
 

รายงานกิจกรรมเดือนเมษายน  

กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

1 เมษายน  เวลา .  น. นายอาทร  ช่วยณรงค ์ รองประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหกรรม

อาหารอร่อย  ชนเผา่ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณหอนาฬิกา ถ.มิตรสัมพนัธ์ อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแกว้ 

 1 เมษายน  เวลา 10.00 -12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุม การขบัเคลือน

นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย ทังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน สามารถเชือมโดยการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ชัน  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนน วิภาวดีรังสิต  

 19 เมษายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ครัง

ที  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ หอ้งนภาลยั บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  

กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ หน้า

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   เมษายน  เวลา .  - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมตาม

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ชนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร กรรมการ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

5 เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา          สืบเนืองจากการประชุมครังก่อน 



- เรืองการขออนุมติัยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดาํรงตาํแหน่งทีว่างใน

สถานศึกษาสงักดัสนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต . ผลการประชุมเสนอ

ใหย้า้ยได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนด. 

- การขออนุมติั แนวทางการจดัทาํขอ้สอบในการแข่งขนัเพือบรรจุและแต่งตงั บุคคลเขา้รับ

ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครูผูช่้วยปี พ.ศ.  

       มตเิห็นชอบใหใ้ชก้ารบริหารจดัการออกขอ้สอบและการสอบแข่งขนัครูผูช่้วยโดยใช้

คณะทาํงานจากนอกพืนที จ.ฉะเชิงเทรา เสนอใหใ้ชส้ถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา เป็น

ผูด้าํเนินการ ทงันีเพือป้องกนัปัญหาการทุจริตในกระบวนการจดัสอบ 

- การขออนุมติัยา้ยและแต่งตงัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร ทาง

การศึกษาอืนๆ ตามมาตรา  ค.( ) ตามผลการคดัเลือก สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต .  

- เร่งรัด การดาํเนินการสอบสวนวนิยัร้ายแรง ของขา้ราชการในสงักดั 

- สรุปยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษาแบบบูรณาการ เพือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ตามเอกสารแนบ) 

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน   ร่วมพิธีเปิดศูนย ์ปฏิบติัการ

ป้องกันและอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดนาํขอพร

ผูใ้หญ่ เนืองในวนัสงกรานต ์ ประจาํปี  ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความมนัคงและความสงบเรียบจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 

ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 12 เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาคดัเลือก ร้านร้านอาหารหนูณิชย ์ติดดาว ระดบัจงัหวดั  ณ ห้องประชุมสาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 19 เมษายน  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตน์วงศ ์ประธาน  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ 

ชูทบัทิบ เลขาธิการ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างข่ายความร่วมมือ

เพือการพฒันาองคก์รและการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ มายโฮม รีสอร์ท    ต.คลอง

นา จ.ฉะเชิงเทรา  



 19 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิบ เลขาธิการ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง

ที /         ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

19-20 เมษายน  นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมตรวจสอบพิจารณา คดัเลือก ร้านอาหารหนูณิชย ์

ติดดาว ระดบัจงัหวดั  ทีเขา้ร่วมโครงการร้านจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จ เพือคืนความสุขทุกจานให้กบัประชาชน ตาม

ร้านอาหารหนูณิชย ์ 

  เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์ แห่งชาติระดับจงัหวดั ครังที /  ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ  ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 25 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิบ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชน เพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจงัหวดัภาคตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวดั) ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25-26 เมษายน  เวลา . - .  น.นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายนายชาลี  เจริญ

สุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการสมัมนา และอบรมหลกัสูตรตวัชีวดัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุม เพือพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถินสี ปี ( พ.ศ. -  ) เพิมเติม ณ ห้องประชุมเพือประชาชน ต.ประชุมเพือ

ประชาชนตาํบลเมด็ใต ้ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมพิจารณา

แผนการบูรณาการเชือมโยงระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องปฏิบติังาน

รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .   น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ  



ประจาํเดือนเมษายน  ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎราช

นครินทร์ 

 เมษายน  เวลา .   น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   
 

 กิจกรรมอืนๆ  

27 เมษายน  เวลา . - .  น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 


