
 

รายงานกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วมอดัคลิปโปรโมทชวนคนไทยโหลดแอบ

หมอชนะ ร่วมสู่ภยัโควิด-19 ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว สโสรไล

ออนส์ฉะเชิงเทรา กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นร่วมพิธีมอบเครืองช่วย

หายใจใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และร่วม

กิจกรรมวิงออกกาํลงักายร่วมกนั 

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นาย

อาทร ผดุงเจริญ ประธาน นางสาวเพลาพิลาส พุทธา ประธานYECนางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิกาYECร่วม

ประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1ครังที1 / 2563 ผา่นการประชุมVideo Conference 

ดว้ยระบบ Google HangoutsMeet 

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นตวัแทนหอการคา้ไทย ในการส่ง

มอบ "ห้องแยกป้องกันเชือความดันลบแบบเคลือนที (Negative Pressure Isolation Room ) " ให้กับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึงมลูนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ โดย หอการคา้ไทย ไดร้ะดมทุนรับบริจาคจากเครือข่าย

เพือจดัซือ "ห้องแยกป้องกันเชือความดนัลบแบบเคลือนที มอบให้กบัโรงพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ รวม

ทังหมด 16 แห่ง เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษออกแบบมาเพือลดการสัมผสัละอองนําทีฟุ้งกระจายในขณะ

ปฏิบติังาน ช่วยลดโอกาสการติดเชือจากผูป่้วย ลดความเสียงของบุคลากรทางการแพทย ์และคนไทยให้

ปลอดภยัจากการติดเชือโควิด-19 และเชือโรคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการหอการคา้นางนาํฝน   ชะเอม

ทอง เจา้หนา้ทีร่วมประชุมเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัภาคตะวนัออกครังที 1/2563 ผา่นระบบ Google 

Hangouts Meet  

- กจิกรรมร่วมกบั 



5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หลา้สถาพร  กรรมการ  ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 7 / 2563 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธชนั 3  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 พฤษภาคม 2563 เวลา09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบริหาร

จดัการขอ้มลูและการขอใชป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดระดบัจงัหวดั  ( CCTV) ณห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม 2563 เวลา09.30 น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการขบัเคลือนศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและวฒันกรรม ( Agritech and innovation Center ) ณห้องประชุมสาํนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธาน นายชยัรัตน์  โสธรนพ

บุตร นายมนัส ตั นงาม นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั  (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  2 /2563  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมตรวจ

พิจารณาคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดินทาํแผน่ดินทอง (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ณ บา้น

บางคา้งคาวหมู่ที1 ตาํบลบางตลาดอาํเภอคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทราเวลา 13.30 -16.00 น. ณบา้นหนองแสง

หมู่ที6 ตาํบลเขาหินซอ้นอาํเภอพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว ์(กฆ.1)  ณ นิดาบีฟเลขที 11 /6 หมู ่1 ตาํบลบึงนาํ

รักษอ์าํเภอบางนาํเปรียวชนิดของโรงฆ่าสตัวคื์อโค 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว ์(กฆ.1)  บริษทัแปดริวออสทริซฟาร์มเลขที 13 / 

22 หมู ่7 ตาํบลบางแกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราชนิดของโรงฆ่าสตัวคื์อนกกระจอกเทศ 



27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเพือพิจารณา/ เสนอ

แผนงานหรือโครงการทีมีวตัถุประสงคฟื์นฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไดรั้บผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ลา้นบาทณหอ้งประชุมสาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ครังที 2 / 2563 ณ หอ้งประชุมนามตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมตรวจ

พิจารณาคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดินทาํแผน่ดินทอง (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ณ บา้น

คลองเอวจะเข ้หมู่ที 11 ตาํบลท่าไข่อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราเวลา 13.30 -16.00 น. ณ บา้นดอนทบัไก่หมู่

ที 6 ตาํบลเสมด็ใตอ้าํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2563 ประชุมผา่นระบบวิดีโอทศันท์างไกลโปรแกรม(ZOOM Cloud Meeting) ณหอ้ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดั ครังที 2 / 2563 ณหอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงานและตดัสินตามโครงการคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดิน

ทาํแผน่ดินทอง (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ระดบัจงัหวดัณหอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 


