
รายงานกิจกรรมเดือนมิถุนายน   
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมหอการคา้เกษตรแฟร์ ครังที  ระหว่างวนัที -  มิถุนายน 

  ณ บริเวณมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดักิจกรรมแข่งขนักอล์ฟการกุศล ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  

(SHOT GUN START)  เวลา . น. ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าว คอนเสิร์ตคลายเครียดเพือการกุศล ใน หัวขอ้ สร้าง

ความฮา     คืนความสุข สนุกไดกุ้ศล ศิลปินนกัร้องเจา้ของฉายา สาวดอกหญา้ ราชินีลกูทุ่ง ต่าย อรทยั ปะทะ 

คณะดอกกระโดนฟินเวอร์ ในวนัจันทร์ที  มิถุนายน  ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 -  มิถุนายน  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน   นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพือเสริมศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประจาํปี งบประมาณ  ของ

กระทรวงมหาดไทย    ณ โรงแรม เดอะ รอลลั ริเวอร์บางพลดั กรุงเทพฯ 

  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการปลอดภัยทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้อง

ประชุมอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา

รถบรรทุกนาํหนกัเกินพิกดั อตัราทีกฎหมายกาํหนดในพืนที จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมแลงข่าวการจดังาน มหกรรมสินคา้

เกษตรปลอดภยักลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณโรงแรมซนัไรส์ ลากนู ไฮเทล แอนดก์อลฟ์ ต.ทองหลาง อ.บาง

คลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อย จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สาธารณะสุข 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 7-8 มิถุนายน   นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางบุญมี  ศรีสุข  นายมนัส  ตนังาม 

นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน นายสมชัย ์ ยงศิริ นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  ร่วมโครงการยกระดบัการ

ท่องเทียวกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมจดัการสมัมนา เพือพฒันาตราสญัลกัษณ์ (Brand) และการ

ประชาสัมพนัธ์ การท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดับูรพาสุวรรณภูมิ ณ โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง         

จ.ฉะเชิงเทรา 

 7 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิจารณา โครงการ เพือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพฒันาชนบท เชิงพืนที ประยุกต์ ตามแนวพระราชดาํริ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 มิถุนายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /   ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั   ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 12 -16  มิถุนายน  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมกิจกรรมรุก และรับ ของจงัหวดัเมาะ

ละแหม่ง สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ของโครงการขบัเคลือน ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก เพือเตรียมความ

พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประจาํปี งบประมาณ  ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ  หอ้งประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 13 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมผ่านวีดีทศัน์

ทางไกล ( Video Conference ) ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัเก่า)  

 14 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมรวมพล

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี  เวลา .  น. ณ ชัน  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง                 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 16 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  

เลขาธิการร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงั ประชารัฐประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ( ค.สป.) ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มิถุนายน  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายชยัรัตน์  โสธร

นพรัตน์  



รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ครังที  ปฐมนิเทศ โครงการ สาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข  กบัทาง

หลวงหมายเลข   ณ หอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมือง

เพชร กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือการพฒันาองค์การและการปฏิบติั

ราชการ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ)  ณ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มิถุนายน   เวลา  .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั

เขตสุขภาพที   ณ หอ้งประชุม ชนั  อาคารศนูยแ์พทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายมนัส ตั นงาม รอง

ประธาน ร่วมบันทึกข้อตกลง โครงการขับเคลือน และพฒันาแผนพฒันา กาํลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม รองรับ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ณ ห้องประชุม ชนั  อาคารราชนคินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎราช

นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี

ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.) ครังที /   ณ ห้องประชุม

สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วม ประชุม

คณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิต กตญาณ รองประธาน 

ร่วมเป็นเกียรติในพีเปิด เทศกาลท่องเทียวชุมชนล่องเรือคายดั คลองสียดั และตลาดนดั สมัมาชีพ  ร้าน ณ 

บา้นทุ่งยายชี หมู่ที  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ      จ.ฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัต่อตา้น

ยาเสพติดโลก (  มิถุนายน)  ประจาํปี  ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทราและนายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ สนบัสนุน ชุดการแสดง ,  บาท) 

  มิถุนายน  เวลา .  น. นายมนัส  ตนังาม นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการพฒันาการท่องเทียว ในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC) ของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



   มิถุนายน  เวลา . - .  น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นางบุญมี  ศรีสุข นางอาภรณ์  วชัระ  นางวรนิต  

กตญาณ รองประธานร่วมงานพบปะเจรจาธุรกิจท่องเทียว ( Trade Meet) ระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียวภาคเหนือ

และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพืนทีภาคตะวนัออก ณ โรงแรม คลาสสิค 

คามิโอ จงัหวดัระยอง   

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการราคา

กลางโครงการชุมชนกองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมโยธาธิการและผงัเมือง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม  กฎหมายสาํหรับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่ายชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและ

ผูเ้กียวขอ้งตามตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สาํนกังานสาธารสุขจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 29  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํเดือน มิถุนายน  ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาเอส เอ็ม อี ตมแนวประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา    

 

 กจิกรรมอนืๆ 

5 มิถุนายน  เวลา 09.30 น.ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณ 

ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ 

นายมนัส      ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมในโครงการ ผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทย   พบผูป้ระกอบการ

ภูมิภาค ร่วมแลกเปลียนความคิดเห็นเชิงนโยบายร่วมกบั นายจาตุรงค์ จนัทรังษ์ ผูช่้วยผูว้่าการ สายนโยบายการเงิน 

และคณะผูบ้ริหาร ธปท.ภายใตห้ัวขอ้ ความเห็นต่อการปรับตวัเชิงโครงการสร้างและการเตรียมพร้อมสู่โครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ  ห้องประชุมชลธี  โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์

อท แอนด ์โฮเทล  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 มิถุนายน  เวลา .  - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด ์

รอยลั อ.เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก นายประโยชน์  โสรัจจกิจ นายอาทร  ผดุง

เจริญ รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วมงานเจรจาธุรกิจสภาวฒันธรรม ไทย จีน 

และส่งเสริมตามสัมพันธ์รัฐบาลมณฑลธานตงประเทศจีน สํานักงานส่งเสริมการลงทุน (  BOI)                   

ณ โรงแรมแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 

 -  มิถุนายน  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส  ตั นงาม นายอาทร           

ผดุงเจริญ  รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุม โครงการการประชุม

ปรึกษาหารือ แนวทางดาํเนินการเสนอแม่นาํ บางปะกง เป็นพืนทีชุมนาํทีมีความสาํคญั ระหว่าง ประเทศ 

(แรมซาร์ไซต)์ ณ หอ้งอาหารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา             
 


