
รายงานกิจกรรมเดือนเมษายน 2561 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ให้สัมภาษณ์ โครงการขบัเคลือน

ความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และIMT-GT จดัโดย ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ร่วมกบัมลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั ณ ห้องประชุม 

สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 4  เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัองค์กร หน่วยงานต่างๆ จดั

กิจกรรม องคก์รคิดดี มีจิตอาสา ทาํความสะอาดบริเวณสถานทีสงฆว์ดับางปรง โชติการาม ต.บางพระ อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

7 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเป็นเจา้ภาพ

งานสวดอภิธรรมศพ มารดานาอนุกูล ตงัคณานุกูลชยั อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลา 15 วดัพระศรี

มหาธาตุ กรุงเทพฯ 

10เมษายน 2561กลุ่มผูป้ระกอบรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินสนบัสนุน 10,000 

บาท เพือสมทบทุนค่าอาหารแก่จิตอาสาโครงการสร้างฝายมีชีวิตให้กบันายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และร่วมสร้างฝายมีชีวิตณ ต.เนินนอ้ย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทย ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมสภา ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 

 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสามคัคี เพือการศึกษา โดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ โรงเรียนวดั

สระจระเข ้ต.โดนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (หอการคา้รวบรวมเงินทาํบุญประมาณ 500,000 บาท) 

26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัชิกประจาํปี 

ครังที 51  ณ หอ้งนภาลบับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการ

ดาํเนินแผนป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุภร ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็นของประชาชน 

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ครังที 1 ณ ห้องประชุมอาคารศูนยส่์งเสริมอาชีพ เทศบาลตาํบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย

ครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนตาํบลคลองหลวงแพ่งอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมือง

เพชร ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จงัหวัด

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครเนืองเขตอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สาํนักงาน

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพีเปิดงานยอ้นอดีต 

248  ปี พิธีอญัเชิญหลวงพ่อโสธร ขึนจากแม่นําบางปะกง ณ บริเวณพิธีเปิดงานท่านําวดัโสธรวราราม

วรวิหาร โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธ ขา้วไข่เจียว จาํนวน 6,000 ฟอง เวลาและกรรมการ

หอการคา้ร่วมรําถวายหลวงพ่อโสธร 

3 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน 

ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วงของดีเมือง แปดริว ครังที 48 ปี 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  

4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ นางอาภรณ์  วชัระ  รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  

แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นางสาวเกสรี สิมะรัตนมงคล กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงั

เมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลนครเนืองเขตอ.เมือง  จ.

ฉะเชิงเทรา 



4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 

โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วน

ตาํบลบางนาํเปรียว          อ.นาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายอาทร  ผดุงเจริญ นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นาย

จอมพงษ ์     ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวิ

นทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพราช (อาคารอเนกประสงค)์

อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นายประโยชน์  โสรัจกิจ รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกรูดอ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการขบัเคลือนยุทธศาตร์ 

รู้รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10  เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการควบคุมการเรียไร่จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขากร ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

10  เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดศูนยป์ฏิบติัการ

ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจตุัรมุข หน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

11  เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสรงนาํพระและรดนาํขอพรผูใ้หญ่ เนืองในวนัสงกรานต์ ประจาํปี 2561 ณ ศาลา

อญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีแถลงข่าว 

มหกรรมมะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม 

ร่วมประชุมโครงการแลกเลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องโชคอนันต์ ชนั 2 อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์  



19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้

รับรุก ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

การจดักิจกรรม (รับ) โครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีพิธีเปิดงาน 

มหกรรมมะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความเห็นผูมี้

ส่วนไดส่้วนเกียวขอ้งในการก่อสร้างสถานี ตรวจสอบนาํหนักยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.3001 ณ 2561 ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่วมสัมมนา 

EECEmpowering Eco-Connectivity ณ ห้องกมลทิพย ์โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ  

25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการ

บริหารจดัการทรัพยากรนาํลุ่มนาํบางปะกง จากการดาํเนินการตามมติทีประชุมคณะกรรมการลุ่มนาํบางปะ

กง ครังที 1/2561 ณ ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงังานประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 4/2561 ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร  ผดงเจริญ  รองประธาน

ร่วมตอ้นรับและร่วมการประชุมการดาํเนินกิจกรรม (รับ) ฯ โครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก ของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2650 กบั นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ โรงแรมซนัทารา 

เวลเนสรีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  30 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์การ

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 4/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพง์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจาํเดือนเมษายน ณ หอ้งประชุมมรุพงศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ  

5 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงานเทศกาลขา้วแช่ชาว

วงั ครังที 15 ประจาํปี 2561  ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2561 เวลา 16.00-18.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา 2561  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลั 

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 


