
รายงานกจิกรรมเดอืนธันวาคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ประชุมหารือเรืองตลาดล่วงหนา้คา้ขายขา้วระหว่างประธานชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการประชุม

คณะทาํงานดา้นพืชและสิงแวดลอ้ม ปีงบประมาณ 2564 ครังที 1  ซึงเป็นตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในพืนที

จงัหวดัฉะเชิงเทราเพือหารือแนวทางในการจดัทาํMOU การคา้ขายขา้วล่วงหน้าร่วมกนัต่อไป ณ ห้องประชุม

สภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 ธนัวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) ร่วมงานเลียงสังสรรค์ปี

ใหม่ ให้กบัพนักงานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ ลานหน้าอาคารจรูญศรี บุญเรือง

หอการคา้ไทย  ถนนราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

2 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัเพือหารือการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียง

ปลากบัพง จงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บความเดือดร้อนดา้นราคาปลากะพงตกตาํ ณ ห้องประชุมสาํนักงานคลงั

จงัหวดั ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพือชีแจงและหารือ

เกียวกบัประเดน็ปัญหาแนวเขตทางตามแผนผงัระบบคมนาคมขนส่ง เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้อง

ประชุมเจา้เสวย ชนั 4  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเพือรับชมการ

กล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ เนืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ หอ้งประชุม

มรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ (ประธานกิตติมศกัดิ) ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที 8/2563 ดว้ยระบบ

Conference Call ผ่านทาง Google meet ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย  กรุงเทพมหานคร 



15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสาํนักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวอภินันท์พร ใต้หล้าสถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 15 / 2563ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

15 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 -16.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเร่งรัดการ

คดัเลือกกลอ้งโทรทศัน์ วงจรปิด( CCTV) ของจงัหวดั เพือเตีรยมการเชือมโยงระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV)  ณ หอ้งประชุมมรุพงศ ์ ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม ร่วมประชุมขับเคลือนวาระสําคัญของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทราสะอาด ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

17 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมเวทีส่งเสริมภาค

ประชาสงัคมขบัเคลือนวาระเป้าหมายการพฒันาทียงัยนื 2020 เรืองการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับขอ้มูล

จากภาคส่วนต่างๆ ณ หอ้งประชุมชนั 5 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

17 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.   นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน กล่าววตัถุประสงค์การจดั

สัมมนาฯ คณะกรรมการหอการคา้ร่วมงานสัมมนา Depa Mini Transformation Voucher 2563 เพือส่งเสริม

และสนับสนุนการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั ในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) เพือสนับสนุนให้ SMEs เพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในธุรกิจ เช่นระบบการขาย ระบบ

คลงัสินคา้ ระบบขนส่ง ระบบบญัชี เป็นตน้ เพือประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพือสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจดัการในกระบวนการธุรกิจ  ณ ห้อง

ประชุมโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล ริมนาํบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                     

21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงยุติธรรม จังหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 ครังที 1/2564  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2564  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 



21 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมโครงการ (สมัมนาครังที 2 โครงการสาํรวจและออกแบบทาง

แยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวง

หมายเลข 3076  ณ ห้องประชุมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลตาํบลพนมสารคาม อาํเภอพนมสารคามจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

21 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรนําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

22 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน ร่วมอบรมโครงการ

ขบัเคลือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏิบติั จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมบางปะกง ชัน 2 โรงแรมทีวินเทจ อาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ธนัวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

จดัระบบการจราจรทาง  (อจร.) จงัหวดัเชิงเทรา ครังที 1/2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6 /2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศ ์ศิริพฒัน์ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาในโอกาสวนัสาํคญัของ

ชาติไทย วนัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ณ โรงเรียนบา้น กม.7 หมู่ที 6 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.

ฉะเชิงเทรา 

28 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสม

ของโครงการ (สัมมนา ครังที 2) โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลียงเมือง

ฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) ณ หอ้งประชุมเทพราช โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อย

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 12/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 



- กจิกรรมอนืๆ 

17 ธนัวาคม 2563 เวลา 16.00- 20.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ 

EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/ 2563 และร่วมงานเลียงส่งทา้ยปีเก่าและตอ้นรับปีใหม่ 2564 ณ ร้านอาหาร

บอส ตาํบลคลองนา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 


