
รายงานกจิกรรมเดือนธันวาคม 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 2 ธนัวาคม 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน “เอก็ซโ์ปสตัวน์าํไทย 

2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ณ โรงแรมซนัไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนาย

อลงกรณ์ พลบุตร ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยมีวตัถุประสงค์

เพือส่งเสริมการเพาะเลียงสตัวน์าํไทย ซึงถือเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจทีสาํคญัของประเทศไทย 

 4 ธนัวาคม 2562 เวลา 11.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัการประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยมีคณะกรรมการ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคมธนาคารจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมประชุม 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

3 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

ร่วมประชุมหารือร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในเรืองการบริการจดัการ

นาํฝังขวาของแม่นาํบางปะกง ณ ห้องปฏิบติัการ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

4 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที4/2562 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ (ชนั4) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 ธนัวาคม 2562 เวลา07.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัพ่อแห่งชาติ 5 

ธนัวาคม 2562 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันา เนือง

ในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 

บริเวณริมเขือนวดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) หมู2่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 9 ธนัวาคม 2562เวลา 07.30 น.-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ 

ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 



 9 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมกิจกรรมBig Cleaning 

เรือนจาํตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทาํความดีเพือชาติศาสนา กษตัริย ์ณ บริเวณเรือนจาํกลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทราอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 11ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ

จดัทาํแผนปฏิบติัการ ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2563 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รี

สอร์ทแอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 /2562ณหอ้งประชุมโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษา

บางปะกงตาํบลหนา้เมืองอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 12 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมกิจกรรมการประชุมเพือ

การรับฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

เพือจดัตงัศนูยป์ระชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรม ณ ห้องประชุม 401 ชนั 4 ศาลาว่าการเมืองพทัยา จ.

ชลบุรี 

 12 ธนัวาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมกลุ่มย่อย

ระดบักลุ่มจงัหวดั ครังที 1 เรือง การวางผงัภาคตะวนัออก (กลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ ห้อง

ประชุมแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเดน้ซิตี จงัหวดัระยอง 

 

 13 ธนัวาคม 2562เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ เขา้ร่วม

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการชัน 2 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 ธนัวาคม 2562 เวลา 16.00-18.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ ร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงคโ์ครงการทาํความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัสิงแวดลอ้ม จงัหวดัฉะเชิงเทราและ

หอการคา้สนบัสนุนถุงผา้ 50 ถุง ในการจดักิจกรรม ณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมือง

เพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมของโครงการ(สมัมนา ครังที 2) 

โครงการสํารวจและออกแบบโครงการข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สาน เลียงเมือง



ฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที 1 และส่วนที 2 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18  ธันวาคม 2562 เวลา  14.30  น . นายสมควร ศรีชัย  ประชาสัมพันธ์  เข้า ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 ธนัวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 11.30-14.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือประกอบการหา ความตอ้งการในการจดัตงัสถาบนัพฒันา

บุคลากรทางการท่องเทียว ณ ร้านอาหาร D.Pressoถนนประชาสรรค์ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19-20 ธนัวาคม 2562 นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการในการทบทวน

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ.2562-2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.

2564) และการพิจารณากลนักรองโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน พทัยา อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

20 ธนัวาคม 2562เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมชีแจงผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเรือง 

โครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบั

บูรณาการร่วมกบัโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาํลงัแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

ณ หอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 



20 ธนัวาคม 2562เวลา  08.30 -12.00 น.ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)โครงการพฒันาระบบ

ขอ้มูลโลจิสติกส์เพือประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยณจังหวดั

ชลบุรีณหอ้งมาริส 3โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียนจงัหวดัชลบุรี 

23 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเนืองในวนัคนพิการประจาํปี 

2562ณโรงแรมทีวินเทจ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา(หอการคา้สนบัสนุนของจบัรางวลั 2 ชิน) 

24 ธนัวาคม 2562  08.00-15.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกหนึงพ.ศ. 2562 -2565 ฉบบัทบทวนพ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณศาลาเฉลิมพระเกียรติองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีตาํบล

บางปลาสร้อยอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี 

24 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30 -15.00 น. ร่วมประชุมติดตามการดาํเนินงานทูTo Be Number Oneใน

สถานประกอบการชุมชนและสถานศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 ณห้องประชุมพุทธโสธร

ชนั 4 สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 


