
รายงานกจิกรรมเดือนพฤศจกิายน 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราเข้าเยียมคุณขันคาํศรี

วรรณนายทะเบียนหอการค้าฯ ในการพกัฟืนหลงัการผ่าตัด   ณ  บ้านสุพตัราฟาร์มอาํเภอบ้านโพธิจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

17-19 ตุลาคม 2562 นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมโครงการอบรม

ดา้นภาวะผูน้ ําและการบริหารองค์กร YEC President Thailangณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (หอการค้าฯ

สนบัสนุนค่าลงทะเบียน 6,000 บาท) 

7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราร่วมให้การต้อนรับนายปรัชญา สะมะราภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมและลง

พืนทีติดตามการดาํเนินโครงการต่างๆของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราประกอบดว้ย 1)โครงการท่องเทียวชุมชน

บา้นท่าอิฐ 2)โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัสหกรณ์พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทราและ

สวนเมล่อนบา้นโพธิ 3) ฟาร์มเพาะเลียงปลากะพงยกัษ ์

10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 -22.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดักิจกรรมมหกรรมดนตรีไทย

ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรประจาํปี 2562 ณบริเวณหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหารเพือถวายหลวง

พ่อโสธรและเพืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและคุณค่าแห่งดนตรีไทยโดยมีผูเ้ขา้ร่วมแสดงจากโรงเรียน

ต่างๆจาํนวน 1200 คน 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดักิจกรรมแข่งขนัเรือพาย

ประเพณีในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรประจาํปี 2562 ณบริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกงขา้งวดัโสธรวรารามโดยมี

วตัถุประสงคเ์พืออนุรักษ์ประเพณีแข่งขนัเรือพายให้คงอยู่ต่อไปเป็นรายการแชมป์ชิงแชมป์ประเภทเรือยาว 30

ฝีพายเรือมาด 12 ฝีพาย และ 9 ฝีพาย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
 

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสมัมนาโครงการ 

ครังที 1 โครงการศึกษาเพือการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์ โครงการพฒันานาํตน้ทุนลุ่มแม่นาํ

ปราจีนบุรี-บางประกง ณ หอ้งประชุมเพทาย ชนั 1 โรงแรมแกรนดร์อยลัพลสซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัเรียนจบการศึกษาภาค

บงัคบั ครังที 2/2563 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 ณ มุข

ดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วม

ประชุมหาแนวทางการพฒันาโครงการนําประปาดืมได้จากก๊อกร่วมกับผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทราและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งณหอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร  รองประธานร่วมสัมมนาวิชาการ

ในประเด็นพ.ร.บ. ภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างกฎหมายลกูร่วม 16 ฉบบัทีตอ้งรู้   ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชนั 3 โรง

แรมดิเอม็มารีลดก์รุงเทพมหานคร 

7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณางานฉบบักลาง

(Interim Roport) โครงการศึกษาจดัทาํแผนมาบทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร สนข.  

8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.09 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 ณพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจกรรมการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมเปิดงานประเพณีรอยกระทง           

ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขือนแม่นาํบางปะกงและสวนมรุพงษ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมหารือแนวทางการ

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

14พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 5/2562  ณ หอ้งประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. นายมนสั ตนังาม นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นางวร

นิตกตญาณ เลขาธิการ  ร่วมสัมมนาการนาํเสนอร่างแผนพฒันาเมืองในมิติทีอยู่อาศยัฯ แก่เครือข่ายในพืนที ณ 

หอ้งชลธี 2 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล 

18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2562  เวลา10.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ร่วม

มอบเงินสนบัสนุนกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจาํนวนเงิน 20,000 บาทในวนัรวมนาํใจสู่กาชาดประจาํปี 2563 ณหอ้ง

ประชุมสาํนกังานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชุมประชาคมองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่นณทีทาํการบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่นอาํเภอแปลงยาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 นางสาวอภินทัภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมลงพืนทีตรวจติดตาม

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าศาสนสถานโครงการจิตอาสาพิทกัษ์ศาสนสถาน ของจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือน

พฤศจิกายน2562 ณ วดัท่าขา้มเจริญศรัทธา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

20พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2562     ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์  ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) ครังที 1 โครงการศึกษาจัดทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบการขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและขบัเคลือนโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงั

หดัฉะเชิงเทรา 



25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2ณ โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

6/2562  ประจาํเดือนพฤศจิกายน  ณ หอ้งระชุมนาม ตณัติกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม กาํหนดจดัประชุม

คณะทาํงานพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3)ครังที 5/2562 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3) ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา08.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมการประชุมใหญ่

เพือรับฟังฟาร์มคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการออกแบบรายละเอียดโครงการเพิมประสิทธิภาพและเพิม

ความจุทางรถไฟช่วงหวัหมาก ฉะเชิงเทรา- ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วง ศรีราชา- มาตราพุต ณ ห้องเทพ

ราช โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11 / 2562  ประจาํเดือน

พฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 พฤศจิกายน 2562  นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมความมนัคงประจาํเดือน

พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหดัฉะเชิงเทรา 

 กจิกรรมอนืๆ 

21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสนบัสนุนกิจกรรมกอลฟ์ 

เชือมความสมัพนัธค์รังที 11 ของสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด์คนัที

คลบัอาํเภอบา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-15.15 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการสมัมนาเชิง

ปฏิบติัการ “LESS กลไกรักษโ์ลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ณ เทพราช เอ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รี

สอร์ท โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 


