รายงานกิจกรรมเดือนธันวาคม 2561
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย และการสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ขึน ภายใต้แนวคิด 85
ปี แห่งความทุ่มเท่ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยังยืน ในวันที 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมหอการค้าภาค 5
เวลา 08.00-16.00 น ณ โรงแรมดุ สิต ธานี งานเฉลิมฉลอง 85 ปี เวลา 17-21.00 น. ณ เมืองสุ ขสยาม ชัน G
ไอคอนสยาม ถนนเจริ ญนคร ระหว่างวันที 1 – 2 ธันวาคม 2561 การสัมมนาหอการค้าทัวประเทศครังที 36 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC) กรุ งเทพฯ(หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ รับรางวัลหอการค้า
ยอดเยียม ประจําปี 2561 และนายสุ วทิ ย์ คําดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ รับรางวัลผู้ว่าสํ าเภาทอง
ประจําปี 2561)
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิสูตร ช่วยณรงค์ มารดาคุณอาทร ช่วย
ณรงค์ รองประธาน ในวันที 3 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น.ณ วัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพผูใ้ หญ่สมชาย จันทร์เจริ ญสุข บิดานายวรภพ
จันทร์เจริ ญสุข สมาชิกหอการค้าฯ ในวันที 14 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. วัดกระทุ่ม (ท่าถัว) ต.สนามจันทร์
อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ
นายกิตติศกั ดิ กิจชีววิทยา สมาชิก ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 4/
2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น.นักศึกษาหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง เพือการสร้างชาติ รุ่ นที 6
ร่ วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่ วมฟังบรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อ บทบาท EEC กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ ท อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา(คณะกรรมการหอการค้าและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ร่ วมฟังบรรยายพิเศษ)
20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ วมงานเลียงสังสรรค์ปีใหม่ ณ ห้อง
บริ เวณลานด้านหน้าอาคารจรู ญ สีบุญเรื อง หอการค้าไทย
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ

4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มและ
พัฒ นาคุ ณ ชี วิต คนพิก ารประจําจังหวัด ครั งที 1/2561 ณ ห้องประชุ มสุ น ทรพิพิ ธ น 3 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมจัดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ZeroToleranceภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริ ต ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
12 ธัน วาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น.นางขัน คํา ศรี ว รรณ ร่ ว มประชุ มรั บฟั งความคิ ด เห็ น ร่ าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2562-2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต บางปลา
สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒ นา รั ตนวงศ์ ประธานร่ ว มประชุ มคณะทํางานบูรณาการ
โครงการในพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมโครงการ
ให้ความรู้ดา้ นกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีสวนราชการ ณ โรงแรมซันไรซ์ ลากูน โอ
เทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผัง
เมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกับร่ างผังเมืองรวม ณ
ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน
4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17-19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางอาภรณ์ วัชระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมการประชุม
เชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียน ฯ ครังที 1/2561 ณ อิงธาร รี สอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมเป็ นวิทยากร บรรยายหัวข้อ
บทบาทและภารกิจของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเตรี ยมการเพือรับความพร้อม EEC ในการฝึ กอบรม
หลักสูตร บทบาทศุลกากร เพือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) ณ ห้อง
ประชุม บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อโครงการ
บริ หารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสิ นค้าเกษตรทีสําคัญ ( Zoning) ปี 2562 ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิภคม ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครังที 1 งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการพัฒนาพืนทีอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการประชุมใหญ่รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ( ปฐมนิ เทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิ งแวดล้อม โครงการเพิ ม ประสิทธิภาพและเพิ มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา- ศรี ราชา และโครงการ
รถไฟทางคู่ ช่วงศรี ราชา-มาบตาพุด ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์ ปฏิบตั ิการป้ องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในการจัดอบรบตาม
โครงการ ฉะเชิ งเทราห่ ว งใย ใสใจความปลอดภัยในการใช้ร ถจัก รยานยนต์สาธารณะ จังหวัด ฉะเชิ งเทรา
ประจําปี งบประจํางบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ธัน วาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุ มหัว หน้าส่ ว นราชการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ ว มเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ด
กิจกรรม จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสาร สาธารณะและผูข้ บั รถ ( Checkpoint ) ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.
2562 ตามโครงการรณรงค์ ป้ องกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ณ บริ เวณด้ า นหน้ า องค์ ก ารตลาด
กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสาน
และขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล
อาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 ธัน วาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิต รกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ ว มประชุมคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
และทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561ณ ห้องไพลินโรงแรมแก
รนด์รอยัล พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุ นการขับเคลือนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 32/2561ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ ชัน 3
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมงานคืนสู่เหย้า 126 ปี ร้อยหัวใจเพือบ้านเบญจมฯ ในวันที 1 ธันวาคม
2561 เวลา 17.30 น ณ สนามฟุตบอลโรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุ นโต๊ะ
1 โต๊ะ จํานวนเงิน 3,500 บาท)
2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ด
งาน Robinson Motor Show 2018 ณ ห้างโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมสนับสนุน การแข่งขันโบว์ลิ งการกุศล ในวันที 8 ธันวาคม 2561 ณ
P.S.BowlingPattayaพัทยากลาง จ.ชลบุรี (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุน1 ทีม จํานวนเงิน 3,000 บาท )
12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมงานวันธรรมศาสตร์
ฉะเชิงเทรา 2561 ณ ภัตตาคาร บลูม@ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมงานผ้าป่ าการศึกษา เบญจมฯ
สามัคคี ห้าประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมฯ สามัคคี ประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมราชรั งสฤษฎิ ณ ห้อง
ประชุม ชัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

