
รายงานกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.-15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ                

รองประธาน  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ และนางสาวธวิยา  สุดใจ เลขาธิการ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วม

ประชุมหารือระหว่างหอการคา้ไทย และสาํนักงานทรัพยากรนาํแห่งชาติ ผ่านทางระบบ Conference Call ผ่านทาง 

Google Meet  

11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.-15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตั นงาม             

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน และนางวรนิต กตญาณ เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชนกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (กกร.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) ณ หอ้งประชุม โรงแรมรัตนชลบุรี 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทยครังที 5 / 2563 และร่วมเป็น

สกัขีพยานในพิธีลงนาม ความร่วมมือโครงการสิทธิประโยชน์บตัรสะสมคะแนน PTT Blue Card ณ ห้องประชุม

สภามหาวิลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ผา่นระบบ Conference call ผา่นทาง Google meat 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมรับฟังและ 

แลกเปลียนความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอในการดาํเนินการจัดทาํร่างผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูแ้ทนจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง บริษทัทีปรึกษาและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัทาํผงั

เมืองรวม/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง                   

จ.ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชรรองประธาน ร่วมประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ (สมัมนาครังที 1)โครงการสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั. ตดัทางหลวงหมายเลข 

304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม)และทางหลวงหมายเลข 307 ณ หอประชุมอาํเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล

ของการศึกษาวิจยัในโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการนาํอจัฉริยะสาํหรับภาคบริการในพืนทีเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี 

3 สิงหาคม 2563  เวลา09.30น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมบรรยายพิเศษเรืองทิศทางการ

ปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรองรับ EEC  ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



3 สิงหาคม 2563  เวลา09.30น. นางนําฝน  ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/ 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ ชนั 4ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอตัราค่าจา้งขนัตาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย 

อาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00- 12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา

โครงการ(สัมมนาครังที 3 ) การงานสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางด่วน

หมายเลขสาม 14 ช่วงจุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 2 ณ อาคารสัมมนา ห้อง

โถง ชนั 1 ศนูยฝึ์กอบรมบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา  

4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครังที 1)โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลียงเมือง

ฉะเชิงเทราดา้นเหนือ ณ หอ้งประชุม เทพราชโรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช. ) ครังที 10 / 2563  ณ หอ้ง

ประชุม พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00- 16.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ร่วมการสัมมนาสรุปผลศึกษา

โครงการ(การประชุมใหญ่ครังที 3)โครงการสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทาง

หลวงหมายเลขสาม 34 ช่วงจุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 1 ณ ห้องประชุม 

นครา โรงแรมเพวาลกัชวัร์ลี เรสซิเดซ ์อาํเภอเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือเพือจดัเตรียมร่าง

ขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือ

ขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมชลบุรี ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี อาํเภอ

เมือง จงัหวดัชลบุรี 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมรับฟังการ

ประชาสมัพนัธแ์ละรายงานความกา้วหน้าการดาํเนินงานโครงการรถไฟฟาร์มเร็วสูงเชือมสามสนามบินนะ

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนัสามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม นายจอมพงษ์ชู

ทบัทิม รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือจดัเตรียมร่างขอ้เสนอการประชุม

ระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมชลบุรี ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 



11 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมครังที 3 / 2563 ผา่นระบบ Conference call ผา่นทาง Google Meet 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการในมิติ

ดา้นเกษตร โครงการศนูยน์วตักรรมพฒันาดา้นเกษตร อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสู่การพฒันา BCG ที

ยงัยนื รองรับการเติบโตพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุมศุภกิจเลขาการ ชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

การจดัประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานทีและตรวจราชการะหว่างวนัที 24 - 25 สิงหาคม 

2563 ในพืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2563  เวลา 18.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก นางสาวปาลาวดี  เนืองจาํนง รองประธาน นาย

พงศธ์ร เผา่บรรจงกรรมการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหา 2563 ณ ศาลาจตุัรมุข หน้า

ศาลากลลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2563  เวลา09.00 - 17.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการ

จดัเตรียมขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจังหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหาร

ทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดัชลบุรี 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดั

รูปทีดินเพือพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมจดัเตรียมการสรุป

ขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูบ้ริหารทอ้งถินเพือ

ขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกลู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

การผลิตและพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2563 ณ ห้องประชุม พระยาศรีสุนทรโวหารหารฯ 

(นอ้ยอาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ SMEs 

ฉะเชิงเทรา เสริมสภาพคล่องสู่ภยัโควิด  SMEsฉะเชิงเทรา  ณ ห้องเทพราช โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท 

แอนโฮเทล อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมสรุปประเด็นขอ้เสนอการ

ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กบัผูว้่าราชการจงัหวดั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมวายภุกัษ ์5-6 ชนั 5 โรงแรมเซ็นทารา ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ กรุงเทพ 

24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ทีปรึกษาผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง การปิดประกาศและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการ

พฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1 ณหอ้งสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  คอนเวนชนัอาํเภอเมืองจงัหวดัระยอง 

 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมการเสวนาวิชาการกฎบตัรแห่งชาติ 

ครังที 5 เรือง การวางแผนและการออกแบบศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งระดับภาคและระดบัเมือง โดยร่วมการ

เสวนาผา่น Zoom Orientation Meeting  

 27 สิงหาคม 2563 เวลา09.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํเดือนสิงหาคม 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยทุธยา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบัสมบูรณ์  

(Final Report) โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร สนช. 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2563 / 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธาน  ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2563 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็นครังที 3  ภายใตโ้ครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัระเบียงผลไมภ้าคตะวนัออกระยะที 1 

ขนัตอนที  1  ณหอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร  (นอ้ยอาจารยางกรูชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นนางสาวปาลาวดี เนืองจาํนง รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 8/2563 ใน. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 



- กจิกรรมอนืๆ 

20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น.-15.00 น. ร่วมเวทีสมชัชาแปดริว เมืองน่าอยู่ (ครังที 4) “รวมพลงั

พลเมืองตืนรู้ สูภ้ยัโรคอุบติัใหม่ ดว้ยความมนัคง ดา้นอาหาร” ณ หอ้งประชุมการะเกด มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษา ครังที 4/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 


