
รายงานกจิกรรมเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

4 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมกบัรอง

ประธานหอการคา้ไทยคนที 1 (คุณสนนั องัอุบลกุล) และกรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทย (ดร.กฤษณะ วจี

ไกรลาส) และประธานหอการคา้ภาคตะวนัออก 8 จังหวดั ด้วยระบบ Conference Call โดย Ling ผ่าน 

https://meet.goole.com/jz.wazafre 

5 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการนายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นาง

นาํฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่วมประชุมชีแจงรายละเอียดและทาํความเข้าใจสารประธานกรรมการฯ 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ ์2564ประชุมไดโ้ดย : meet.google.com/mkj-ndpi-hrz 

6 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา18.30น นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมบาํเพญ็กุศลศพพระธรรมมงัคลาจารย ์ว.ิ (ประยงค ์ปิยะวะณุโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และ

ทีปรึกษาเจา้คณะภาค 12 ณ ศาลาเอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหน้าเมือง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.30 -09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติศกัดิร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที 10/2563 โดย Link:  

https://meet.google.com/ycc-fcew-tzg 

10 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน  นายวฒันา รัตนวงศ ์

ประธานกิตติมศกัดิ นายอาทร ผดุงเจริญ นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน และนางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการ  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ.2509ต่อ

คณะกรรมาธิการฯลงพืนทีรับฟังความคิดเห็นจากหอการคา้ส่วนกลาง และหอการคา้จงัหวดัภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพฯ หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference 

โปรแกรม Google Meeting ไดที้ Link:  meet.google.com/ife-jfss-ysz 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติศักดิร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ครังที 11/2563  ประชุมผ่านระบบ conference 

Call ผา่นGoogle Meet 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.45 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมดว้ยคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนาํประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดั



ฉะเชิงเทรา ณ โรงกรองนาํสวนสน ถ.สุวินทวงศ ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และแหล่งนาํดิบคลองท่าไข่ เพือ

รับทราบกระบวนการผลิตนาํประปาในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอนัทีจะส่งเสริมและร่วมกนัพฒันาใหก้าร

ผลิตนาํประปาทีมีคุณภาพ เพือนาํไปสู่ "โครงการนาํประปาคุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก" รองรับโครงการ EEC 

อยา่งยงัยนืต่อไป 

19กุมภาพนัธ ์2564  เวลา18.30น คณะกรรมการหอการคา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมบาํเพ็ญ

กุศลศพพระธรรมมงัคลาจารย ์ว.ิ (ประยงค ์ปิยะวะณุโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษา

เจา้คณะภาค 12 ณ ศาลาเอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

3 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมผ่านระบบ

ทางไกล ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพือชีแจงและนาํเสนอแนวทางการดาํเนินงานโครงการจดัทาํแผน

สิงแวดลอ้มในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกระยะที 2 พ.ศ. 2565 - 2569 

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามทุจริตการทุจริต

จงัหวดัเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณ หอ้งประชุมศิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายอาทรผดุงเจริญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดับจังหวดัครังที 1 / 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารราชการเชิงด้วยศาสตร์ครังที 1 /2564 ณ ห้องประชุมร่วมใจพฒัน์สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางตีนเป็ดอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2564  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

11กุมภาพนัธ์2564 เวลา 14.00 น. ทางทีมงานมหาลยับูรพาขอเข้าพบนายประโยชน์ โสรัจจกิจ

ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน เพือให้ขอ้มูล เพือรับนโยบาย

โครงการศึกษาแนวทางการเพิมประสิทธิภาพโครงสร้างพืนฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ

ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



15 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานเมือง

อจัฉริยะจงัหวดัฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒันา ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 15.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานโครงการ

ปลูกป่า และป้องกนัไฟป่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2563-2570 ครังที 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยางกรู) ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

17 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจจงัหวดัเชิงเทราครังที 1/2564 ณ ห้องประชุม

พระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยางกรู) ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ สมาชิก ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการภายใตโ้ครงการการศึกษาและพฒันาตน้แบบระบบบญัชีขอ้มูลกลางภาครัฐ (Govermment Data 

Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครังที 1 ณ ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซนัธาราเวล

เนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) ร่วมประชุม

คณะกรรมการเครือข่ายองคค์วามรู้ KBO จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ 

KBO และมอบหมายให้คณะกรรมการเครือข่าย KBO จงัหวดั เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มผูผ้ลิต 

ผูป้ระกอบการ OTOP ณ หอ้งราชาวดี บี โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตั นงาม รอง

ประธาน ร่วมประชุมเพือการเตรียมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง ณ หอ้งประชุม

สาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการหอการคา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัเชิงเทราก

รอ. จงัหวดัครังที1/ 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพนัธ ์2564 เวลาศนูย ์9.30 น. นายโชตินันท์ปินถานันท์ประธานYEC ร่วมประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการจงัหวดัประจาํเดือนกุมภาพนัธ ์2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางจงัหวดัเชิง

เทรา 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณหอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิง

เทรา 



25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานหอการคา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2564 ณห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4   ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 

กิจกรรมอืนๆ 

17 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 09.30 น.ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี 

2564 ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


