
รายงานกิจกรรมเดือนธันวาคม 2561 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน 

เฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย และการสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 36 ขึน ภายใตแ้นวคิด 85 

ปี แห่งความทุ่มเท่ใหไ้ทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยงัยนื  ในวนัที 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมหอการคา้ภาค 5  

เวลา 08.00-16.00 น ณ โรงแรมดุสิตธานี  งานเฉลิมฉลอง 85 ปี เวลา  17-21.00 น. ณ เมืองสุขสยาม ชัน G 

ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร  ระหว่างวนัที 1 – 2 ธนัวาคม 2561 การสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 36  ณ 

ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC) กรุงเทพฯ(หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัหอการค้า

ยอดเยยีม ประจาํปี 2561 และนายสุวทิย์ คําดี อดีตผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผู้ ว่าสําเภาทอง 

ประจาํปี 2561) 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิสูตร ช่วยณรงค ์มารดาคุณอาทร ช่วย

ณรงค ์รองประธาน ในวนัที 3 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น.ณ วดับางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพผูใ้หญ่สมชาย  จนัทร์เจริญสุข บิดานายวรภพ 

จนัทร์เจริญสุข สมาชิกหอการคา้ฯ ในวนัที 14 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น. วดักระทุ่ม (ท่าถวั) ต.สนามจนัทร์ 

อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

 15  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา สมาชิก ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 4/ 

2561 ณ หอ้งประชุมโรงแรม แกรนด ์ไดมอนด ์จ.บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

20 ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น.นกัศึกษาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง เพือการสร้างชาติ รุ่นที 6  

ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย

พิเศษ ในหวัขอ้ บทบาท EEC กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องชลธี โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา(คณะกรรมการหอการคา้และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมฟังบรรยายพิเศษ) 

 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงสังสรรค์ปีใหม่ ณ ห้อง

บริเวณลานดา้นหนา้อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 



 4 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณชีวิตคนพิการประจําจังหวดั ครังที 1/2561  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 7 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมจดังาน

วนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ZeroToleranceภายใตแ้นวคิด คนไทยไม่ทนต่อ

การทุจริต ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น.นางขันคาํ  ศรีวรรณ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉบบัทบทวน) พ.ศ.2562-2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต บางปลา

สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี   

12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

โครงการในพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมโครงการ

ใหค้วามรู้ดา้นกองทุนเงินทดแทนกบันายจา้ง ลกูจา้ง และเจา้หนา้ทีสวนราชการ ณ โรงแรมซนัไรซ ์ลากนู โอ

เทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 เพือพิจารณาใหค้วามเห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวม ณ 

หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17-19 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางอาภรณ์ วชัระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมการประชุม

เชิงสมัมนาทางวิชาการ ศนูยอ์าเซียน ฯ ครังที 1/2561 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  

 18  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหวัขอ้ 

บทบาทและภารกิจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในการเตรียมการเพือรับความพร้อม EEC ในการฝึกอบรม

หลกัสูตร บทบาทศุลกากร เพือรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ณ ห้อง

ประชุม บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  



 19 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการ

บริหารจดัการ 

เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคา้เกษตรทีสาํคญั ( Zoning) ปี 2562 ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิภคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ครังที 1 งานค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการพฒันาพืนทีอาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 24 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมใหญ่รับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ( ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม โครงการเพิม ประสิทธิภาพและเพิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา- ศรีราชา และโครงการ

รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 25 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศูนย ์ปฏิบติัการป้องกนั

และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการจดัอบรบตาม

โครงการ ฉะเชิงเทราห่วงใย ใสใจความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปีงบประจาํงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือนธนัวาคม 2561 ณ พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

กิจกรรม จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสาร สาธารณะและผูข้บัรถ ( Checkpoint ) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.

2562 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน ณ บริ เวณด้านหน้าองค์การตลาด

กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคลา้  อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



27 ธนัวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561ณ หอ้งไพลินโรงแรมแก

รนดร์อยลั พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ธนัวาคม  2562 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการขบัเคลือนสวสัดิการชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 32/2561ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานคืนสู่เหยา้ 126 ปี ร้อยหวัใจเพือบา้นเบญจมฯ ในวนัที 1 ธนัวาคม  

2561 เวลา 17.30 น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนโต๊ะ

1 โต๊ะ จาํนวนเงิน 3,500 บาท) 

 2 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

งาน Robinson Motor Show 2018 ณ หา้งโรบินสนั ไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุน การแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล ในวนัที   8 ธนัวาคม 2561 ณ 

P.S.BowlingPattayaพทัยากลาง จ.ชลบุรี (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน1 ทีม จาํนวนเงิน 3,000 บาท ) 

 12  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัธรรมศาสตร์

ฉะเชิงเทรา 2561 ณ ภตัตาคาร บลมู@ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานผา้ป่าการศึกษา เบญจมฯ 

สามคัคี ห้าประสานครบรอบ 126 ปีเบญจมฯ สามคัคีประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ ห้อง

ประชุม ชนั 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 

 


