
- กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ 

นายจิตรกร เผด็จศึก นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมหารือประเด็น

ปัญหาการพฒันาเกณฑชี์วดัเมืองสิงแวดลอ้มยงัยนื ในพืนทีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทีเหมาะสม กบัมลูนิธิ

สถาบนัสิงแวดลอ้มไทย (มสท)ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 18 พฤษภาคม 2562เวลา 05.00-9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัชมรมวิงเมืองแปดริว 

จดักิจกรรม เดิน วิง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจาํปี 2562 ณ บริเวณหน้าสนามศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุม

โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย 

 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -11.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิ  ร่วมระดมความคิดเห็นสมาชิ

หอการคา้จงัหวดั เพือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และบริการของหอการคา้ไทย ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร 24 ชนั 

5 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ 1.เพือรับทราบความต้องการของสมาชิก

หอการคา้ ในดา้นสิทธิประโยชน์ และบริการจากหอการคา้ไทย 2. เพือนาํมาพฒันาบริการทีมีอยู่ และคิดคน้

บริการใหม่ๆ ทีจะตอบสนองความตอ้งการสมาชิก 

31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2562 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ  

นางสาวเพราพิลาส  พุทธา ประธาน YEC นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมใหญ่หอการคา้

ภาค 5 ภาค ประจาํปี 2562ณ โรงแรมริชมอนด ์จ.นนทบุรี 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริม

กระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้(Knowledge-based OTOP:KBO)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 พฤษภาคม2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการคดัสรรสุดยอด

หนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2562(OTOP Product Champion:OPC) ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม2562 เวลา 15.00น.นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานพร้อมดว้ยคณะกรรมการ

หอการคา้ ร่วมพิธี เปิดกรวย ถวายราชสกัการะ หนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ พระสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพิธี



ถวายพระพรชยัมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทศัน์ รวมการเฉพาะกิจ ณ บริเวณดา้นหนา้ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดัเลียงอาหาร 800 ชุด 

7 พฤษภาคม2562 เวลา 09.00น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ที

ปรึกษา นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง มนัคง  ยงัยนื เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ

หนองทองสุข 14 ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

10 พฤษภาคม2562 เวลา 10.00น.นายณัฏฐ ์กิตติกลู ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้ง

ประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมกลนักรอง

ผลิตภณัฑที์สมคัรเขา้รับการคดัสรร สุดยอดหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2562(OTOP Product 

Champion:OPC) ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม2562 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพถวาย

ภตัตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ณ วิทยาลยัสงฆ ์วดัโสธรวราราม วรวิหาร อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

15-17  พฤษภาคม2562 นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิง

ปฏิบติัการคลสัเตอร์สินคา้ ไก่ไข่ระดบัประเทศ ณ บา้นนายถึก โฮมสเตย ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16  พฤษภาคม2562 เวลา 08.30-13.00 น นายยทุธยา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมสมัมนาและรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันา

ระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก ณ หอ้งแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหาร จดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที 2/2562 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตตมศักดิ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการศึกษาเพือประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์โครงการพฒันานาํปราจีนบุรี – บางปะกง 

ณ หอ้งประชุมนครเนืองเขต ชนั 2 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือ งจ.ฉะเชิงเทรา 

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



22  พฤษภาคม 2562 นายจอมพงษชู์ทมัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนืองใน

โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2562) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง ชนั 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตั นงาม รอง

ประธาน ร่วมตอ้นรับคณะจงัหวดักาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราและเวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม 

รองประธาน ร่วมเยียมชมเขตส่งเสริมพิเศษเพือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบ Clustrrณ โรงงานประกอบ

รถยนตโ์ตโยตา้ (บา้นโพธิ) อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการเชิงปฏิบติัการ

เพือสร้างความเข้าใจด้านเกณฑ์ตัวชีว ัดและการตรวจประเมิน ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 ณ โรงแรมซนั

ธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมประชาคมระดบั

จงัหวดั เพือคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมระดบัจังหวดั ณ ห้องประชุมบางแกว้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมประชาคม 

เพือจดัทาํแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2565 ) ณ ห้องประชุมเพือประชาชนตาํบลเสม็ดใต ้อ.บาง

คลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00  น.นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติระดบัจงัหวดัจงัหวดั ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานการแสดงสินคา้

และจาํหน่ายสินคา้ชุมชนเชิงนวตักรรมกบัแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ระยอง) ณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา   

 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน

ระดบัตาํบล เพือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ. 2561-2565) ณ ห้องประชุม เทศบาลตาํบลบางปะกง อ.

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํเดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายพงษ์ศกัดิ เสริมศักดิ ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2562 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย ์

อาํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 5/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

  
 


