รายงานกิจกรรมเดือนมกราคม
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
9 มกราคม
เวลา . - . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบกระเช้าปี ใหม่ ปี
แด่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองงผูว้ ่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัว หน้าส่ วนราชการในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริ มหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย และคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทยส่วนภูมิภาค ณ ห้องสัมมนา อาคาร ชัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มกราคม
เวลา . - . น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับนักธุรกิจรุ่ นใหม่ YEC
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ขนม และนําให้กบั เด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
ณ บริ เวณรอบศาลากางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายณรงศักดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม นายชัยรัตน์
ตันงคงคารัตน์ นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ นางนําฝน ชะเอมทอง ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่ม
เบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ ครั งที /
ณ ห้องประชุม มหาวิยาลัย กรุ งพนมเปญ จังหวัดพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพ)
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
มกราคม เวลา . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.นายจิตรการ เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี
ณ ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมเพือรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนและผูท้ ี มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ครั งที (PP1) การศึก ษาและจัด ทํารายงานผลกระทบ
สิ งแวดล้อม ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายมนัส ตันงาม นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นางวรนิต กตญาณ
รองประธาน ร่ วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus group) เรื องโครงการเศรษฐกิจ สี นาํ เงินของ
ประเทศไทย ณ ห้องแปซิฟิค ชัน เดอะไทด์ รี สอร์ท หาดบางแสน ชลบุรี
มกราคม
เวลา . น. นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีอญั เชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร และพระนพปฏลสุ วรรณฉัตรลงจากพระเมรุ
มาศจําลอง ณ พระเมรุ มาศจําลองวัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

มกราคม
เวลา . - . น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมติดตามผลการ
ดําเนิ นงานคณะกรรมการ/คณะทํางาน/เครื อข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/สถานศึกษาทีเกียวข้องตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี งบประมาณ
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร
ชัน อาคารใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมกิ จกรรมโครงการ
จังหวัด ผลผลิตหลัก (ข้าว) กระบวนการพัฒนาผลิตผลการเกษตรแบบครบวาจรและสร้างมูลค่าเพิ ม เชือง
โยงตลาด ณ ศูนย์วิจยั ข้าว จังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.นางบุ ญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมประชุ มหารื อแนวทางการ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมขน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ ห้องประชุมสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมร่ วมกับ
กระทรวงแรงงานและภาคเอกชน สถาบัน (กกร) กําหนดจัดประชุมหารื อและรับฟังข้อเสนอแนะนําทางการ
พัฒนาฝี มือแรงงานและความต้องการแรงงานรอบรับในเขตระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ
ห้องประชุมนครเนืองเขตโรงแรมซันธารา เวลเนส ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมต้อนรับคณะหอการค้าไทย เยียม
ชมการบริ หารธุรกิจตามหลักนวัตกรรมโตโยต้า ภายใต้ กิจกรรม TSC Smart Onsite Visit ณ บริ ษทั โตโยต้า
โรงงานบ้านโพธิ จํากัด โดยนางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน อนุเคราะห์สถานทีจอดร โรงเบียร์แปดริ ว อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน นาย
ณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การหอการค้า ฯ ร่ วมมิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความ
ร่ วมมือทุกทุ กภาคส่ วน และ ผลงานนวัตกรรมภายใต้ ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม CL
อาคารปฏิบตั ิการพืนฐานและศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมอืนๆ
บริ ษทั เอ็ม.เอส.เอส เคเบิ ลเน็ตเวิร์คจํากัด สาขาฉะเชิงเทรา ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่ งชาติครัง
ที ประจําปี
ในวันเสาร์ที มกราคม
เวลา . น. ณ บริ ษทั เอ็ม.เอส.เอส เคเบิ ลเน็ตเวิร์คจํากัด
สาขาฉะเชิงเทรา

