
กจิกรรมเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 13 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย และเวลา 13.00-15.00 ร. ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย  ณ หอ้งประชุม อาคาร 24 ชนั 15 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

23-24 กุมภาพนัธ์ 2562 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิต รองประธาน ร่วม

ประชุมคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกและภาคกลาง ครังที 1/2562 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.

เมือง จ.นครนายก 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 10.00 น. นายณัฐฏ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุม

นาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ

สงเคราะห์พลเมืองดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตามโครงการ 

TO NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) ครังที 2 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมนพนมสารคาม-เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งประชุมศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลพนมสารคาม (ชนั 2) 

8 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน นายมนัส ตนังาม นายจิตรกร 

เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรือง แนวทางการจัดทาํแผนผงัการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ 

โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



10-12 กุมภาพนัธ ์2562 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น 

เรือง ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถินและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหกรณ์ ณ 

โรงแรมการ์เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท พทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00 -12.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั ตนังาม รองประธาน 

นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการสมัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงาน

ฉบบัสมบูรณ์  ( Draft Final Report) จากผูเ้กียวขอ้งโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ รองรับ EEC 

ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นและการมีส่วนรวมของประชาชน ครังที 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสาํรวจออกแบบถนนสาย

แยก ทล ทล.๓๔๘๑-ทล.๓๓๑๒ อ.บางนาํเปรียว องครักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นครนายก ณ ห้องประชุม บุษราคัม 

โรงแรม แกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

12 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30 น.นาย   ร่วมประชุมคณะกรรรมการสถิติระดบัจงัหวดั จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ   ร่วมประชุมคณะอนุกรรรมการพฒันาสือ

ปลอดภยัและสร้างสรรคจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิขาการ ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

13 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ( 

Foccus Group) โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก(EEC )ณ โรงแรมราวนิทรา บีช รีสอร์ทและสปา จ.ชลบุรี  

13 และ 18 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-13.00 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากร 

บรรยายใหค้วามรู้เรือง โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ณ โรงแรมซนัไรส์ลากนู โอ

เทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 20 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-14.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเพือรับฟัง

ความคิดเห็นและทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ดา้นแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562-2654 ประจาํปี พ.ศ.2563 ณ 

อาคารอาร์เธอร์ บุรีมายา รีสอร์ทแอนดเ์รสเตอรอง จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 



 26 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ (ชนั 3 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26-27 กุมภาพนัธ ์2562 นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือสร้าง

ความตระหนักรู้Healthy and Safety Thailand  สู่การพฒันาคุณภาพชีวิตคนทาํงาน และองค์กรสุขภาวะ ณ ห้อง

ประชุมนครเนืองเขต โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหัวหน้าส่วน

ประจาํเดือน กุมภาพนัธ ์2562 ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 /2562ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 14.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นโครงการ ครังที 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงการข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC )ณโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานการผลิตและ

พฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

10 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30-14.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมงานตรุษจีน  

ประจาํปี 2562 และเวลา 18.00 น รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.30-20.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมใหญ่สามญั 

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 และฟังบรรยาย เรือง SMERT CITY ในมุมมองของ

อุตสาหกรรม ณ หอ้งทบัทิม โงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 18.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรม

ขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริว ครังที 15 ประจาํปี 2562  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์       

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 


