
รายงานกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั บริษทั สยามฟิวรรธน์ จาํกดั (ศูนยก์ารคา้สยามพารา

กอน) กาํหนดจดังานจาํหน่ายสินคา้ “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่” ระหว่างวนัที 2-8 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยก์ารค้าสยาม

พารากอน กรุงเทพ โดยหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บสิทธิออกบูธ จาํนวน 2 บูธ โดยไม่เสียค่าบูธ แต่จะต้อง

รับผดิชอบค่าทีพกั (กรณีพกัคา้งคืน) ค่าเดินทาง ค่าขนส่งสินคา้เอง โดยสินคา้ทีนาํไปจาํหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ประเภท

สินคา้เกษตร สินคา้เกษตรแปรรูป โดยในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีนาํไปออกบูธแสดงสินคา้ คือ ผลไมแ้ปรรูปวรพร 

และ เมล่อนและผกัปลอดสาร ของสหกรณ์พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

หอการคา้ไทย ขอความร่วมมือจากหอการคา้จงัหวดัและเครือข่ายทวัประเทศ ช่วยรวบรวม 

รายชือผูมี้สิทธิเลือกตังจากเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการ สมาชิก ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นิสิตและนักศึกษา 

รวมทงัประชาชนทวัไปในจงัหวดั อย่างน้อยหอการคา้จงัหวดัละ 200 รายชือ  เพือร่วมเขา้ชือเสนอร่างพระราชบญัญติั

การบริหารจดัการเพืออากาศสะอาด พ.ศ.... ซึงปัจจุบนัอยู่ในขนัตอนการรวบรวมรายชือของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงั

เพือเสนอกฎหมายตามหลกัเกณฑ ์จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10,000 คน โดยขอความร่วมมือรวบรวมรายชือตามแบบฟอร์มมาที

ฝ่ายพฒันาเครือข่ายหอการคา้จงัหวดั หอการคา้ไทย ภายในวนัศุกร์ที 3 กรกฎาคม 2563 

5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ และนางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที 

ร่วมประชุมหารือระหว่างเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ครังที 1/2563 ผา่นทาง Google Hang out Meet) 

7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น  ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็น

กรณีพิเศษ) คุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดานายวฒันา รัตนวงศ ์ประกิตติมศกัดิหอการคา้ฯ ณ เมรุวดัเกาะชนั ตาํบลท่า

พลบั อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ  เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 5/ 2563 ณห้องประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดั 

1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมเปิดศูนยเ์ทคโนโลยีการเกษตร

และนวตักรรมและประชุมผา่นระบบ Application Zoom ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัอาคารราชณนครินทร์ชนั 5  

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นางวรนิตกตญาณ  เลขาธิการร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบว่าดว้ยกองทุน 

To be number one จังหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมพุทธโสธรชัน 2สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/ 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดั 

11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากร

นาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดั 

15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุง

เจริญ รองประธาน ร่วมให้ขอ้มูลแก่สถาบนัอาหาร โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัระเบียงผลไมภ้าค

ตะวนัออก (Eastern FrnitCoreidor EEC) ระยะที 1 ขนัตอนที 1 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือ “จงัหวดักา้วไกล สู้ภยั 

Climate Change” ภายใตโ้ครงการดาํเนินงานดา้นนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate PolieyProiect) 

เพือสนับสนุนการคัดเลือกนโยบายด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดําเนินงานในพืนที 

(SuhnationdLmplementaion) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.-16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายยทุธนา มาดเจือ กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ครังที 2 โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บท

การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก ณ หอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัทราราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการขบัเคลือนโครงการ  

วดั ประชารัฐ สร่างสุข พฒันาวดัดว้ยแนวทาง 5 ส ทีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง

ความมือ (MOU) ว่าดว้ยความร่วมมือโครงการ วดั ประชารัฐ สร่างสุข พฒันาวดัดว้ยแนวทาง 5 ส จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธิรังสี โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางเกสรี  สิมะรัตมงคล

ปฏิคม นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมงานสมัมนาเปิดตวัโครงการ และร่วมใหข้อ้คิดเห็น

ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพือนาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนดกรอบในการสาํรวจ และทาํการวิเคราะห์

กาํหนดเป็นแนวทางเพือการพฒันาและบริหารนาํในพืนที EEC ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ศากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2563. ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



- กจิกรรมอนืๆ  

4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการแนะนาํโครงการ

ธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ “มมูอลล”์ (Moomall) ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพิธีพระราชทาน

เพลิงศพคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดา คุณวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมพิธี 

มอบหอ้งตรวจเชือความดนัลบแบบเคลือนที จาํนวน 3 ชุด รวมมูลค่า 250,000 บาท บริจาคโดย คุณวฒันา รัตนวงศ ์และ

ครอบครัว เพืออุทิศใหคุ้ณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์ ณ วดัเกาะชนั ต.ท่าพลบั 

อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา ดงันี 

บริจาคในนามมลูนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ โดยหอการคา้ไทย ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มอบใหโ้รงพยาบาลท่าตะเกียบ โดย พญ.นฤมล กุศลศิลป์ เป็นผูแ้ทนรับมอบ 

1.บริจาคในนามคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มอบใหก้บัโรงพยาบาลบางนาํเปรียว โดย นายจกัรวาล บุญชู  

เลขานุการผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบางนาํเปรียว เป็นผูแ้ทนรับมอบ 

2.บริจาคในนามคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มอบใหก้บัโรงพยาบาลบา้นโพธิ โดยคุณกมัปนาท สร้อย 

อากาศ เป็นผูแ้ทนรับมอบ  ผูร่้วมในพิธีมอบประกอบด้วย ว่าทีร้อยเอกจิตร์ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการ

หอการคา้ไทย นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.บริจาคขา้วสารถุง 5 กิโลกรัม จาํนวน 500 ลกู ใหก้บัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือนาํไป 

ช่วยเหลือประชาชนทีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสCOVID-19 ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร นายจอม

พงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดให้บริการส่งอาหารฟู๊ ดแพนดา้สาขาฉะเชิงเทรา ณ ร้านอาหาร

เอกเขนก           

25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. นายจิตร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและที 

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์พฒัน์ ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 


