
รายงานกจิกรรมเดอืนพฤศจิกายน 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการ นางสาวเพลาพิลาส พุทธา

ประธานYEC นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการ  YEC นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฉะเชิงเทราร่วม

ประชุมคณะกรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทยพบเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาค 5 ภาค

เลขาธิการหอการค้าจังหวัด ทั วประเทศ และเจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดทั วประเทศผ่านระบบ Video 

conference โปรแกรม Webex Meeting 

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.จงัหวดั) ครังที 3/2563 ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับสาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดัการเจรจาเชือมโยงการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ Modern Trade (ห้างสรรพสินคา้ Food Land) ณ 

ร้านอาหารครัวอิมสุข ต.คลองจุกเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงกิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของ

กระทรวงพาณิชย ์“เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด” และ นโยบายของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีให้ความสาํคญั

ต่อการเพิมช่องทางการจาํหน่ายผลผลิตสินคา้เกษตรและสินคา้ทอ้งถิน 

11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นการแจง้มติและความตอ้งการของคณะกรรมการ กกร. จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และเพือแสดงบทบาทหนา้ทีการทาํงานของคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบนัให้สาธารณชนณ 

หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที 8/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัเวทีประชุมเพือหารือ

ขอ้มลูเพือการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา หวัขอ้โครงสร้างพืนฐานเพือการพฒันาในเรืองโครงข่ายคมนาคม และ

การบริหารจดัการทรัพยากรนาํ ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17-18 พฤศจิกายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับนักศึกษาในโครงการพฒันานักบริหารการ

เปลียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที 14 (นางสาวเพ็ญจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุทธยา มาฝึกงาน ณ สํานักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26-27 พฤศจิกายน 2563 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ ฯ ร่วม 

สัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 38 (ระบบConference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

กรุงเทพมหานคร 



 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการ

หอการคา้ ฯ ร่วมแสดงความยนิดี รางวลัสาํเภาทองประจาํปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย (นายระพี ผอ่งบุพกิจ อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัสาํเภาทองประจาํปี 2563) 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมซกัซอ้มเตรียม

หารือความร่วมมือดา้นการคา้การลงทุน ดา้นวฒันธรรม ด้านการท่องเทียว และประเด็นศกัยภาพอืนๆ ที

เกียวขอ้ง ส่งเสริมความสมัพนัธใ์นอนาคต ร่วมกบั ผูแ้ทนสาํนกัเศรษฐกิจการคา้ฮ่องกง ประจาํประเทศไทย ณ 

หอ้งประชุมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานเพือ

ขบัเคลือนคงการส่งเสริมการจา้งงานในใหม่สาํหรับผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนครังที 1 / 

2563  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเซิง หยุ่น ลี ผูแ้ทนสํานักงานเศรษฐกิจและการคา้ฮ่องกงประจาํ

ประเทศไทย ขอเข้าประชุมหารือประเด็นความร่วมมือความสัมพันธ์ ระหว่าง จังหวดัฉะเชิงเทรา กับจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้าํผลิตภณัฑสิ์นคา้ดา้นการเกษตรของสมาชิก ไปร่วมออกบูธแนะนาํสินคา้ 

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 5/ 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถที

ใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัจงัหวดั ครังที 5 / 2563ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนักงาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 พฤศจิกายน 2563เวลาศนูยเ์กา้ .12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ 

รองประธาน ร่วมกิจกรรมจังหวดัฉะเชิงเทราพบผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ณ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

ประเทศไทยเลขที 99 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกงตาํบลลาดขวางอาํเภอบา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 



11 พฤศจิกายน 2563 เวลา  10 .00  น .  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการและทาํงานเพือช่วยเหลืองานของคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่

นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัครังที 1 / 2564  ณ ห้องประชุม ชนั 1

อาคารฝึกอบรมสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัจงัฉะเชิงเทรา 

12 พฤศจิกายน 2563เวลา  09.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหนึงตาํบล 

หนึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2564 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัรวมนาํใจสู่กาชาดประจาํปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสาํนักงานกาชาดจงัหวดั

ฉะเชิงเทราหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้ร่วมสนบัสนุนเงิน 20,000  บาท) 

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุม

เตรียมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง (จดักิจกรรมการท่องเทียวทางนาํ)ณ ห้อง

ประชุมสาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์ กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ดา้นภยัอืนๆ (ช้างป่า) ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิ

ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

          24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใต้หลา้สถาภรณ์ กรรมการ ประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจังหวดัเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช ) ครังที 14 / 2563 ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

         24  พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.นางสาวอภินันทภรณ์ ใต้หลา้สถาภรณ์ กรรมการ ร่วม

สัมมนาผูน้าํธรรมมาภิบาลสร้างสังคมแห่งสันติสุข ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาค

บงัคบัณหอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยย์างกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเรา 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น.นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจังหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2563 ณห้องเจา้เสวยชนั 4  

อาคารราชณนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9 .30-12.30 น . นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2563 ณหอประชุมเฉลิมพระ

เกียรติสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมหารือแนวทางการ

ขบัเคลือนการพฒันาสินคา้เกษตรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราEEC ณห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 11 / 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปาลาวดี เนืองจํานง รองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอนืๆ 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.-12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน นางสาวอภินันท์ภรณ์    

ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมปฐมนิเทศโครงการมอบรางวลัองค์กรสร้างชาติดีเด่น (Corporato Nation 

Building Awards) ณ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชนั จงัหวดัระยอง 

 

 

 

 

 


