
 กจิกรรมเดือนมกราคม 2562 

 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 11 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา ว่า

ที ร.ท. สมศกัดิ  ยคุขะระ สมาชิกหอการคา้ฯ ณ วดัจุกเฌอ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 

2562 ภายใต้คาํขวญั เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพฒันาชาติ เพือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้ความคิด

สร้างสรรค ์แสดงความสามารถในกิจกรรมดา้นต่างๆ เมือวนัที 12 มกราคม 2562 ณโรงเรียนวดัดอนทอง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายระพี ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด หอการคา้และYEC ร่วม

ออกบูธโดยการแจก ไอศกรีม 1,200 แท่ง นาํแดง 2,000 แกว้ ขนม 500 ถุง อุปกรณ์การเรียน 200 ชุด 

 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ 

กบัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เพือศึกษาและจดัทาํแนวทางการพฒันา เพือบริหารจดัการโว่ความเยน็

ในสินคา้พืชผกัผลไมข้องสถาบนัการเกษตร ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมเดินทางเยยีมเยอืนหอการคา้ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เวลา 12.00 น.ร่วมรับประทานอาหารสวนอาหารสมพงษ ์ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการเวลา 13.15 -14.15น. ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสมุทรปราการ ณ 

หอ้งประชุม ชนั 4  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 

 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมต้อนรับและเป็นเจา้ภาพเลียง

อาหารเย็นคณะผูเ้ข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบภาคสนามฟืนฟูเมือ ง จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และSemyung University นกัศึกษาประเทศเกาหลี จาํนวน 55คน เมือวนัที 25 มกราคม 

2562 ณ สวนอาหารเกา้มณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงค์ทีจะออกแบบและเสนอแนะแนวทางการ

พฒันาและฟืนฟเูมืองฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างวนัที 24 -27 มกราคม 2562ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และนักบริหารระดบัสูงเพือการสร้าง

ชาติ (นสช.) รุ่นที 6 จดักิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ มีเด็กมาร่วมกิจกรรมทงัหมด 1,350 คน จากภาค

ตะวนัออก เด็กไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เพือปลกูฝังจิตสาํนึกให้อยู่อย่างพอเพียง พฒันาศกัยภาพเยาวชนดา้นต่างๆ 

ทาํดีทีเขม้แข็ง ระหว่างวนัที 25-27 มกราคม 2562 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

              3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมการตรวจราชการของผูต้รวจ

ราชการกระทรวงพาณิชย ์ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 



4 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

(Draft Final Report) และร่างแบบเบืองตน้ (Draft Preliminary Design) โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอน

เทนเนอร์รองรับ EEC ณ หอ้งประชุม 201 ชนั 2 อาคาร สนข. 

4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ 

(Knowledge-Based OTOP : KBO จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานเลียง

สงัสรรคต์อ้นรับปีใหม่ ปี 2562 ณ อาคารพุทธโสธร ภายในกองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 5262 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมประชุมคณะทาํงาน MOU ESS EV : HRD ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุม รร.เบญราชรังสฤษฎิ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพือพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการจดักิจกรรมเนืองในวนั

คนพิการสากล ประจาํปี 2561 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ  ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม เขา้

ประชุมคณะทาํงานเฝ้าระวงัการบุกรุกทีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ฉช. 411 ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพฒันากาํลงัคนและความเชียวชาญเทคโนโลยีดา้นยาน

ยนตส์มยัใหม่และระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าของประเทศ การบรรยายพิเศษ ละเวที เสวนาแลกเปลียนความคิดเห็น ณ ห้อง

ประชุม ชนั 5 อาคารราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

             16 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา

 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมพิธีเปิดศนูยบ์ริหารแรงงานเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี  



 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วม

ประชุมคณะกรรมการพืนทีดินบริเวณดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร และบริเวณทีเกียวเนือง ครัง

ที 1/2562   ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมอบรมโครงการ

ขบัเคลือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาการคา้มนุษย ์ดา้นแรงงานไปสู่การปฏิบติั จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคารอาเธอร์ บุรีมายา รีสอร์ทแอนด์เรสเตอรอง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น นายอาทร ผดุงเจริญ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นางวรนิตกตญาณ รอง

ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมือง เพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( กรอ.จงัหวดั)  ครังที1/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมโครงการสัมมนา 

จงัหวดัคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ณ  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือกสถานประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการ

เพิมผลิตภาพแรงงาน สู่  SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ขนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

24 มกราคม 2562   เวลา 9.00 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมปฏิบัติการการแปลง

ยทุธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบติัภายใตโ้ครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาสู่การปฏิบติัระดบัภาคณ

โรงแรมซนัไรส์ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 มกราคม 2562   เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ขนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28-30 มกราคม 2562 นายมนัส ตนังาม รองประธานร่วมงานสัมมนา “โครงการพฒันาการผลิตสินค้า

เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมในพืนทีภาคตะวนัออก ค่าใชจ่้าย



ในการสร้างนวตักรรมอุสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกพืนทีภาคตะวนัออก 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรัตนชล อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

28-29 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.  นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเสวนากลุ่ม

ยอ่ย การจดัทาํเกณฑแ์ละมาตรฐานงานประเมินผลการแปลงสภาพการณ์และสิงแวดลอ้มผงัเมืองรวม ครังที 4 ใน 

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี  

30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนมกราคม 2562 และรับมอบเกียรติบตัรขอบคุณจากนายระพี ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

จดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  

- กจิกรรมอนืๆ 

12  มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.      หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนของขวญัวนัเด็กแห่งชาติ  

ครังที 11 ประจาํปี 2562 ณ บริเวณดา้นหนา้ บริษทั เอม็เอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจาํกดั สาขาฉะเชิงเทรา  

 โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญเขา้ร่วมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเดิน – วิง มินิมาราธอน 70 

ปี เซนหลุยส์ ในวนัอาทิตยที์ 13 มกราคม 2562 เสน้ทางโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา –วดัโสธรวรารามวิหาร 

– ร้านอาหารเกา้มณี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน 5,000 บาท โดย

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการหอการคา้ฯ)  

10 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30-14.00 น. คณะกรรมการหอการคา้การคา้ฯร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี  

2562. และเวลา 18.00 น รับประทานอาหารร่วมกนั  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 


