รายงานกิจกรรมเดือนตุลาคม 2561
กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืน ๆ
8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมงานสัมมนา บทบาทภาคเอกชน ในการ
พัฒนาการศึกษาไทย ณ อาคาร 23 ชัน 7 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุ งเทพฯ
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าพบนายระ
พี ผ่องบุพกิจ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม และนายประสงค์ คงเคารพธรรม รอง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพือแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหน่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมกิจกรรม
น้อมรําลึกเนื องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบพิตร ณ
บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่ วมงานแถลงข่าว
มหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ ลานกิจกรรม ชัน 2 ห้างโรบินสันไลฟ์ สไตล์ฉะเชิงเทรา
17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิร่ วมเป็ นร่ วมเป็ นเกียรติวนั สถาปนา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการขับเคลือน
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ 2516
ครั งที 2/2561 ของสํานัก งานศึก ษาธิก ารภาค 3 ณ โรงแรมซัน ไรส์ลากูน โอเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน
ร่ วมพิธีวนั สถาปนากองพลทหาราบที 11 ครบรอบปี ที 37 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองพลทหาราบ
ที 11
19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1 ) ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดโครงการลุ่มนําแห่ ง
ความศรัทธา เพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มหกรรมอาหาร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ บริ เวณริ มแม่นาํ บางปะกง ตรงข้ามสวนมรุ พงษ์ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25ตุลาคม 2561เวลา 08.30-17.00 น.นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา

26 ตุ ลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ที ปรึ กษา ร่ วมประชุ มการจัดงานนมัสการพระ
พุทธโสธรและงานประจําปี จังหวัดฉะเชิ งเทรา พ.ศ.2561ณ ห้องประชุ มมรุ พงษ์ศิ ริ พ ัฒน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมโครงการท่องเทียวโอทอปนวัตวิที
จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชน นําสือมวลชน ส่ วนราชการ ผูน้ าํ องค์กร เครื อข่ายชุมชน เยียม
ชม แหล่งท่องเทียว ชุมชน ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
26-28 ตุลาคม 2561นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด เชือมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ ห้องเทียนกิ ง 2 โรงแรมเฮลท์แลนด์ รี สอร์ ทแอนด์สปา จังหวัด
ชลบุรี
28 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็ นผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมงานพระราชทานผ้ากฐิน
พระราชทาน และร่ วมมอบกระเช้า ของทีระลึก ให้กบั พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.พวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน ร่ วมประชุม เพือพิจารณาร่ าง
แผนพัฒนาท้องถิ น เพิ ม/เปลียนแปลง ฉบับที 4 ณ ห้องประชุมชัน 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเกาะขุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
29 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการความมันคงและความ
สงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์
ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมเตรี ยมความพร้อมหารื อ
การส่งสินค้าผักผลไม้ปลอดภัยสูง (ผักผลไม้ปลอดภัยสูง ผักผลไม้เบอร์ 8 ) เพือครัวการบินไทย ณ ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่ วมกิจกรรมตามโครงการ 250 ปี
ตามรอยกองเรื อยกพลขึนบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดหงษ์
ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

- กิจกรรมอืนๆ
17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 -18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่ วมงาน
เสวนา หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างมะเร็ งเต้านม ณ บริ เวณลานกิจกรรม ชัน 1 ห้างโรบินสันไลฟ์ สไตล์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
25 ตุลาคม2561 เวลา 15.00-18.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุม
คณะกรรมการและทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที 8/2561 ณ ห้อง
ไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27-28 ตุ ล าคม2561หอการค้า จังหวัด ฉะเชิ ง เทรา ร่ ว มกิ จ กรรมจัก รพรรดิ แ รลลี การกุศลชิ ง ถ้ว ย
พระราชทานสมเด็จ พระราชทานสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เส้น ทางฉะเชิ งเทรา– เขาใหญ่ (หอการค้า
สนับสนุน 1 ทีม 3,500 บาท)

