
รายงานกิจกรรมเดือนกรกฎาคม   

 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกบัหน่วยงาน และองคก์รต่างๆ จดักิจกรรมรวมพลงัถวายความ 

ภกัดีร่วมประดิษฐ ์ดอกดารารัตน์ เพือถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ในวนัที  กรกฎาคม   ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดักิจกรรมคอนเสิร์ตคลายเครียดเพือการกุศล ใน หวัขอ้  

สร้างความฮา คืนความสุข สนุกไดกุ้ศล ศิลปินนักร้องเจา้ของฉายา สาวดอกหญา้ ราชินีลูกทุ่ง ต่าย อรทยั 

ปะทะ คณะดอกกระโดน ฟิเวอร์ ในวนัศุกร์ที  กรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชนั  อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 

(อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    กรกฎาคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ลงพืนทีดาํเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 

และตอ้นรับปรับคณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินงานระดบัจงัหวดั ประจาํปี  เวลา . - .  เรือนจาํกลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เวลา . - .  น. ชุมชนนุสตา ม.  บา้นคลองหกวา ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

    กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีเปิดสัมมนาโครงการ

ขบัเคลือน แผนพฒันากาํลงัคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และทบทวนการใชง้านระบบ  E-

Service ขอ้กฎหมายเกียวกบัขอ้งกบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บุษราคมั ชนั  โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า  ต.หน้า

เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 -   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการยกระดับการ

ท่องเทียวกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ SME ภาคบริการดา้นการท่องเทียว

เชือมโยงกลุ่มจงัหวดัใกลเ้คียง (ธุรกิจนาํเทียว เชิงสร้างสรรค)์  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.

ฉะเชิงเทรา  

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมโสธร ชัน  สาํนักงานสาธรณสุขจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 



  กรกฎาคม  เวลา 9.30 น.นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุมการพฒันา

ศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สู่การเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เพือการ

เรียนรู้ ณ ศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

              กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชน เพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ร.อ.จงัหวดั) ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

                กรกฎาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปรายงานการประชุม1.งบประมาณแผ่นดิน ไม่

สามารถไปทาํประโยชน์ในการก่อสร้าง ในทีดินของเอกชนได้   2.เกษตรจังหวดัขอยกเลิกการดาํเนิน

โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินคา้ เกษตรปลอดภยัสูง และขอคืนงบประมาณ 3,256,000 บาท  เนืองจากมีการ

ลงทุนในการก่อสร้างในทีดินของเอกชน ทีประชุม สรุป ไม่ให้คืนงบ เนืองจากเป็นโครงการทีสาํคญัของ

จงัหวดั โดยให้เกษตรจังหวดัและเลขานุการไปหาข้อ สรุปในการดาํเนินงาน       โดยอาจเปลียนเป็น

งบอุดหนุนหรืองบดาํเนินงาน ทงันีตอ้งสอดคลอ้งกบัความเห็นของสาํนกังานงบประมาณ 

     กรกฎาคม  เวลา .  - .  น.  นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานและพิธีปิด โครงการยกระดบั มาตรฐานและสร้าง นวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรม SME  ณ ห้อง

เทพราชบอลรูม โรงแรมซนัธารา รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                            

    กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมติดตาม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม 

ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงาน TO BE NUMBER ONE 

ระดบัภาค ณ อาคารเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี 

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ  ปี ระดบัภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรามา

กาเดน้ท ์กรุงเทพฯ  



   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายมนัส ตนังาม  รองประธาน ร่วมสัมมนา โครงการขับเคลือน

แผนพฒันากาํลงัคน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฯ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ณ หอ้งโชคอนนัต ์ชนั                                                              

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที - /  ณ ห้องประชุมทบัทิม โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) 

ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านการขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน ณ ห้องแคทลียา  ชัน  

โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ  

 1   กรกฎาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี   เจริญสุข  กรรมการกิตติศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตตงัโรงงานฆ่าสตัว ์ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยอ์าเซียน (ชนั 

 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันา เอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กรกฎาคม  เวลา  . - .   น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมประชุมเชือมโยงเครือข่ายการทาํ

แผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ  เกษตรกร สหกรณ์ และผูป้ระกอบการ ภายใต้โครงการ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.  

(ครังที ) ณ ศูนย ์การเรียนรู้ดารเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 

ประจาํเดือนกรกฎาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารรานครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราช

นครินทร์ 



 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นางวรนิต  กตญาณ นายจิตรกร  

เผด็จศึก รองประธาน  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการยกระดบัการท่องเทียว กลุ่มจงัหวดัภาค

กลางตอนกลาง กิจกรรมจดัสมัมนาเพือพฒันาตราสญัลกัษณ์ ( Brand) และการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทียว

กลุ่มจงัหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที  ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา  . - .   น. นาย ชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติศกัดิ   นางวรนิต  กตญาณ นาย

ประโยชน์  โสรัจจกิจ  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็น (Focus Group)โครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ระยะ 

 ปี (พ.ศ. - )    ณ ห้องประชุมศนูยอ์าเซียน (ชนั  ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา  . - .   น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชือมโยงเครือข่าย

การทาํแผนธุรกิจ และการจดัหาตลาดร่วมกนั ระหว่าง ภาครัฐ  เกษตรกร สหกรณ์ และผูป้ระกอบการ ภายใตโ้ครงการ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.  

(ครังที ) ณ ศนูย ์การเรียนรู้ดารเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ต.คลองเคลือน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 


