
รายงานกจิกรรมเดอืนตุลาคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 - 17 ตุลาคม 2563 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทยครังที1 / 2563ณโร

งแรมโกลเดน้ซิตีระยองจงัหวดัระยอง 

17 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็น

เจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณเฑียร คุมพล สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลา 11 วดัลาดพร้าว 

กรุงเทพ 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานตอ้นรับและแสดงความ

ยนิดีแก่ นายไมตรี ไตรติรานนัท ์ในโอกาสเดินทางมาปฏิบติัหนา้ทีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดม้อบแจกนั

ดอกไมเ้พือแสดงความยนิดี ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1 ตุลา 2563 เวลา 15.30 น. นายชัยรัตน์โสธรนพบุตร  รองประธาน ร่วมประชุมการกาํกบัและติดตามการ

ปฏิบติัราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธมี์เชาว)์  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวดั

ฉะเชิงเทราครังที 6 / 2563ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ.2563 โดยกาํหนดการจดังาน12 วนั 12 คืนระหว่าง

วนัที 28 ตุลาคม- 8 พฤศจิกายน 2563ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณห้องประชุมณห้องประชุม

มรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

8 ตุลาคม 2563 เวลา  09.00-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชร  รองประธาน นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้

หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมโต๊ะกลม  (Round table) เพือแลกเปลียนความคิดเห็นต่อความพร้อมของประชาชน

ในการรับมือกบัการเปลียนแปลงของกระแสโลกและผลกระทบของCOVID-19ณห้องBallroom 1โรงแรมอมารีพทัยา

จงัหวดัชลบุรี 

9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการ เขา้พบเพือมอบแจกกนั

ดอกไมต้อ้นรับ นายพสิษฐ์ พรหมภกัดี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบติัหน้าทีพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนักงาน

พาณิยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานแห่บกหลวง

พ่อโสธร ปี 2563 ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



12 ตุลาคม 2563 นายชัยรัตน์โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชุมพิจารณาและรับรองผลการตรวจ

ประเมินเพือประกอบการยืนขออนุญาตใชต้ราสัญลกัษณ์สิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์มะม่วงนําดอกไมสี้ทองบางคลา้       

ณ หอ้งเจา้เสวยชนัอาคารราชภฎัราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นตน้ไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมออกโรงทานขา้วไข่เจียว 300 

จาน เพือบริการแก่ประชาชน เพือเป็นการนอ้มรําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ณ บริเวณชายนาํหลงัวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 13/2563 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ และ

คณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะทํางานด้าน

การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมหน้าเมืองชนั 1 สาํนักงานพาณิชย์

จงัหวดัเชิงเทรา 

15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานKick off 

วคัซีนไขห้วดัใหญ่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม รองประธาน ร่วมประชุมเพือหารือ

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 3702 ตอนบางควาย–เขาดินสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงณห้องเทพราชเอ โรงแรมซนัธาราเวรเนส

อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม 2563 นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนั

เนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั ครังที 1/2563 ณหอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติวนั

สถาปนาสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติประจาํปี 2563 ณหอ้งประชุมจินดาหลวง (ชนั 1)ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชิงเทรา 

20 ตุลาคม 2563 09.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ครังที  6 /2563 ผา่นระบบประชุมออนไลน ์ Application Zoom  

20 ตุลาคม 2563 เวลา  09.30 น. นายชยัรัตน์โสธรพระบฏรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการส่วน

จงัหวดัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กจร.) ครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

และคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจังหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางบุญมี ศรีสุข ทีปรึกษา ร่วมงานแถลงข่าวงานนมสัการหลวงพ่อโส

ธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ สนามดา้นขา้งพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมกิจกรรมน้อมรําลึก

เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (23 ตุลาคม 2563) ณ บริเวณหน้าพระ

บรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระ

ราชกุศลเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ โรงเรียนวดัโพธาราม หมู่ 7            

ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมและประเมิน

ความพร้อมเบืองตน้ในการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการสาขาวิชาการจดัการ

สาํนกังาน (ต่อเนือง) วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมกลุ่ม

ยอ่ย ครังที 1 การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมอาํเภอบางคา้ 

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2563เวลา 07.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานนมสัการ

หลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2563 ณบริเวณพระอุโบสถวดัโสธรวรารามบริหาร 

28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมกลุ่มย่อย

ครัง   ที 1 การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธจดันิทรรศการในงานนมสัการ

หลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา  09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. -16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมการประชุมเพือชีแจง

และพฒันารูปแบบทางเลือกโครงการกลุ่มยอ่ย ครังที 1 โครงการสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทาง

เลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 



29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

29 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 10 / 2563  ณ ห้องประชุมพงษ์

ศิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานด้าน

การตลาดระดบัจงัหวดั(เซลลแ์มนจงัหวดั) ณหอ้งประชุมนนทรีชนั 1 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกเ้มืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม

เพือชีแจงและพฒันารูปแบบทางเลือกของโครงการยอ่ย ครังที 1 โครงการสามารถตรวจและออกแบบทางแยก

ต่างระดบัจุดตดัท้ายหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวง

หมายเลข 3036ณ ประชุมอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

4 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานทอดกฐินสามคัคี ณ วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) หมู่ 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เพือ

หาทุนทรัพยใ์นการก่อสร้างฐานพระใหญ่ ปรางมารวิชยั หลวงพ่อสมปรารถนา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพนัธ์ในงาน Kick off 

โครงการ ROBINSON SHARING  ตระหนกัถึงภยัจากมะเร็งเตา้นมณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไร้สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

11 ตุลาคม 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีประจาํปี 2563 ของมหาวิลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ ณ วดับา้นกลว้ยตาํบลคลองเขือน  อาํเภอคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานKick off วคัซีน

ไขห้วดัใหญ่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน และคณะกรรมการ

หอการคา้ร่วมอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ "ไทย ไมซ์ คอนเน็ต สัญจร:ครบแค่คลิก ต่อติดข่าวไมซ์" ณ ห้อง

นครเนืองเขต โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการและ

ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.-16.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมเพือรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public – Hearing) ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนเพือติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินการและการบริหารงานของ กสทช.ดา้นกิจการโทรทศัน์ ประจาํปี 2562 ณ ห้อง Infinty Ballroom พทัยา 

จงัหวดัชลบุรี 

30 ตุลาคม 2563เวลา 8.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมรับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างขอ้เสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก โครงการ

โรงงานผลิตกโูคตรไซรัปฟลุกโตสไซรัปฟลุกโตโอริโกแซ็กคาไรดม์อลโตเด็กถินและไอโซมอลโตโอลิเซ็กคา

ไรดข์องบริษทัเพียวแคมมจ์าํกดั ณ สโมสรบุคลากรวิทยาเทคนิคพนมสารคาม (อาคาร 1) วิทยาลยัเทคนิคพนม

สารคามตาํบลเกาะขนุนอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


