รายงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ ระหว่างวันที
31 ตุลาคม 2561-4 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วัน 5 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดแข่งขันกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2 ในวันที 25 ตุลาคม 2561
เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟบางปะกงริ เวอร์ไซด์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา จัดกิ จกรรมเก็บเกี ยวผลผลิตตามโครงการ เกษตรปลอดภัยสู ง พัฒนาสู่ เกษตร
อินทรี ย ์ สานต่อศาสตร์พระราชา ในวันที 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใน อ.ราชสาส์น
จ.ฉะเชิงเทรา
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ ม
หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิ จภูมิภาค หอการค้าไทย ครั งที 7/2561 ณ ห้องประชุ มสภา อาคาร 24 ชัน 15
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาดีรังสิต
14 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการหอการค้าไทย ครังที 8/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมออกบูธงานนมัสการ พระพุทธโสธร และงานประจําปี จังหวัด
ฉะเชิงเทราปี 2561 ระหว่างวันที 19-28 พฤศจิกายน 2561 บริ เวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเหลียม จูจาํ รัส บิดานายเฉลิง จู
จํารัส กรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที 21 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบางนําเปรี ยว อ.บางนําเปรี ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
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 โรงแรมดุสิตธานี
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผัง
เมืองรวมชุมชนพนมสารคาม- เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชัน 1ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติศกั ดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิจงั หวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน
ชัน 1ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนัส ตันงาม
รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชรปฏิคม ร่ วมหารื อกับพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์ จังหวัด ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 พฤศจิ ก ายน 2561เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ ก าร ร่ ว มประชุ มคณะกรรมการ
โครงการหมอชวนวิ ง จังหวัดฉะเชิงเทรา หมอแปดริ วชวนวิ ง มาวิ งไปกับหมอแปดริ วณ ห้องประชุมพุทธโสธร
(ชัน 2 ) สํานักงานสารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อย
ครังที 2 โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วน
ตําบลนครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกูล กรรมการร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที 6/2561 ณ สํานักงานขนส่ งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ร่ วมประชุมจัดงานมนัสการพระพุทธโส
ธร และงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริ พฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อย
ครังที 2 โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วน
ตําบลศาลาแดง อ.บางนําเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา
8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุ มกลุ่มย่อย ครั งที 2
โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอําเภอบ้านโพธิ อ.บ้านโพธิ จ.
ฉะเชิงเทรา
13 พฤศจิ ก ายน 2561เวลา 10.00 น.นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องและปราบปรามการทุจริ ตจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ
ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชัน 1ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน ประชุ มแนวทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนคริ นทร์ เป็ นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( Certification Body)
ณ ห้องประชุม เจ้าเสวย ชัน 4 อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์

20พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร ปฏิค ม ร่ ว มประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ครังที 1 การวางผังภาคตะวันออก ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี
20พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์
สถานการณ์ดา้ นทีอยูอ่ าศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมเพือเตรี ยมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจอมพงษ์ ชู ทับ ทิ ม เลขาธิ ก าร ร่ วมประชุ มติ ด ตามการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤศจิก ายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒ นา รัต นวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุมคณะอนุ กรรมการฯ
ติดตามกํากับดูแลการบริ หารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม ร่ วม
กิจกรรมหมอชวนวิ งจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 พฤศจิก ายน 2561เวลา 08.30-15.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติ มศักดิ ร่ วมประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2562-2564 สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครื อข่ายทีเกียวข้อง ครังที 1/2561 ณ
ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมสนับสนุ น
เงิน 10,000 บาท วันรวมนําใจ สู่กาชาด ประจําปี งบประมาณ 2562 ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทํางานการ
ขับเคลือนนโยบายและแผนการพัฒนาทีอยู่อาศัย ระดับจังหวัดครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ น 3
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

28-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ
ระดมความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) แผนพัฒนาการท่องเทียว ตามทิศทางการพัฒนาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพือ
กําหนดเป็ นเขตพัฒนาการท่องเทียว เพิ มเติม ในพืนทีภาคตะวันออก โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม สภา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าสวนราชการครัง
ที 11/2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิก ายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการรักษาความมันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลาเดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงาน
เปิ ดตัว สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ฉะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราชแกรด์บอลรู ม โรงแรม ซันธารา เวลเนส รี สอร์ ท ต
คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ วมประชุมติดตาม
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการ/คณะทํางาน/เครื อข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานทีเกียวข้อง
ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิก ายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด ฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561 ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชือมความ
สามัคคี ครังที 10 ในวันพฤหัสบดีที 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. (Shot Start) ณ สนามกอล์ฟ บาปะกง ริ
เวอร์ไซด์ คันทรี คลับ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าสนับสนุน 5,000 บาท)

