
รายงานกิจกรรมเดือนพฤษภาคม   
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวการจดังานเดิน-วิงวสิาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละอบายมุข  

ประจาํปี  ในวนัองัคารที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น.  ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดังานแถลงข่าวการจดัเทศกาลกินปลากะพงยกัษ์ ของดีเมืองแปดริว ในวนั

จนัทร์ที  พฤษภาคม  ณ  โรงเบียร์แปดริว ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดังานร่วมกิจกรรมเดิน-วิงวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละ

อบายมุข ประจาํปี  ในวนัพุธที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 พฤษภาคม  เวลา10.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  

ชนั  มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(บสย.)  จดังานมหกรรมเขา้ถึงแหล่งเงินทุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสวนาพิเศษ ขอสินเชืออย่างไร...ให้ไดเ้งิน 

ในวนัที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น.ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัท่องเทียวและกีฬา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดั กิจกรรมท่องเทียว 

ทางนาํ อนุรักษแ์ม่นาํบางปะกง เสน้ทางร้านเอกเขนก- วดัโสธรวรารามวรวิหาร-วดัสมานรัตนาราม-ตลาด

นาํบางคลา้ –วดัปานาํโจโล-้อุทยานพระพิฆเนศคลองเขือน ในวนัเสาร์ที  พฤษภาคม  ณ  ร้านอาหาร

เอกเขนก ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นางพวงทอง  วรรณีเวช 

ศิลป์  รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการฯ ร่วม ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที2/2560 ณ โรงแรม แกรนด์ไดมอนด์ ประเทศ

กมัพชูา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์การกุศล ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  (SHOT GUN 

START)  เวลา . น. ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 



 4 พฤษภาคม  เวลา 09.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 8 พฤษภาคม  เวลา 09.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 พฤษภาคม  เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม การติดตามผลความกา้วหน้าการ

ดาํเนินงานการขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ กลุ่มทาํนาํพริก บา้นบางเรือน ม.  ต.บางกะไห อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

 11 พฤษภาคม  เวลา13.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

13 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเกียรติพิธี เปิด ตลาด 

ตอ้งชม ตลาดเก่าคลองสวน  ปี ณ บริเวณตลาดเก่าคลองเก่าคลองสวน  ปี  ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา  

 15 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเพือยกระดบัความสัมพนัธ์ กบัเมืองเมาะละแหม่ง สา

ธารณแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 15 พฤษภาคม   เวลา . - .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม  เวลา13.00 น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตรกร  เผด็จศึก 

รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ค.สป.) ครังที /  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤษภาคม  เวลา13.30-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมตาม

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลา

ประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพฒันาเอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   พฤษภาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาประธาน ประชุมเพือ 

กาํหนดจดักิจกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (  มิถุนายน) ประจาํปี  ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม  เวลา .  - .  น. นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมการสัมมนาถอด

บทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้นทาง จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมกรณีก่อสร้างสถานีตรวจสอบนาํหนกัยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.  แยกทางหลวง

หมายเลข  บ.ลาดกระบงั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้นการ

บริการบริหารจดัการขยะมลูฝอย จงัหวดัสะอาด ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชนั   

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมพิธีในการเปิด

สัมมนาและเปิดตัวโครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ สินคา้เกษตรแปรูปของ SME   

เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.  ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท 

แอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคม

ตาํบลเพือแกไ้ข เพิมเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ   ร่วมประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจกรรมฆ่าสตัว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และตรวจประเมิน เพือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาต ตงัโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์ณ ห้องประชุมสาํนักงานปศุศตัว์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   



  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงือไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ 

หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ระดบัจังหวดั ครังที /  ณ ห้องสาํนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัเดิม) 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ประจาํเดือนพฤษภาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราช น  

ครินทร์  อ.เมือง .ฉะเชิงเทรา  

 
  

- กจิกรรมอนืๆ 

 พฤษภาคม  เวลา  .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการ 

กิตติมศกัดิ นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ให้สัมภาษณ์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต โครงการวิจัย 

เรือง พืนทีโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้ในมิติการเมือง 

กฎหมาย สงัคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม อาคาร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

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

กิตติมศกัดิ นายมนัส  ตนังาม รองประธาน  ร่วมงาน สินเชือ SMEs Transformation loan กองทุนพฒันาเอสเอ็มอี

ตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย ณ โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า   อ.เมือง                

จ.ฉะเชิงเทรา  

23 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมสมัมนาในงาน นวตักรรม

เพิมผลผลิตเพือการเกษตรไทย ณ หอ้งราชพฤกษ ์โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โอเทล แอนด ์กอลฟ์ อ.บางคลา้  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้าํหนดจดัการแข่งขนัโบวลิ์งกระชบัความสมัพนัธ ์ ครังที                  

ในวนัอาทิตยที์  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ  Blu-o RHYTHM & เมกา บางนา  ทีมละ ,  บาท  

คน       ( หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน  ทีม) 

 


