
รายงานกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 

กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื ๆ 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา และกับผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกับโรงพยาบาลพุธโสธร และ

สาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัทาํโครงการบริจาคโลหิต เนืองในโอกาส ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย 

ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทีการอาํเภอเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมคณะกรรมการคดัเลือกผูต้รวจการ

เลือกตงั ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินการคณะทาํงานเครือข่าย ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตามโครงการ OT 

BE NUMBER ONE จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สํานักงานสาธรณสุขจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการรณรงค์การป้องกัน

โรคหวัใจและหลอดเลือดสมอง ผูว้่า ฯ ห่วงใย สมอง-หวัใจ ชาวแปดริว ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลขอ้มูล

อาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ 

หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือโครงการศึกษา จดัทาํ

แผนแม่บทการพฒันาท่าเรือบก (Dry Port) เพือนําไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ณ ห้อง

ประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมการสมัมนาประชาสมัพนัธโ์ครงการและรับฟังและรับฟัง

ความคิดเห็นผูเ้กียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเนอร์รองรับ EEC ณ 

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

ขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการคดัเลือก

การเลือกผูต้รวจการเลือกตงั ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือการบริหารจดัการ 

สินคา้เกษตรครบวงจร และแกไ้ขปัญหา ดา้นการเกษตร ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตร

ปลอดภยัสูงเบอร์ 8 หมู่ที 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายมนสั ตนังาม นางวรนิตกตญาณ รองประธาน  ร่วมใหค้าํปรึกษา

หารือเกียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน เพือรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชาคมแผนพฒันาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลบางเกลือ(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบบัที 2 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลบางเกลือ อ.

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภร  ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพือพิจารณาร่งแผนพฒันา

ทอ้งถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/ เปลียนแปลง ฉบบัที 3 ณ ห้องประชุม ชัน 2 อาคารอเนกประสงค์

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน (ชนั 1) ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

อนุกรรมการฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลกูจา้ง ในคณะกรรมการพิจารณาอตัราค่าจา้งขนัตาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมเกียรติพิธีเปิด

โครงการ  

การส่งเสริมใหรั้ฐและเอกชน ปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ 2561 ณ หอ้งปากนาํโจโ้ล ้โรงแรมทีวินเทจบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

  23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมปัจฉิม

นิเทศโครงการ ศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1 –ทล.304 จงัหวดัปทุมธานี ณ ห้องประชุมบุษราคมั 

ชนั 2 โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํเดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการศนูยอ์าํนวยความปลอดภยัทางทอ้งถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561 ณ  ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุม

คณะกรรมการความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 24 กรกฏาคม 2561  เวลา 07.00-9.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการ

แลกเปลียนเรียนรู้สร้าง เครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์การ และการปฏิบัติราชการ ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2661 (สภากาแฟ) ณ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็นระหว่างคณะผูว้ิจยักบัผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวิจยัภายใตโ้ครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การวจิยัโล

จิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ณ หอ้งประชุมแปซิฟิก 3 โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บาง

แสน จงัหวดัชลบุรี  

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา 

(คสป.) ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.  นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน เรือง

พิจารณา (ร่าง) แผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบบัเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที1/2561 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลตาํบลบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วม

กิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล เนืองในวนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูฯณ บริเวณ หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานตรวจ

ติดตามโครงการทีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยงัยนื ทีรับผดิชอบอาํเภอพนมสารคาม 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.  นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เงือนไขในอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุม

นาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมโครงการชุมชน

ท่องเทียว OTOPนวตัวิถี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมสาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
   

กิจกรรมอืน ๆ  

 13 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 19.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพมารดา

คุณทรงชยั รัตนสุบรรณ ผูส้นับสนุนการก่อสร้างอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วดัแหลมใต ้อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมอดัเทปรายการถวายพระพร วนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูฯ  และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิงหาคม 2561 )  สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9  ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องชลธี 

โรงแรมซนัธารา เวลเนสแอนด ์รีสอร์ท อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
 


