
รายงานกิจกรรมเดือนธันวาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแสดงความยนิดี ทีไดรั้บรางวลั 

“สาํเภาทองและหอการคา้ยอดเยียม” ประจาํปี  และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี  ณ ห้องเทพราช

โรงแรมซนัธาราเวลเนส    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา     

 ธนัวาคม  เริมตงัแต่เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงสงัสรรคปี์ใหม่  

และขอความอนุเคราะห์ของขวญั เพือเป็นรางวลัจับฉลาก ณ บริเวณลานดา้นหน้าอาคารจรูญ สีบุญเรือน 

หอการคา้ไทย  (นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  สนบัสนุนขา้วสารถุงละ  กิโล จาํนวน  ถุง) 

 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผดจ็ศึก รองประธาน  ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อม 

ในการดาํเนินการจดังาน วนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศ) วนัที  ธนัวาคม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ชู

ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดบางคลา้ ณ บริเวณอาคารทรงไทย ตลาดสาขา

บางคลา้ 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.) ครังที  /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะอาํนวยการ

ปฏิบติัการขจดัความยากจน และพฒันาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ดา้นการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตลาด .  ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจระดบัเติบโต ณ โรงซนัธาราเวล

เนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธันวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการ กรอ. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



   ธนัวาคม  เวลา .  น. นางบุญมี  ศรีสุข นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ 

Modern Trade หา้งสรรพสินคา้บึก ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลานจอดรถ หา้งสรรพสินคา้บิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดี

ทศัน์ทางไกล(Video Conference) ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ 

ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนบางนาํเปรียว ครังที /  เพือนพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนได้

เสียในเขตผงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชั นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้อง

บุษราคมั โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย ณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม เขา้ร่วมประชุมเพือซกัซอ้มความเขา้ใจ วิธีการแนวทางปฏิบติั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข

รถบรรทุกนาํหนกัเกินฯ ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิมเลขาธิการ ร่วม

หารือกบั มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ในโครงการความร่วมมือ ในการสร้างนวตักรรมสร้างความสู่ EEC 

ณ หอ้งประชุมอาหารสาํนกังาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม 

ร่วมงานเลียงสงัสรรคเ์นืองในวนัขึนปีใหม่ประจาํปี  ณ ลาอเนกประสงค ์กองพลทหารราบที  ค่ายสมเดจ็

พระนงัเกลา้  

   ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ นายมนสั  ตนังาม รองประธานณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย

เพือรับฟังความคิดเห็น โครงการจดัทาํแผนการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก พ.ศ. -  ณ ห้อง

โชคอนันต์ ชัน  อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา        

     ธนัวาคม  เวลา . - .  น.  นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธานร่วมการประชุมสรุปผลการ

คดัเลือกรูปแบบทีเหมาะสม(สมัมนา ครังที ) ณ หอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 ธันวาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนนโยบายประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง 

(กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหารถบรรทุกนาํหนักเกิน อตัราทีกฎหมายกาํหนดในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและ

ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานวนัคนพิการประจาํปี  

ณ ณ หอ้งเทพราชโรงแรมซนัธาราเวลเนส    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา     

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิด และร่วม

ขบัเคลือนเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัถ์ ณ ห้องประชุม  ชัน  อาคาร

อุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน/ลานพกัญาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนธนัวาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมสัมมนา “การปรับตวัอุตสาหกรรม

ไทยสู่ Industry 4.0” ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2  ธนัวาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วม

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2  ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมหนึงสหกรณ์การเกษตร 

 หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั  

2  ธันวาคม  เวลา .  น.นางขันคํา  ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานแบบบูรณาการ (กบจ) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัอก ครังที /  ณ ห้องประชุมชลบุรี  คาราเพส จ.

ชลบุรี 

                                                                                                                    



- กจิกรรมอนืๆ  

 1 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดพราว

คอนโด ของนางอาภรณ์  วชัชระ รองประธาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 8 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด FN 

OUTLET สาขาฉะเชิงเทรา  

 8 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงานเลียงคืนสู่

เหยา้ชาวเบญจมราชรังสฤษฎิ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน  โต๊ะ 

,  บาท )  

 17 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนกิจกรรมแข่งขนัโบวลิ์งการ

กุศล ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน  ทีม ,  บาท ณ PS Bowling Pattaya พทัยากลาง 

จงัหวดัชลบุรี 

 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ณ ห้อง

ไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลัพลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพระราชทานเพลิง

ศพมารดาท่านพินิจ  จารุสมบติั ณ วดัผานิตรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมหารือโครงการศึกษาเมืองการบิน

ภาคตะวนัออกและจดัทาํแผนงานเชิงกลยทุธก์รพฒันาเมืองการบินภาคตะวนัออก ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

 


