
รายงานกิจกรรมเดือนกรกฏาคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั บริษทั สยามฟิวรรธน์ จาํกดั (ศนูยก์ารคา้สยามพารา

กอน) กาํหนดจดังานจาํหน่ายสินคา้ “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่” ระหว่างวนัที 2-8 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยก์ารคา้

สยามพารากอน กรุงเทพ โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บสิทธิออกบูธ จาํนวน 2 บูธ โดยไม่เสียค่าบูธ แต่

จะตอ้งรับผดิชอบค่าทีพกั (กรณีพกัคา้งคืน) ค่าเดินทาง ค่าขนส่งสินคา้เอง โดยสินคา้ทีนาํไปจาํหน่ายตอ้งเป็น

สินคา้ประเภทสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรแปรรูป โดยในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีนาํไปออกบูธแสดงสินคา้ 

คือ ผลไมแ้ปรรูปวรพร และ เมล่อนและผกัปลอดสาร ของสหกรณ์พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

หอการคา้ไทย ขอความร่วมมือจากหอการคา้จงัหวดัและเครือข่ายทวัประเทศ ช่วยรวบรวม 

รายชือผูมี้สิทธิเลือกตงัจากเครือข่าย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ สมาชิก ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นิสิตและ

นกัศึกษา รวมทงัประชาชนทวัไปในจงัหวดั อยา่งนอ้ยหอการคา้จงัหวดัละ 200 รายชือ  เพือร่วมเขา้ชือเสนอ

ร่างพระราชบญัญติัการบริหารจดัการเพืออากาศสะอาด พ.ศ.... ซึงปัจจุบนัอยูใ่นขนัตอนการรวบรวมรายชือ

ของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัเพือเสนอกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ จาํนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยขอ

ความร่วมมือรวบรวมรายชือตามแบบฟอร์มมาทีฝ่ายพฒันาเครือข่ายหอการคา้จงัหวดั หอการคา้ไทย ภายใน

วนัศุกร์ที 3 กรกฎาคม 2563 

15 กรกฎาคม 2563 นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที4 / 2563 ดว้ยระบบConference call ผ่านทาง 

Google Meet  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธานร่วมสมัมนาทาง รอดธุรกิจ                 

0และกลยทุธก์ารปรับตวัขององคก์รสู่โลกการเปลียนแปลงหลงัโควิด-19 ณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีส

อรร์ทแอนดโ์ฮเต็ล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 9 / 2563 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4   ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

9  กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ

ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้นการบริการการท่องเทียวและการกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมสาํนกังาน

การท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมตอ้นรับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภามีกาํหนดจะลงพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการวุฒิสภาพบ

ประชาชน ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะยนืหนงัสือเพือผลกัดนัการก่อสร้างการขยายถนนสาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 

อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมการก่อสร้างสะพาน จาํนวน 1 แห่ง แก่สมาชิกวฒิุสภา ทงันีเพือประโยชน์

แก่พีนอ้งประชาชนโดยรวมและการพฒันาในดา้นการคมนาคมรองรับโครงการ EEC ต่อไป  

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมการขบัเคลือนศนูย์

เทคโนโลยกีารเกษตรและนวตักรรมในพืนทีสามจงัหวดั  (สมุทรปราการชลบุรีฉะเชิงเทรา) ณหอ้งประชุม

ชนั 1  อาคารเจา้คุณทหารลาดกระบงัคณะเทคโนโลยกีารเกษตรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหาร

ลาดกระบงัจงัหวดักรุงเทพฯ 

14 กรกฎาคม 2563 เวลาศูนย ์9.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม ( Agritect and Innovation Center AIC) ครังที 2/ 2563 ผ่านระบบ

Application zoom ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 - 16 กรกฎาคม 2563 นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ

ทบทวนแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบบัทบทวน 

พ.ศ. 2565 ) และการพิจารณากลนักรอง โครงการตามแผนปฎิบติัราชการปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออก1 ณ หอ้งพฒันา Convention hall พฒันากอลฟ์คลบั แอนดรี์สอร์ท อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม  รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผล

การศึกษาโครงการ (สมัมนา ครังที 3 ) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาค

ตะวนัออกสายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที 1 และส่วนที 2 ณ ห้องเทพราช โรงแรมซนัธาราเวล

เนส รีสอร์ทแอนโฮเทล อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ( E 3) ณ ศาลาประชาคมบา้นวงัควาย หมู่ที5 ตาํบลคลองเขือน อาํเภอคลองเขือน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00- 16.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร นายอาทรผดุงเจริญ นายจิตรกร 

เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นภายใตโ้ครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัระเบียง

ผลไมภ้าคตะวนัออก ( Easten Fruit Corridor EFC ) ระยะที1 ขนัตอนที1 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปรับปรามทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 

/ 2563 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธรสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมร่วมตอ้นรับคณะติดตาม

โครงการประสานงานและแกไ้ขปัญหาดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั 

2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ฐานข้อมูลทรัพยากรนําจังหวดัฉะเชิงเทราและคณะทํางานแผนงาน / โครงการพฒันาแหล่งนําจังหวัด

ฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2563  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง

การจดัตงัศูนยเ์ทคโนโลยีการเกษตรและนวตักรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศนูยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งเจา้เสวยชนั 4 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ดว้ยรถ

ทีใช้ในการขนส่งสัตว์และสิงของประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/ 2563 ณ ห้องประชุมนามตัณฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฎาคมคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1/ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสาํนักงาน

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฏรคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมการเสวนาเรืองการ

พฒันาธุรกิจไหมพืนทีสมาร์ทฟาร์มเพือยกระดบัเศรษฐกิจทอ้งถินโดยร่วมการเสวนาผ่าน Zoom Orientation 

Meeting 

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้า ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที 3  / 2563  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2563 เวลาศนูย ์9.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมโครงการประกวดผา้สืบสาน

อนุรักษศิ์ลปะผา้ถินไทยดาํรงไวใ้นแผน่ดินประจาํปี 2563 ณโรงแรมซนัไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์ กอลฟ์อาํเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



28 กรกฎาคม 2563 นายจิตรกร เผด็จศึก นางสาวปาราวดี เนืองจาํนงค ์รองประธาน นางขนัคาํ ศรีวรรณ 

นายทะเบียน ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจาํปีพุทธศกัราช 2563 ณศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 กรกฎาคม 2563 0 9.30- 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือการแกไ้ข

ปัญหาให้กับเกษตรกรผูเ้ลียงปลากับพงษ์ขาว ณ ห้องประชุม กุลาดําชัน 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

กรุงเทพมหานคร ฯ 

31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ใหส้มัภาษณ์เกียวกบัศกัยภาพการ

ลงทุนในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราไดแ้ก่สภาพพืนทีภูมิศาสตร์ความเหมาะสมของสภาพพืนทีสภาพตลาดและ

การแข่งขนัปัจจยัดา้นการเมืองเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมและเทคโนโลยีตลอดจนปัจจยัอืนทีส่งผลกระทบกบั

ธุรกิจโรงรับจาํนาํในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 


