
รายงานกจิกรรมเดอืนมีนาคม 2564 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

4มีนาคม 2564  เวลา18.30 น คณะกรรมการหอการคา้ร่วมบาํเพญ็กุศลศพพระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. 

(ประยงค์ ปิยะวะณุโน) เจ้าอาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ณ ศาลา

เอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 -17.00 น .นายวฒันารัตนวงศป์ระธานกิตติมศกัดิ (กรรมการหอการคา้

ไทย)  ร่วมประชุมเยยีมเยอืนหอการคา้จงัหวดัระนองโดยวิธีConference Callผา่นทาง Google Meetแทน 

 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น. นายวฒันารัตนวงศ์ประธานกิตติมศกัดิ (กรรมการ

หอการคา้ไทย) ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทยครังที 12 / 2563 ประชุมระบบ Conference Call

ผา่นทาง Google Meet 

11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณนายโชติอนนัต ์

ปินถานนัท ์ประธาน YEC ร่วมประชุมรับฟังรายการโครงการพฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก

สาํหรับผูป้ระกอบการSME ปีงบประมาณ 2564 ผา่นระบบประชุมออนไลน์ Google Meet 

17มีนาคม 2564  เวลา18.30 น คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมบาํเพ็ญกุศลศพพระ

ธรรมมงัคลาจารย ์ว.ิ (ประยงค ์ปิยะวะณุโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษาเจา้คณะภาค 

12 ณ ศาลาเอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีที 18 

มีนาคม 2564  เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอ้งเทพราช A และเวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งชลธี 

1 โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 -15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรรัจกิจ ประธาน

กิตติมศกัดิ ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้ไทย ครังที 55/2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย กรุงเทพมหานครฯ   

29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 ประธานและคณะทาํงาน ประชุมกลุ่มย่อย เพือพิจารณาโครงการ

พฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบ การ SME ปีงบประมาณ 2564  น. ณ ห้อง

ประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 30 มีนาคม2564  เวลา 18.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชมรมวิงเมืองแปดริวและ สหกรณ์

พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพ บาํเพญ็กุศลศพพระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. 

(ประยงค์ ปิยะวะณุโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ณ ศาลา

เอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจจประธานร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารศนูยอุ์บติัเหตุและโรคหวัใจ  ชนั 10 โรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลพุทธโสธรอาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรเสริมศักดิศศิธร 

เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้นการตลาด (ระดบัจงัหวดัเซลลแ์มน) จงัหวดัครังที 1/2564ณหอ้ง

ประชุมนนทรีชนั1  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชิงเทรา 

3-4 มีนาคม 2564 นายจอมพงษ์ชูทับทิมรองประธานร่วมการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม

กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ณ ห้องบางปะกงโรงแรมทีวินเทจตาํบลท่าทองหลางอาํเภอบาง

คลา้  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายชัยรัตน์โสธรนพบุตรรองประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

คดัเลือกสถานประกอบการกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงานสู่SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ณหอ้งประชุม 1 อาคารอาํนวยการชนั2 สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดัพิธี

อญัเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกงประจาํปี 2564 และงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว

ประจาํปี 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2564 ณห้องมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลา

กลางจงัหวดัเชิงเทรา 

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวานรนิตกตญาณเลขาธิการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ

รองรับนักท่องเทียวและการจดักิจกรรมกระตุน้เศรษฐกิจในภาคสากรรมการท่องเทียว ณ ห้องบางปะกง

โรงแรมทีวินเทจตาํบลท่าทองหลางอาํเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มีนาคม 2564 เวลาศนูย ์9.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

จดัระบบการจราจรทางบก อจร.จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัเชิงเทรา 

11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายยทุธนามาตเจือกรรมการร่วมประชุมเพือหารือมาตรการ

ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มกลุ่มย่อยครังที 2 โครงการสาํรวจและออกแบบทางแยกต่าง

ระดบั ตดัทางหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 แยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข 

3036 ณหอ้งประชุมอาํเภอพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.นายจองพงษ์ชูทับทิมรองประธานนายยุทธนามาตเจือ

กรรมการร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมของโครงการสัมมนาครังที 2 



โครงการสาํรวจและออกแบบทางหลวง    4 ช่องจราจรทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นเหนือ   ณ ห้องประชุม

เทพราชโรงแรมซนัธาราเวลลเ์นสรีสอร์ทอาํเภอเมืองจงัหวดัเชิงเทรา 

12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติอนันต์ปินถานันท์ประธานYEC  ร่วมประชุม

คณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมการจดังานวนัมะม่วง

และของดีเมืองแปดริวครังที 50 ปี 2564 ณหอ้งประชุมโรงเรียนวดัโสธรวราราม วรวิหารอาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

16 มีนาคม 2564เวลา 08.30-16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานชมรมTo Be Number One ในสถานประกอบการชุมชนสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมจังหวดัฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2564 ครังที 2 / 2564 ณห้องประชุมพุทธโสธรชัน 2

สาํนกังานสารธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มีนาคม 2564 เวลา  09.30 น . นายพงษ์ศัก ดิ เสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปรับปรามการทุจริตจงัหวดัเชิงเทราครัง

ที 2 / 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ย

รถทีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 2 / 2564 ณห้องประชุมนามตนัติกุล

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นางขนัคาํศรีวรรณรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณา  (กบก.) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองครังที 3/ 

2564 ณหอ้งประชุมชลบุรีชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี 

23มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยและ

คณะทาํงานจดังานพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทราภาคเอกชนและสาํนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเพือยกระดบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมือง

อจัฉริยะและงานนิทรรศการเทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่อนาคต  ณห้องประชุมเจา้เสวยชนั 4 อาคารราชณ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยทุธนามาตเจือรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 3 / 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยางคก์รู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



25 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มีนาคม2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

บูรณาการขับเคลือนยุทธศาสตร์ดา้นพลงังานเชิงพืนที ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ชัน4  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวนัมะม่วง

และเมืองของดีเมืองแปดริ วครังที 50 ปี 2564 ณโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารอาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. นางวรนิตกตญาณรองประธานร่วมประชุมระดมความ

คิดเห็นกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 13 พ.ศ. 2566 -2570 ระดับกลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก  1 ณโรงแรมเดอะไทดรี์สอร์ทบางแสนจงัหวดัชลบุรี 

29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมเพือเตรียมการ

จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณหอ้งประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม 2564 เวลา  13.30 น . นายณรงค์ศัก ดิแก้วเมืองเพชรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2564 ณห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

29 มีนาคม 2564 เวลา  13.30 น . นายณรงค์ศัก ดิแก้วเมืองเพชรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนย์อาํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทราครังที  3 / 2564 

ประจาํเดือนมีนาคม 2564 ณหอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชรรองประธานร่วมประชุมกลุ่ม

ยอ่ยครังที 1 การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอประชุมทีว่าการอาํเภอ

คลองเขือนอาํเภอคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มีนาคม 2564 เวลา  09.30 น . นายพงษ์ศัก ดิ เสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัครังที 1 / 2564 ณห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายยทุธนามาตเจือ รองประธานร่วมการระดมความคิดเห็น

กลุ่มย่อยในโครงการย่อยสามการวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์ขนส่งเพือการท่องเทียวในพืนทีภาค

ตะวนัออกผา่น แอพพลิเคชนัZOOM 

 



- กจิกรรมอนืๆ  

16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความ

ยนิดีในพิธีแต่งตงัคณะกรรมการและปฏิญาณตนคณะกรรมการสมยัที 25 ของมูนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

กุศลธรรมมนิูธิฉะเชิงเทรา ณ เทวสถานริวเยยีงไทยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี2564 และฟังบรรยายพิเศษเรืองธุรกิจ แปดแสน... สู่ แสนลา้น

..ณ หอ้งประชุมชลธี 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนโฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 


