
รายงานกิจกรรมเดือนสิงหาคม   

 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

 สิงหาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย

จอมพงษ์    ชูทบัทิม เลขาธิการ เขา้พบ ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค์ เพือหารือแนวทางการ

พฒันาพืนที บริเวณสนามยงิปืน เป็นสถานทีจดัแสดงผลผลิตทางการเกษตร ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา    

 4 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติศกัดิ 

นางขนัคาํ  ศรีวรรณ นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน นายชัยรัตน์ ตนัคงคารัตน์ 

กรรมการ นายสมชัย ์ ยงศิริ  ประธานนักธุรกิจ YEC นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการหอการค้า ฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ไดมอนด ์

จงัหวดับนัเตียเมียเจย  ประเทศกมัพชูา  

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปัน

จกัรยานแรลลีเพือการท่องเทียวเชือมโยงกลุ่มจงัหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ สนามที  ปันขอพรพระพิฆเนศ  ปาง  

ณ บริเวณลานหนา้ศาลากลางจตุัมุข อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ให้สัมภาษณ์ นักวิเคราะห์อิสระ เกียวกบั

เรือง  EEC        ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที /  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ชัน  

มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ  

  สิงหาคม  เวลา . น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ให้สัมภาษณ์เกียวกบัแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ( EEC)  ในรายการ มองโลกมองเรา ทางช่อง SD  โดยจะออกอากาศ ใน

วนัที  สิงหาคม     เวลา . - .  น.  
  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อโส

ธร รุ่นฉลองหอพระพุทธโสธร พ.ศ.  ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  สิงหาคม เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

แนวทางการพฒันาเมือง ร่วมกนัระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดันครนายก และกรุงเทพ มหานคร ตามโครงการ



วางและจัดทาํผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครังที  ) ณ ห้องโชคอนันต์ ชัน  อาคารเรียนรวมและ

อาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม เวลา . - .  นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการดา้น

ยุทธศาสตร์พลงังานจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชัน  ศาลากลางจังหวัดจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ราคากลางโครงการชุมชนกองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมโยธาธิการการและผงัเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 7 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้า เกษตรปลอดภัย กลุ่มภาคกลาง

ตอนกลางณ หอ้งชลธี  โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โอเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 8 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานแผนงาน/

โครงการบูรณาการเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม โครงการส่งนาํและบาํรุงพระองค์ไชยนุ

ชิต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ราคากลางโครงการชุมชนกองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมโยธาธิการการและผงัเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 15 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมชมรม

ชาวสวนมะพร้าวอาํเภอบางคลา้ (สวนลุงแดง) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 15 สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการของปวงประ

เป็นสุขดว้ยพระบารมี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปีงบประมาณ  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนักงานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

16 สิงหาคม  เวลา .  น.นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) ร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะทาํงานชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจ ติดตาม ตรวจสอบ ปราบปรามและจบักุมรถบรรทุกเกินพิกดัอตัราทีกฏหมาย

กาํหนดในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา  .  น.นายมนสั  ตนังาม รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 

ภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  

ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 สิงหาคม   เวลา  .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นายอาทร  ผดุงเจริญ รอง 

ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.กลุ่มจังหวดั ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม   เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

ปฏิบัติการจังหวดั/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกและผูเ้กียวข้องตามโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานขบัเคลือนนโยบายสานพลงั พลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ หอ้งประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

พฒันาบุคลาการ การศึกษา การวิจยั และเทคโลโลย ีภายใตค้ณะอนุกรรมการขบัเคลือนนโยบายการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

บูรณาการด้านแผนยุทธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กลุ่มย่อย) ณ ห้องประชุมสาํนักงานพลงังาน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 สิงหาคม   เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม   เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมตอ้นรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชยัวงศ)์ ตรวจเยียมศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันากาํลงัคน

อาชีวศึกษา เขตพฒันาพิเศษจงัหวดัฉะเชิงเทรา วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   สิงหาคม   เวลา .  น. ร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดให้ผูป้ระกอบการ ซอฟต์แวร์ 

ภายในอุตสาหกรรม ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือน สิงหาคม  ณ 

หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

  สิงหาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครังที  

(ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมต่อ  

สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ณ หอ้งเทพราช แกรด์ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รี

สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  สิงหาคม  เวลา .  น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอส เอม็ อี ตาม

แนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
  

 

- กจิกรรมอนื  ๆ

-  สิงหาคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมแข่งขนั แรลลีสานสายใยสามคัคี  ปี เบญจมราช

รังสฤษฎิ ฉะเชิงเทรา เสน้ทางฉะเชิงเทรา – หว้ยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี  (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน  

ทีม ,  บาท) 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ 

เจาะลึกแหล่งเงินทุนและตลาด SMEs  โรงแรมแกรดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้ง

ไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 


