
- กิจกรรมเดือนเมษายน 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

  2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบ

การจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มเตรียมความพร้อมใน

การ 

จดัทาํนาํอภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณ ปากนาํโจโ้ล ้(ปากคลองท่าลาด) ต.ปากนาํ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มพิธีเวียนเทียน

สมโภชนาํ 

อภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มพิธีทาํนาํอภิเษก ณ  ณ 

พระ 

อุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา            

4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันา 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม ชนั 4 อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันา 

องคก์ารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราและประชาคมระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมบางแกว้ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือเตรียม

ความพร้อมในส่วนทีเกียวขอ้งการจดังานแปดริวฟู้ ดเฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

บุรีมายา บูติกแอนดส์ปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีพลีกรรมตกันาํจากแหล่ง

นาํศกัดิสิทธิ ณ บริเวณปากนาํเจา้โล ้(ปากคลองท่าลาด) ต ปากนาํ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ 

ร่วมพิธี 

ทาํนาํอภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ 

ร่วมพิธี 

เวียนเทียนสมโภชนาํอภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

8-9 เมษายน 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนอาหาร ขา้วตม้ปลากะพง 1,200 ชาม 

สาํหรับ 

เลียงประชาชน ทีมาร่วมพิธีจดัทาํนาํอภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณศาลาริมนาํ วดัโสธรวราม

วรวิหารผูส้นบัสนุน  

 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ บริจาคเนือปลากะพง จาํนวน 100 กิโลกรัม                                         

นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ บริจาคขา้วสาร  60 กิโลกรัม  นายพรชยั ธรรมจรูญ นางนาํฝน ชะเอมทอง

บริจาคขา้วสาร  15 กิโลกรัม   

นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร บริจาคภาชนะ ชาม-ชอ้น 1,600 ชุด 

ผูส้นบัสนุนค่าจา้งปรุงประกอบอาหารและอุปกรณ์อืนๆ เหมาจ่าย 24,000 บาท  

1.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค3์,000 บาท  2.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล.2,000 บาท 

3.ร.ท. สมศกัดิ ยคุขะระ 2,000 บาท  4.นายชชัวาล แซ่ตงั 2,000 บาท 

5.มงคลการไฟฟ้า ร่วมบริจาค 2,000 บาท  6.นายสมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์ 2,000 บาท 

7. นางวรนิตกตญาณ    1,000 บาท   8.น.ส.ธวิยา-ด.ช.กฤติพงศ.์ สุดใจ. 1,000 บาท  

9. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง  1,000 บาท  10. น.ส.วิมลิน เฉลิมพร บา้นเพิมบุญ 1,000 

บาท  

11 นายจิตรกร เผดจ็ศึก 1,000 บาท  12.นางอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร 1,000 บาท 

13.นายกฤษดา มหาวิริโยทยั1,000 บาท  14.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ 1,000 บาท 

15.นาย สุนทร กระตุฤกษ ์1,000 บาท  16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ 1,000 บาท 

17.นางประภา ศิริโสดา 1,000 บาท     

 

9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมงานแถลงข่าวการจดังาน

แปดริว 

ฟู้ ดเฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KTC ) จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้ง

สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดศนูยป์ฏิบติัการป้องกนั

และลด 

อุบติัเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต ์ปี 2562 ณ บริเวณศาลาจตุมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 เมษายน 2562 เวลา 12.45-19.00  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานประเพณี

สงกรานต ์ 

ประจาํปี 2562 ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13-16 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต ์

พิธี 

พุทธาภิเษก และเททองหล่อหลวงพ่อโสธร หนา้โบสถ ์ณ วดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหาร 

กองทุนพฒันาเอสเอม็ อี ตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมศนูย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

19 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจอม ร่วมพงษ ์ชูทบัทิม รอง 

ประธาน พิธีอญัเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง ประจาํปี 2562 ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ประชุมประชาคมทอ้งถิน

ตาํบล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิน พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม และ

เปลียนแปลง ฉบบัที3 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตาํบลบา้นซ่องอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2562 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที2/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2562 เวลา15.30น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการ

พฒันาเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมติดตามผล

การดาํเนินคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้ง

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศรีสุนทร ชนั 2 สาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

เบืองตน้(Inception Report)โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั 



ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั4 

อาคาร สนข. 

24 เมษายน 2562 เวลา13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา(คสป) ครังที3/2562 ณ หอ้ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน(ชนั1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2562 เวลา13.30น.นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 เมษายน 2562 เวลา16.00-18.00น. นางบุญมี  ศรีสุข นางอาภรณ์ วชัระทีปรึกษา นางวรนิตกต

ญาณ เลขาธิการร่วมพิธีเปิดการจดังานแปดริวฟู้ ดเฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี 2562 ณ ริมแม่นาํบางปะกง ฝังตรงขา้มกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วน

ราชการประจาํเดือนเมษายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา14.00น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที4/2562 ประจาํเดือน เมษายน 2562 ณ 

หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา17.00น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

“มหกรรม OTOP ของดีแปดริว ณ เวทีกลางภายในเตน็ทแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้ OTOP สนามหญา้

ดา้นหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 เมษายน 2562เวลา 16.00-18.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

ที 

ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งไพริน โรงแรมแกรนด์

รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

28 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล 

ของสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  ณBlu-O Rhythm & Bowl ชนั2 เมกาบางนา กรุงเทพฯ (สนบัสนุน 1 

ทีม จาํนวนเงิน 3,500 บาท) 
 


