
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายพฒันาความ

ร่วมมือส่งเสริมและพฒันาเกษตรแปลงใหญ่ปลากะพงยกัษ์ ในวนัองัคารที 4 มิถุนายน 2562 ตงัแต่เวลา 

09.00 น - 11.30 น. ณ หอ้งเพทายโรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม แชร์นิตีคอนเสิร์ต 

DAENDORFHINE เมือวนัที 6 มิถุนายน 2562  ณโรงเบียร์แปดริว วตัถุประสงคก์ารจดังานเพือจดัซือ

เครืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัใหแ้ก่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สมจิตร คาํดี มารดาของนายสุวิทย ์คาํดี 

(อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัเสาร์ที 8 มิถุนายนเวลา 19,00 น. ณ ศาลา2 วดัสุทธจินดาอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 

 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสามีคุณบุญเรือน แมน้มนั สมาชิก

หอการคา้ฯในวนัศุกร์ที 7 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น ณ วดัธาตุทอง ศาลา 10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร 

 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมรับฟังสภาพ

ปัญหาการแอบอา้งแหล่งกาํเนิดสินค้า ณ ห้องประชุม 1 ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

กรุงเทพมหานคร 

12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

หอการค้าไทย ครังที 3/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพมหานคร 

 ดว้ย บริษทั เอ 21 คอนซลัแตนท์ จาํกดั / บริษทั ทรานส์คอนซลัท์ จาํกดั / บริษทั อินฟราทรานส์ 

คอนซลัแตนท ์จาํกดั /บริษทั แพลนโปร จาํกดั / บริษทั โซติจินดา คอนซลัแตนท์ จาํกดั และมหาวิทยาลยั

นเรศวร ได้รับมอบหมายจากสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดาํเนินงาน

โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยทางบริษทัทีปรึกษา ไดข้อเขา้หารือกบัหน่วยงาน

ภาคเอกชนประกอบดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และภาคเอกชน

ทีเกียวขอ้งเพือขอคาํแนะนาํโครงการและขอรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัโครงการ ในวนั

จนัทร์ที 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมใหค้วามคิดเห็น) 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดให้การตอ้นรับคณะจากสํานักผูแ้ทนสภาส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศจีน ประจาํประเทศไทย ซึงเป็นหน่วยงานภายใตส้าํนักนายกของประเทศจีน มีภารกิจหลกั



เพือส่งเสริมการคา้และการลงทุนในประเทศตามกลยทุธก์ารพฒันาทีสาํคญัของประเทศจีน ซึงการขอเขา้พบ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในครังนีเพือทาํความรู้จกัและสร้างความสมัพนัธไ์มตรี และแลกเปลียนความรู้

ความเขา้ใจในดา้นเศรษฐกิจการคา้การลงทุนในประเทศไทยและจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมนาํคณะเยียมชม

โรงงานแปรรูปมะม่วง กาํหนดในวนัองัคารที 18 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ โรงงานผลไม้

แปรรูปวรพร อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (คณะผูแ้ทนจีน มาร่วมทงัหมด 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายหลี เฟิง (ผูแ้ทน

สภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ) นายเจินเจีย หวงั (ผูช่้วยผูแ้ทน) นางสาวณัฐสินี เรืองประดิษฐ์ (ผูช่้วย

ผูแ้ทน) และ นางสาวชวิศาโฆวฒันะกุล (ผูช่้วยผูแ้ทน)     

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพโครงการพฒันาระบบราชการเพือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ

ไทย 4.0 ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)และเกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ในวนัพุธที 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 

น. ณ หอ้งประชุมโรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบั  

 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วม

กิจกรรมเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ประจาํปีพุทธศกัราช 2562 และพิธี

ถวายเครืองสกัการะและจุดเทียนถวายพรพรชยัมงคล ณ บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรรมการพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาคมจงัหวดั ณ ห้องบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ขบัเคลือนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ครังที 

1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน

ระดบัตาํบล เพือทบทวนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด ณ ห้อง

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการ

พฒันาเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 ณ 

หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2562 ณหอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นโครงการ ครังที 2 โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก ( EEC)ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมร่วมกลุ่มย่อย

เพือบูรณาการจดัทาํโมเดลธุรกิจ  ( Business Model ) ของพืนทีเป้าหมายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทรา(พืนทีเป้าหมายตาํบลแปลงยาว และตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว).ณ หอ้งประชุม

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน2562  เวลา 14.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานงานมหกรรม

ของดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2019 ครังที 3โดยจดัขึนระหว่างวนัที 26 -30 มิถุนายน 2562  ณศนูยก์ารคา้เจ.เจ.

มอลลเ์ขตจตุจกัรกรุงเทพมหานครณ 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นาย พงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นาย พงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

มิถุนายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 

- กจิกรรมอนืๆ 

 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. - 18.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที4/ 2562 ณหอ้ง

ไพลินโรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดั 


