
รายงานกจิกรรมเดือนกนัยายน 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

  9 - 13 กันยายน 2562  นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC เข้าร่วม

โครงการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หวัใจพอเพียงรุ่นที 5 โดยกาํหนดจดัการอบรม ณ ห้องเดอะ 

บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯจดัโดยหอการคา้ไทย 

 14 - 15 กันยายน 2562  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตั นงาม นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายอรรถวุฒิ  แกว้ละมลู รองประธาน YEC นายเศรษฐวสัส ตนัสุวรรณรัตน์ 

ฝ่ายทะเบียน YEC  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทย   ครังที 2 / 2562 

ระหว่างวนัที ณ โรงแรมเซ็นทารา ซนัไรซ่า เรสซิเดนซแ์อนดส์วีท ศรีราชา จงัหวดัชลบุรีจดัโดยหอการคา้ไทย 

  18 กนัยายน 2562  เวลา 8.00-16.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ร่วมสัมมนา 

เรือง “หมดัเด็ดการแข่งขนั....ทีผูป้ระกอบการตอ้งรู้”  ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นการแข่งขนัทาง

การคา้ส่วนภูมิภาค ณ  หอ้งนครเนืองเขตโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ฉะเชิงเทราจดัโดยหอการคา้ไทย 

20 กนัยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมสัมมนา การขบัเคลือน

การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.)เพือสร้างความเขม้แข่งเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ของ

กระทรวงมหาดไทยในณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั กรุงเทพมหานครจดัโดยหอการคา้ไทย 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

                 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562   ณ ห้องประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยสาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กนัยายน 2562 เวลา10.30 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม รองประธาน ร่วมโครงการอบรมสมัมนาการประสาน

แผนพฒันาทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราตาํบลบาง

แกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3 กนัยายน 2562 เวลา10.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วม

ประชุมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง แกปั้ญหาภยัแลง้ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยสาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กนัยายน 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมพิจารณาคดัเลือกส่งรายชือ

ตลาดให้กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชยใ์นดาํเนินการโครงการส่งเสริมการตลาดติดดาวเพือรองรับ



การคา้ยุคใหม่จงัหวดัฉะเชิงเทราลงตรวจพืนทีตลาดสดในจงัหวดัฉะเชิงเทราตลาดลาวตาํบลบางสมคัร

อาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา และตลาดโรงสีตาํบลบางปะกงอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาํจังหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กนัยายน 2562 เวลา 09.30-10.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมเพือหารือ ร่วมกบั

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการนําของ ดร.องุ่นทิพย ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้า

โครงการวิจยัเพือการวางแผนการพฒันาเมืองใหม่มติทีอยูอ่าศยัรองรับโครงการพฒันาของรัฐกระจายสู่ส่วน

ภูมิภาค ภายใตแ้ผนแผนยทุธศาสตร์ภาค พ.ศ.2561-2580 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

             5 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวสันต์วโรกรนายวิชาญสัจจาพิทกัษ์กุลนายชัชวาลแซ่ตงันางสาว

อภินนัทภ์รณ์ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ นายอาทร เสริมศกัดิศิศิธร กรรมการYEC ร่วมดาํเนินการสรรหากรรมการ

ธรรมาภิบาลจงัหวดั กรณีกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัน 4  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยสาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

           5 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัทาํแผนงาน

ดา้นความมนัคงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทราจดัโดย ทีทาํการปกครองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2562  เวลา08.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบติัการ เพือ

การศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพและขอ้เสนอในการพฒันากลุ่ม จงัหวดัภาคตะวนัออก โรงแรม บางแสน เฮอร์

เทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 9 กนัยายน 2562  เวลา14.00 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมหารือเรืองการพฒันาการ

ท่องเทียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยสาํนกังานท่องเทียว

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

              10 กนัยายน 2562 เวลา 10.00น.นายประโยชน์โสรัจกิจจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562 ณ ห้อง

ประชุมนามตนัติกุลสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กนัยา 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนยทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทราจดัโดยสาํนกังานพลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์ังหวดัฉะเชิงเทราณสํานักงานบังคับคดีจังหวดัฉะเชิงเทราจัดโดย สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

           12-13 กนัยายน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนแม่บทการ

บริหารจดัการทรัพยากรนาํ และแผนปฏิบติัการภายใต ้แผนแม่บท  ลุ่มนาํบางปะกง ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563-2565 ณ หอ้งราชพฤกษ ์A โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โอเทลแอนด ์กอลฟ์ อ บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 

13 กนัยายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายประโยชน์โสรัจกิจ ประธาน นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน

ร่วมประชุมโครงการพฒันาต่อยอดขยายผลรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพฒันาชุมชน

กิจกรรมทีสามประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภยัโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพฒันา

ชุมชนท่องเทียวOTOP นวตัวิถีระดบัC  ณหอ้งประชุมสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราศาลากลาง

ฉะเชิงเทราจดัโดยพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

               13 กนัยายน2562  เวลา 10.00 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชรทีปรึกษาร่วมประชุมการนาํนวตักรรม

แห่งชาติไปใชป้ระโยชน์เพือการพฒันาทอ้งถินณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดั

โดยสาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนบัสนุนการจดักิจกรรมแรลลีการกุศลท่องเทียววิถีไทยเช

คอินถินแปดริว เสน้ทางแรลลีหมู่บา้นท่องเทียว เชือมโยงสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา วดัท่าอิฐ

อาํเภอเมืองอุทยานเพือพิฆเนศวดัคุง้กลางอาํเภอคลองเขือน หมู่บา้นนาํตาลสด อาํเภอบางคา้วดัพระธาตุวาโย 

อาํเภอสนามชยัเขตนาํตกทุ่งยายชี อาํเภอท่าตะเกียบจดัโดยพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทับ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2562  ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดย เกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 -18 กนัยายน 2562 นางสาวอินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบ

ไฟฟ้าศาสนสถานโครงการจิตอาสาพิทกัษ์ศาสนสถานของจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือนกนัยายน 2562

ณวดัสว่างอารมณ์วดัชนะสงสารพิทยามสัยดิเราะห์มาตุล้อิสลามวดัแม่พระเหรียญอศัจรรยว์ดัเซนต์ร็อควดั



นครเนืองเขต อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   วดัคลองเจา้มสัยิดอิศลาฮุล้กุลุบ อาํเภอบางนาํเปรียว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา    

18 กนัยายน 2562 เวลา18.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพฒันาระบบ

ราชการเพือรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) และ

เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ณเทวส

ถานริวเยยืงไทเ้ฉลิมพระเกียตริ 84 พรรษา (วิหารแปดเซียน) อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดย สาํนกังาน

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

20 กันยายน 2562 เวลา 08.30–15.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมสัมมนา FOOD-

FORWARD การสร้างเครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวิจยัการตลาด ท่องเทียว ปี 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม

ศนูย ์C aseanชนั 10 อาคาร CW Tower กรุงเทพฯ จดัโดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยจดัโดยการท่องเทียว

แห่งประเทศไทย 

23 กนัยายน 2560 นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการขบัเคลือน

งานนโยบายสาํคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดัครังที 7 / 2562 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทราอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กันยายน 2562  เวลา 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธาน ร่วมให้สัมภาษณ์เชิงลึก

โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอจัฉริยะ Smart City กบับทบาทของกระทรวงมหาดไทยณสาํนกังาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดัครังที 3 / 2562  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชนั 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  24 กนัยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมโครงการพฒันา ต่อ

ยอด ขยายผล รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพฒันาชุมชน กิจกรรมที 3 ประชุมเชิง

ปฏิบติัการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภยัโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพฒันาชุมชนท่องเทียว OTOP นวตั

วิถี ระดบั C ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดัโดยสาํนักงาน

พฒันาชุมชน 



 24 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  24 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือกาํหนดแนวทาง

และวางแผนดาํเนินการเพือขบัเคลือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการธารนาํใจทอ้งถินไทย

เลียงอาหารกลางวนัแก่ผูต้อ้งขงั เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยสาํนกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 25 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ  นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนบ้านโพธิและผงัเมืองรวมชุมชนบางนําเปรียว จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2562 เพือ

พิจารณาใหค้วามเห็นเกียวกบัขอบเขตพืนทีวางผงัเมืองรวม  ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 26 กนัยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เดือนกนัยายน 2562 ณหอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศักดิศธร รองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2562  ณห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2562ณห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2562  เวลา 18.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศธร รองประธาน ร่วมงานเกษียณอายุ

ราชการของตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562  ณโรงแรม ทีวนิเทจ อาํเภอบางคา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทราจดัโดยตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กนัยายน 2562เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมชีแจงผา่นวิดีโอทศันท์างไกล (VDO Conference)

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรผูป้ลกูขา้วและชาวสวนปาลม์นาํมนั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดยพานิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 



28 กนัยายน 2562 เวลา 12.30 -16.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และสมาชิกหอการคา้

ร่วมงานสมัมนาธุรกิจเกษตรปรับตวัเขา้สู่บญัชีเดียวดีอยา่งไร ณ หอ้งธารทิพย ์โรงแรมKantary304 จงัหวดั

ปราจีนบุรี จดัโดยธนาคารกรุงเทพ 

 

30 กนัยายน 2562 นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.ฉช.) ครังที 3 /2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 


