
รายงานกิจกรรมเดือนมกราคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้กราบนมสัการพระธรรมมงั 

คลาจารย ์เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร เนืองในวนัขึนปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 ณ กุฏิเจา้อาวาสวดัโสธรวรา

รามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสวดพระอภิธรรม นายชุมพล  

สมใจ ประธานหอการคา้จงัหวดัปราจีนบุรี ณ วดัหลวงปรีชากลู จงัหวดัปราจีนบุรี   

 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุชิต จนัทรชยั ผูอ้าํนวยการเขตฉะเชิงเทรา ธนาคารออมสิน 

เขา้พบประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือสวสัดีปีใหม่ ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบักลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมออกบูธเล่นเกม สนัทนาการ แจกรางวลั เนืองในวนัเด็กแห่งชาติ 

ประจาํปี 2563 ณ สนามโรงเรียนวดับางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพ สวดอภิธรรมศพเตีย

ยงค ์สิตรานนท ์บิดาคุณโสภิต สิตรานนท ์สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัเสม็ดเหนือ ตาํบลเสม็ด

เหนืออาํเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14 มกราคม 2563หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมขอพรปีใหม่ ปี 2563 นายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายประสงค ์ คงเคารพธรรม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายสรายุทธ แกว้

กุลปรีชา รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายรณชยั วิรุฬห์รัฐ พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราและดร.กิตติ เป้า

เปียมทรัพย ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

14 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเลียงสงัสรรค์

เนืองในวนัขึนปีใหม่ พ.ศ.2563 ของสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ณ บา้นพกั ไลออน ดร.บุญทอง เตียร

ประเสริฐ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  
 

กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 

 



7 มกราคม 2563 เวลา 14.30-15.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ใหส้มัภาษณ์ความคิดเห็นการพฒันา

และปรับปรุงบริการจดัหางานภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพณ ห้องประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563เวลา13.30 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์

ความรู้KBO เพือขบัเคลือนโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนัหนึงศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมร่วมกบัผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเรืองปัญหานาํประปาในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

วิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชาลี  เจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทราขอรับการสนับสนุน

การจดักิจกรรมงานฉลองวนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2563 จดัขึนณบริเวณโรงเรียนวดัดอนทองหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสนบัสนุนของขวญัต่างๆในการจดักิจกรรม 

13 มกราคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาค

บงัคบัณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมเพือรับฟัง

การศึกษาการจดัทาํแผนงานการพฒันาระบบการวางแผนบริหารจดัการนาํในพืนทีEEC ณห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียนชนั 1ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2563 เวลา09.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2563 เวลา08.30-12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาสัมพนัธ์

ก่อนการดาํเนินโครงการกาํจดักากอุตสาหกรรมเป็นพลงังานหมุนเวียนสาํหรับการผลิตไฟฟ้าบริษทั เอเชีย รี

ไซเคิล เทคโนโลยี จาํกดัณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบา้นหนองกลางดงหมู่ 9 ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอ

พนมสาราคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2563 เวลา09.30 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะทํางานการ

ขบัเคลือนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตีอาํเภอแปลงยาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ครังที 1 / 2563    ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2563 ณหอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 2 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น นางวรนิตกตญาน เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 ปีงบประมาณ 2563 ณหอ้ง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4    ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

27 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดัครังที 1 / 2563 ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้  อาํเภอเมือง    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที1 / 2563 

ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกรา 2563 เวลา 14.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกนัและแกปั้ญหาการ

ขาดแคลนนาํเพืออุปโภคบริโภคและปัญหาภยัแลง้ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

ความกา้วหนา้ฉบบัทีสองโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั

ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกนกัหอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร

สนข. กรุงเทพมหานคร 

28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญรองประธาน

ร่วมประชุม VEDConferenceการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ปี 2563  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน

ศาลากลางฉะเชิงเทรา 



30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาน เลขาธิการ ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนมกราคม 2563 ครังที 1 / 2563ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2652  เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี 2563 

ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและสงบเรียบร้อยจงัหวดัเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ชนั  4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมสรุปผล

การพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบทีเหมาะสมของโครงการ (สมัมนาครังที 2) โครงการสาํรวจและ

ออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข9 

จุดตดัทางหลวงพิเศษ เมืองชลบุรีส่วนที2  ณอาคารสมัมนาหอ้งโถง ชนั 1 ศนูยฝึ์กอบรมบางปะกงการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563  เวลา 09.00-13.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสมัมนาเพือ

สร้างความเขา้ใจเกียวกบัแผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  ณ หอ้งราชพฤกษโ์รงแรมซนัไรส์  ลากลูโฮเทลแอนดก์อลฟ์

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วม

ประชุมสมัมนาโครงการครังที 2 โครงการศึกษาเพือประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์โครงการ

พฒันานาํตน้ทุนลุ่มนาํปราจีนบางปะกง  ณ หอ้งประชุมห้องเพทายชนั 1โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

26 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุม 

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการ บริหารสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ 

หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



 11 มกราคม 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้ารสนบัสนุนของขวญัของรางวลั เพือใชใ้น

กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2563 จดัโดย บริษทั เอม็เอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ท จาํกดั โดยโรงเรียนวดั

บางพระ และโรงเรียน 

30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญรองประธาน

ใหส้มัภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการมลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคา้     ณ 

สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 


