
รายงานกจิกรรมเดือนพฤศจกิายน 2561 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์ระหว่างวนัที  

31 ตุลาคม 2561-4 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วนั 5 คืน ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัแข่งขนักอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ ครังที 2 ในวนัที 25 ตุลาคม 2561            

เวลา 12.00 น. ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตตามโครงการ เกษตรปลอดภัยสูง พฒันาสู่เกษตร

อินทรีย ์สานต่อศาสตร์พระราชา ในวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใน อ.ราชสาส์น 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จังหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24  ชัน 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาดีรังสิต  

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที 8/2561 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ ชนั 15 อาคาร 24  มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธงานนมสัการ พระพุทธโสธร และงานประจาํปีจงัหวดั 

ฉะเชิงเทราปี 2561 ระหว่างวนัที 19-28 พฤศจิกายน 2561  บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเหลียม จูจาํรัส บิดานายเฉลิง  จู

จาํรัส กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 21 พฤศจิกายน 2561  ณ วดับางนาํเปรียว อ.บางนาํเปรียว 

จ.ฉะเชิงเทรา  

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 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนพนมสารคาม- เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยอ์าเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมศูนยอ์าเซียน 

ชนั 1ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนัส ตนังาม 

รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชรปฏิคม ร่วมหารือกบัพฒันาสังคมและความ

มนัคงของมนุษย ์จงัหวดั ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โครงการหมอชวนวิง จงัหวดัฉะเชิงเทรา หมอแปดริวชวนวิง มาวิงไปกบัหมอแปดริว ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร 

(ชนั 2 ) สาํนกังานสารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ครังที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกูล กรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ สํานักงานขนส่งจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมจดังานมนัสการพระพุทธโส

ธร และงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561 ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ครังที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลศาลาแดง อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครังที 2 

โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอบา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา  

13 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ 

หอ้งประชุมศนูยอ์าเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ประชุมแนวทางการพฒันา 

มหาวิทยาลยัราช 

ภฏัราชนครินทร์ เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัสินคา้เกษตรและอาหาร ( Certification Body) 

ณ หอ้งประชุม เจา้เสวย ชนั 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  



 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการ ครังที 1 การวางผงัภาคตะวนัออก ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 

 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการวิเคราะห์

สถานการณ์ดา้นทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อม

ในการจดักิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 23  พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามการ

ดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวขอ้ง ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

ติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั  ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมสาํนักงานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ร่วม

กิจกรรมหมอชวนวิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2561เวลา 08.30-15.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการ 

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2562-2564 สาํหรับปี งบประมาณ พ.ศ.

2563 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการศนูยค์วามปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 1/2561 ณ 

ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสนับสนุน

เงิน 10,000 บาท วนัรวมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปีงบประมาณ 2562 ณ สาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ขบัเคลือนนโยบายและแผนการพฒันาทีอยู่อาศยั ระดบัจงัหวดัครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



28-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ

ระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพฒันาการท่องเทียว ตามทิศทางการพฒันาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพือ

กาํหนดเป็นเขตพฒันาการท่องเทียว เพิมเติม ในพืนทีภาคตะวนัออก โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สภา ชนั 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมประชุมหวัหนา้สวนราชการครัง

ที 11/2561 ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลาเดกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน

เปิดตวั สมาคมอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราชแกรด์บอลรูม โรงแรม ซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท ต 

คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมติดตาม

ผลการดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานทีเกียวขอ้ง

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

- กจิกรรมอนืๆ 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนกิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เชือมความ 

สามคัคี ครังที 10 ในวนัพฤหสับดีที 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. (Shot Start) ณ สนามกอลฟ์ บาปะกง ริ

เวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุน 5,000 บาท) 
 

 

 

 


