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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 10/2565 
ในวันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ร่วมประชุม  

    1.นายณฐัพงษ ์ สงวนจิตร     รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

     2. นายสมชาย เถ่ือนสุวรรณ์       อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

  3.นายพงษศ์กัด์ิ  ธีรกิตติวฒันา    ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 4. นายคนึง  คมข า    ประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 5.นายณรงค ์ ไหมทอง   ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

6.นางสาวชไมภรณ์  ชายชาญท   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 7.นายวินยั  ภูมิพิทกัษก์ุล   โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 8.นายสุพจน์  สุวรรณจิตร  (แทน) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 9.นางสิริกร  ค าจริง   (แทน)  ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 10.นางสาวพรเพญ็  สนประภาส  (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทราท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

             11.นายอ านาจ  ป้อมประสิทธ์ิ   (แทน) แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

        12. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค  (แทน) พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 13.นางสาวฐิตาพร  สวา่ง   (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

14.นายธนา  กุลละวณิชย ์  (แทน) สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

15.นางสาวนฤมล  คงทน  (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

16.นางสาวถิราย ุ สอา้นวงศ์ (แทน) ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

17.ร.อ.สัณชยั  ผาสิน  (แทน) กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

18.นายศราวุฒิ  เพิ่มอยูเ่ยน็   (แทน) พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

19.นางหน่ึงฤทยั  ไกรวุฒิกิติพงษ ์ (แทน) ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

17.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัด์ิกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

        18.นายสมนึก ทกัษิณา         ประธานกิตติมศกัด์ิ 

 19.นายจิตรกร เผด็จศึก         ประธาน 

20.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์        รองประธาน 

 21.นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์       รองประธาน 

  22.นายอาภรณ์  วชัระ        รองประธาน 

  23.นางวรนิต  กตญาณ        รองประธาน 

24.นายยทุธนา  มาตเจือ        รองประธาน 

25.นายพงษศ์กัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร       รองประธาน 
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  26.นายวสันต ์ วโรกร        รองประธาน 

27.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง        รองประธาน 

  28.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

29. นางอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองเลขาธิการ   

          30.นายมงคล  ด ารงสุทธิพงศ ์       ปฏิคม 

              31.นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข       กรรมการ 

        32.นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์        กรรมการ 

         33.นายสุรัตน์  จรกรรณ        กรรมการ 

              34.นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ 

              35.นายประสิทธ์ิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                      

36.วา่ท่ี ร.ต.สมศกัด์ิ ยขุะระ       กรรมการ 

 37. นายวนิชย ์โสวนะปรีชา       กรรมการ 

 38. นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ       กรรมการ 

         39.นายพิรธรรม จิงเจริญ         กรรมการ 

       40. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์       ประธาน YEC 
 

   

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 กจิกรรมร่วมกบัภาคอ่ืนๆ 

14 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น.-9.45 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ท่ี
ปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค 
หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 7/2565 ร่วมประชุมดว้ยวิธี Conference Call meet 

14 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย และนายประโยชน์ 
โสรัจจกิจ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย คร้ังท่ี 9/2565   ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ร่วมประชุมดว้ยวิธี Conference Call โดย
คลิกไดท่ี้ Link : meet.google.com/dpu-pngd-mym 

16 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์ประธาน YEC ร่วมประชุมประธาน
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทัว่ประเทศ ผา่นระบบ VDO Conference 

16 ธนัวาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และตวัแทนบริษทัท่ีใหก้ารสนบัสนุนการส่งเสริมการสร้าง
งานสร้างอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35(7) น าเอกสารสัญญา ไปใหผู้พ้ิการลงนามเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ รวม 8 ราย 

16 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.30 น.  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัด์ิ ร่วมงานเล้ียงปีใหม่ 2565 และขอ
ความอนุเคราะหข์องขวญัหรือเงินรางวลั เพื่อเป็นรางวลัใหก้บัพนกังาน ณ ลานหนา้อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้
ไทย ถนนราชบพิธ 
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22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึกประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภกัดีและร่วมบ าเพญ็กุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอเจา้ฟ้าพชัรกิติยาภานเรนทิราเทพยาดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพชัรมหาวชัรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร
โดยเร็ว วดัไชยภูมิธาราม ต บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

24 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านกังานอยัการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ สมาคมการค้าธุรกิจท่องเท่ียวจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับคณะทริปอ่ิมบุญ อ่ิมอร่อย ช้อปคุม้ ไปกบัขบวนรถ KIHA 183 ณ สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา 
เพื่อเดินทางไป อ่ิมบุญ...กบัการไหวข้อพรสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดงัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ่ิมอร่อย...กบัร้านดงั   ชอ้ปคุม้...
กบัสินคา้ขึ้นช่ือของชุมชน 

27 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.  คณะกรรมการ (กกร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 และ 5 มกราคม 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าคณะเขา้กราบนมสัการ
เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ เพื่อถวาย/มอบผลิตภณัฑชุ์มชน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2566 พร้อมทั้งร่วมแลกเปล่ียนแนวทางการ
ท างานเพื่อร่วมพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

6 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดัพิธีท าบุญ เล้ียงพระ 108 รูป เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัร
ราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววนั ณ ศาลา
อเนกประสงค ์วดัผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทร ผูท่ี้ให้การสนบัสนุนซุ้มอาหารต่างๆ มาร่วมในพิธี
ท าบุญ เล้ียงพระ 108 รูป โดยมีผูร่้วมงานทั้งหมดประมาณ 600 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา ใหพ้ระองคท์รงหายจากพระ
อาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววนั ในวันศุกร์ท่ี 6 มกราคม 2566 ณ ศาลา
อเนกประสงค ์วดัผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงประกอบดว้ย 

    - ขนมจีน แกงเขยีวหวานไก่ 500 จาน พร้อมอุปกรณ์จดัเล้ียงกาแฟ (จากกลุ่มนางฟ้าชมรมว่ิงเมืองแปดร้ิว โดย 
           - คุณจิตรกร 5,000 บาท / - ซอ้วรรณ 2,000 บาท / - คุณดวงพร 2,000 บาท   
           - คุณเอ (ปูกะเอ) 2,000 บาท / - ซอ้เลก็ 2,000 บาท / - ซอ้เบริด ์2,000 บาท 
    - พี่สุปราณี 2,000 บาท)-ซ้อโหน่งเฮียชยัยา 2000 บาท 
    - ขา้วมนัไก่ 200 จาน (โดย คุณสุรวดี เป้าเป่ียมทรัพย)์ 
    - ไก่หมุนหมกัน ้าผ้ึง 40 ตวั (โดย จิระภาไก่หมุน)  
    - ขนมใส่ใส้ 300 ห่อ (โดย คุณพรภิรมย ์ศิริปุณย)์ 
    - ขนมครก  300 ถว้ย (โดย บจก.แกว้เมืองเพชร ขนส่งและการโยธา)  
    - ผลไม ้(ส้ม/แตงโม)  (โดย สมาคมการคา้ธุรกิจท่องเท่ียว จ.ฉช.) 
    - ขนมกุยฉ่าย (โดย บจ.ส.วฒันา พนมคอนสตรัคชัน่)  
    - น ้าสมุนไพร 200 ขวด (โดย สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา)                                                                                                                                 
    - น ้าด่ืม 500 ขวด  (โดย บจ.MG บูรพา)  
    - กาแฟทีอินวนั 600 ซอง /น ้าด่ืม 1,600 ขวด (โดยหอการคา้ฯ) 
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ตลอดจนคณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมาร่วมงานบุญในคร้ังน้ี 
8 มกราคม 2566 เวลา 13.39 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

เป็นเจา้ภาพงานเททองหล่อพระสามพี่นอ้ง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตบางพลี หลวงพ่อบา้นแหลม ขนาดหนา้ตกั
กวา้ง 39 น้ิว ณ วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) หมู่ 2 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. คุณวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 8/2565 ณ หอ้งประชุมสภา ชั้น 15 อาคาร 
24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. คุณวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 10/2565 ณ มหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ 

20 มกราคม 2566  เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วม
พิ ธีลงนามแสดงเจตจ านง โครงการยกระดับคุณภาพเกษตรกรในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา โดยมีท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธานสักขีพยานในพิธี และเยี่ยมชมงาน
มหกรรมร่วมใจแก้หน้ี คร้ังท่ี 4 ณ ห้องประชุมยูงร าแพง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบา้นสวน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี 
 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
15 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานกิตติมศกัด์ิ ร่วมประชุม เพื่อป้องกนัและลด

อุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนามตัณฑิกุล ชั้น 1 ส านกังานขนส่งจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

15 ธนัวาคม 2565  เวลา 13.45 น.  นางขนัค า ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมกิจกรรมการรณรงคส์วมผา้ไทย
ลายพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

16 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ 
ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการใชพ้ื้นของทหาร (ตลาดธง
ฟ้า) ณ หอ้งประชุมกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ
แผนพฒันาบูรณาการเพื่อผนึกก าลงัภาคีความร่วมมือพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราสู่เส้นทางการท่องเท่ียว ณ หอ้งโชค
อนนัต ์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์น 

19 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมติดตามผลการด า
งานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ยติุธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2655 คร้ังท่ี 1/2566 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.00 น.  นายพงศธ์ร เผาบรรจง รองประธาน ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็พระราชกุศลไถ่
ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยา
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ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวนัราชธิดา ณ  บริเวณดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวราราม
วรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.30 น.  นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน
ตุลาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษ ์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติั
การดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

20 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรเจริญ กรรมการ ร่วมการประชุมอนุกรรมการทรัพยากร
น ้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัใหม่) 

21 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมการใชพ้ื้นท่ีของทหาร (ตลาดธง
ฟ้า) ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 ธนัวาคม 2565 เวลา 15.30 น.  นายสมพงษ ์น าศรเจริญ กรรมการ ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ไถ่ชีวิตโค กระบือ 
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยสดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัร
ราชธิดา ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (หอพระไตรปิฎก) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
และปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของประจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 10/2565 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25-26 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.00 น.  คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์
เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าพชัรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพชัร มหาวชัราชธิดา ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพงษ ์น าศรเจริญ กรรมการ ประชุมคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 13/2565 ณ ห้องประชุมศูนยป์ฏิบติัการศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 ธนัวาคม 2565 เวลา 11.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  คณะกรรมการการจดังานวนัรวมน ้าใจ
แม่บา้นมหาดไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา "สาวโรงงานใส่ผา้ไทยใหส้นุก" ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการการ
ขบัเคล่ือนการส่งเสริมพืชสมุนไพรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2565 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ร่วมชมโขนภาพยนต์  รอบพิ เศษ 
"HUNUMAN White Monkey" ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ Big C ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรมไทย 
ตามพระราชเสาวนีย ์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

27 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีโคครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
จ  านวน 45 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (อาคารเอนกประสงค ์พระธรรมมงัคลาจารย)์ ชั้น 2 
ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิ ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะท างานดา้น
การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์ทนจงัหวดั) ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ธนัวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมช้ีแจงผูอ้  านวยการโรงเรียน
และครูแนะแนว โครงการเพิ่มทกัษะดา้วอาชีพแก่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ณ หอ้งประชุม KCC ชั้น 4 ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

28 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือน
การบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มคลองแสนแสบของชุมชนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 
2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพนัธ์ ชั้น 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

1 มกราคม 2566 เวลา 7.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการ  ร่วมท าบุญตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ เน่ืองในวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2566 ณ บริเวณหนา้ศาลาจตัุรมุขสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษ ์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) คร้ังท่ี 6/2565 ผา่นระบบ Application 
Zoom และระบบ Facebook Live 

4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการพฒันาฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหา
แหล่งน ้าในพื้นท่ีจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

5 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการด าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 
รูป ถวายพระพรชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร 
มหาวชัรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงศ ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ หอ้งประชุมมรุ
พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมเชิญประชุมช้ีแจงแนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอ้งประชุม
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนาราชกญัญา เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัประสูติครบ 3 รอบ วนัท่ี 8 มกราคม 
2566 ณ ลานกลางศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (การแต่งกาย ผา้ลายพระราชทาน)  
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10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา 
ถวายพระชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหา
วนัราชธิดา ในเดือนมกราคม 2566 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (หอพระไตรปิฎก) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา 
ถวายพระชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหา
วนัราชธิดา ในเดือนมกราคม 2566 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (หอพระไตรปิฎก) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมโครงการส่งเสริม
กระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledge-Based OTOP : KOB) จงัหวดั ณ หอ้งบางตลาด โรงแรม ทีวินเทจ ต.
ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
รถไฟตามนโยบายของรัฐบาล ระหวา่งหน่วยงานถาครัฐ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 
สถานนีกรุงเทพชาลาท่ี 4-5 

12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นายมนสั ตัน๊งาม รองประธาน, นาย
ชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ,นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะท างานการขบัเคล่ือนพืชสมุนไพร
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจจงัหวดั (กรอ.จงัหวดั) คร้ังท่ี 2/2566 ณ 
หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพนัธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 มกราคม 2566 เวลา 8.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน
ฉลองวนัเด็กแห่งชาติจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 ณ ศาลาจตุรมุข และบริเวณรอบหนา้ศาลากลาง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย 
อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีวนัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ณ ศาลา
จตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนเคร่ืองนอน และของใช้ท่ีจ าเป็น 
โครงการมอบบา้นห่วงใยจากใจ GLO ประจ าปี 2565 จ านวน 1 หลงั ณ บา้นเลขท่ี 24 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าขา้ม อ.บางประกง 
จ.ฉะเชิงเทรา โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก 

•คุณจิตรกร เผด็จศึก  สนบัสนุน 1,000 บาท และผา้ห่ม 10 ผืน 
•ดร.อรพินท ์เสริมประภาศิลป์ สนบัสนุน เตียงไม ้6 ฟุต 1 หลงั และ ตูใ้ส่เส้ือผา้ 1 ตู ้พร้อมติดตั้ง 
•คุณมงคล ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์สนบัสนุน 2,000 บาท และสนบัสนุน ผา้ปูท่ีนอน, หมอนหนุนใยสงเคราะห์ 2 ใบ

, หมอนขา้ง 2 ใบ ,หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 1 ใบ,โคมไฟฟ้าติดเพดาน 1 ชุด 
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•คุณสมควร ศรีชยั สนบัสนุน 1,000 บาท  
•คุณสรวงสุดา กอหา  สนบัสนุน 1,000 บาท 
•คุณสุรัตน์ จรกรรณ สนบัสนุน 1,000 บาท                                                                                                                                                  
•คุณไพศาล วนิชจกัรวงศ ์สนบัสนุน 2,000 บาท                                                                                                                                                                  
•คุณชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์ สนบัสนุน 1,000 บาท 
•คุณจอมพงษ ์ชูทบัทิม สนบัสนุนไข่ไก่ 10 แผง 
17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ และนายพรชยั 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดั
ภาคตะวนัออก 1 (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) คร้ังท่ี 2/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ เข้า
ประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 คร้ังท่ี 2/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีวนัยทุธหตัถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2566 ณ ศาลาจตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาเด็กชนบทในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ัง
ท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ยอาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานแถลงข่าวการจดังาน "Creative old 
City of Crafts and Folk Art" ณ ลานกลางศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ฝ่ังศาลาคาเฟ่) 

20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ เขา้
ร่วมพิธีเปิด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์งานมหกรรมร่วมใจแกห้น้ี "มีหน้ีตอ้งแกไ้ข เร่ิมตน้ใหม่อยา่ง
ย ัง่ยนื" สัญจร คร้ังท่ี 4 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบา้นสวน จงัหวดัชลบุรี 

23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศลอุทิศถวาย ครบรอบ 2 ปี 
มรณกาล พระธรรมมงัคลาจารย ์วิ.(ประยงค ์ปิยวณโณ) อดีตเจา้อาวาสวดัโสธรวราราม วรวิหาร อดีตท่ีปรึกษาเจา้
คณะภาค 12 ณ อาคารสงเคราะห์ พระธรรมมงัคลาจารย ์ชั้น 2 วดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับมอบประกาศ
เกียรติคุณผูบ้ริจาคส่ิงของในโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน ้ าใจส่งนอ้งไปเรียน (Back to School) ประจ าปี 2565 จาก
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าเดือนมกราคม 
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2566  เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ  ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม โดยเคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นมเคล่ือนท่ี  (Mammogam) ในสตรีกลุ่ม
เส่ียงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ณ ศาลาอเนกประสงค์หลวงพ่อโสธร พระธรรมมงัคลาจารย ์ซิ 
วดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนโครงการ จ านวนเงิน 5,000 บาท) 
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24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน
มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังานวนัรวม
น ้าใจแม่บา้นมหาดไทยจ ากดัฉะเชิงเทรา “สาวโรงงานใส่ผา้ไทยใหส้นุก” ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุม ตามโครงการก ากบัติดตาม 
และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภาพใตง้านบริหารจดัการขบัเคล่ือน แผนงานต าบล มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ของ กอ.รมน.
จงัหวดั ฉช. ปีงบประมาณ 2566 ณ หอ้งประชุมอ าเภอบางปะกง ชั้น 2 ท่ีวา่การอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์กรรมการ  ร่วมกิจกรรม "การเช่ือมโยง
ความเช่ียวชาญจาก GURU/ผูเ้ช่ียวชาญ/ปราชญ ์เพื่อสนบัสนุนการส่งเสริม SMEs" ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบาง
แสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี 

26 มกราคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานวนัคนพิการสากล ประจ าปี 
2565 และร่วมจดับูธนิทรรศการ ณ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับเกียรติบตัรหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงาน
ดา้นคนพิการเป็นอยา่งดี ณ อาคารเอนกประสงค ์(โดมกลางแจง้) วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 
(นอ้ย อาจารยากูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26  มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา ถวาย
พระชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร 
มหาวนัราชธิดา ในเดือนมกราคม 2566 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (หอพระไตรปิฎก)  
27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รับมอบโล่ 

เกียรติคุณท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลืองาน กอ.รมน.ฉ.ช. ท่ีก่อเกิดประโยชน์แก่พี่นอ้งประชาชน จาก นายขจรเกียรติ รัก
พานิชมณี ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 21.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเดินแบบการกุศลกิตติ
ศกัด์ิ ในงาน "สาวโรงงานใส่ผา้ไทยใหส้นุก" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนา้วดัโสธรวรารามวรวิหาร) 

27 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา ถวาย
พระชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวนัราช
ธิดา ในเดือนมกราคม 2566 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (หอพระไตรปิฎก) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบั
จงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ณ หอ้งประชุมนนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนด และปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ดว้ยรถท่ีใชก้ารขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ
ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย ์GVP ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์
แห่งชาติ ระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอ่ืนๆ  
15 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับรางวลั 

Friendly Design Awards ประจ าปี 2565 ประเภท องคก์รส่งเสริมการจา้งงานคนพิการ ณ ฮอลล ์102 ศูนยนิ์ทรรศการ
และการประชุมใบเทค-บางนา กรุงเทพฯ 

22 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม
ประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 10/2565 ณ ห้อง
ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นาย จอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา, นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมนดั
หมายเพื่อน าเสนอโครงการจดัอบรมความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าตามกฏหมายส าหรับสมาชิกหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (โครงการน าร่อง) ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานตรุษจีน ประจ าปี 2566 ของ
ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา 

29 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลแปดร้ิว Countdown 
เสียง FEST ชอ้ปฟิน กินเพลิน ณ ลา้นดา้นหนา้ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ เขา้ร่วมกิจกรรมยกระดบัการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในธุรกิจ ผา่นระบบออนไลน์ Zoom meeting 

30 มกราคม 2566 เวลา 9.30-16.30 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเวทีน าเสนอขอ้มูลความตอ้งการ
ดา้นวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรมระดบัพื้นท่ีกลุ่มภาคตะวนัออก ณ หอ้งชลธี ชั้น 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท 
ฉะเชิงเทรา 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.1 รายงานสรุปการด าเนินโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565 
นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ กล่าววา่ สรุปโครงการ ปีบริหาร 2564-2565  

1.โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 
-โครงการจัดตั้ งร้านค้าสวัสดิการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  (จ าหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยเหลือ 

ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป) พร้อมพิจารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ความคืบหน้าเป็น
โครงการท่ีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้ความเห็นชอบ เพื่อยกระดบั  ร้านคา้โชห่วยทั้งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยเบ้ืองตน้จะใชพ้ื้นท่ีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีน าร่อง ขณะน้ีไดป้ระสานไปยงัคุณเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 
ผูบ้ริหารร้านถูกดีมีมาตรฐานด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป ซ่ึงในโครงการดังกล่าวน้ี จะน าคนพิการมา
ปฏิบติังาน จ านวน 1 คน ตามมาตรา 35 การส่งเสริมอาชีพคนพิการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2.การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์  

 ความคืบหน้าไดรั้บความร่วมมือจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้ารสนบัสนุนในการ
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และทาง บริษทั อีสวอเตอร์ จ ากดั จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตาม
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ความจริง ปีละ 150,000 บาท ส่วนเงินท่ีเหลือจ่ายจะน ามาใช้ในการจดังานมอบประกาศนียบตัรให้กับผูเ้ขา้รับการ
เรียนการสอน ซ่ึงได้ตั้ งคณะท างานของหอการค้า โดยมอบ คุณโชติอนันต์ ป่ินถานันท์ กรรมการหอการค้า และ
ประธาน YEC เป็นประธานคณะท างาน 
3.โครงการขับเคล่ือน TCC Connect 

ความคืบหน้าคุณจอมพงษ์ ชูทบัทิม เป็นประธานคณะท างาน โดยในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2565 
ไดป้ระสานาติดตามการโหลดแอบพิเคชัน่ TCC Connect เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีหอการคา้ไทย และหอการคา้
จงัหวดัมอบให้อย่างมากมาย เพิ่มขึ้นจากเดิน 10 ราย โดยใช้วิธีเชิญชวนทาง Line และเขา้พบสมาชิกเพื่อแนะน าการ
โหลดแอบพิเคชัน่ TCC Connect 
4.โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 
     -     โครงการตลาดน าการผลติ “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีหอการคา้จงัหวดัตอ้งการส่งเสริมดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิตแก่เกษตรกรในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ใหมี้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ประจ าอ าเภอ เป้าหมายจะน าร่องท่ีตลาดบ่อบวั ซ่ึงผูบ้ริหารตลาดบ่อบวัยินดีให้เขา้ใช้
พื้นท่ี แต่ติดท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรอความพร้อมจากเกษตรกรอีกสักระยะหน่ึง 

- โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีพฒันาสินคา้เกษตรให้เป็นท่ียอมรับแก่ผูบ้ริโภค ในการท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

ตรวจสอบท่ีมาและแหล่งปลูกของสินคา้เกษตรท่ีน ามาบริโภค ซ่ึงมีการจดัตั้งศูนยค์วบคุมคุณภาพสินคา้ (แพกก้ิง
เฮาส์) ท่ี บริษทั อีซูซุแสงหงส์ลิซซ่ิง จ ากดั โดย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธาน EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดมี้การ
หารือร่วมกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีจะมาช่วยในด้านบุคลากร ด้านการวิจัย เพื่อให้
เกษตรกรสามารถผลิตสินคา้มาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุภณัฑ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ และเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร ยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน ต่อไป  

- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีจะให้เป็นพื้นท่ีอีกแห่งหน่ึง ท่ีเกษตรกร หรือประชาชนสนใจสามารถเขา้ศึกษาการ

เรียนรู้การท าเกษตรปลอดภยั ซ่ึงจดัตั้งแลว้ท่ี ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีสาธิตการปลูกพืชผกักางมุง้ ท่ี
ไม่ใชส้ารเคมีในปลูก เป็นเกษตรปลอดภยัโดยแทจ้ริง และจะเพิ่มศูนยก์ารเรียนรู้ไปยงัอ าเภอต่างๆ ใหท้ัว่ถึงต่อไป 

- โครงการนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นท่ีจัดตั้ งเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา และไดน้ าเสนอแก่ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ซ่ึงท่านให้การสนับสนุน โดยจะท าท่ีอ าเภอ
บางน ้าเปร้ียว เป็นโครงการใหญ่ จึงตอ้งมีการประสานและขบัเคล่ือนต่อไป ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 

- การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร (การเลีย้งปลากะพงยักษ์ และ การเลีย้งแกะ/แพะเน้ือ) 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีจะส่งเสริมสัตวเ์ล้ียงเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1.การเลีย้งปลากะพงยักษ์ ซ่ึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในประเทศไทย ในการ
เพาะเล้ียงปลากะพงยกัษ์ท่ีมีไซด์ใหญ่ แต่เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การเล้ียงปลากะพง เกิด
ปัญหาราคาตกต ่า โดย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมให้ความช่วยเหลือผ่านการประชุมคณะกรรมการแกไ้ข
ปัญหาราคาตกต ่า โดยล่าสุดไดรั้บเงินเยยีวยาราคาปลากะพงท่ีตกต ่า โดยผา่นกลไกของเงินช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือ
เกษตรกรของภาครัฐ แต่ไม่สามารถใชไ้ดท้นัในช่วงเวลาท่ีราคาปลาตกต ่า ซ่ึงทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดค้ืนเงินเยีย่วยา
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ดงักล่าวไปก่อน และหากสถานการณ์ราคาปลาตกต ่ากว่าราคากลางก าหนด ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะได้
ประสานงานขอเงินกองทุนช่วยเหลือิเกษตรกร มาแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วนต่อไป 

2.การเลี้ยงแกะ/แพะเน้ือ  ซ่ึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหน่ึงท่ีน่าส่งเสริม ซ่ึงได้น าเสนอผลักดังสู่จังหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัไดช่้วยสนับสนุนส่งเสริม และไดมี้การประสานกบัทางเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และน าเกษตรกรไปดูฟาร์มเล้ียงเพื่อส่งเสริมการปรับเปล่ียนอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ เสริม
จากอาชีพเดิม เพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากขึ้นอีกทางหน่ึง จากอาชีพท่ีท าอยูเ่ดิม 

- โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีตอ้งการใหเ้กษตรกรน าผลิตผลท่ีไดม้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยไดรั้บ 

ความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ดวงพร ภุ่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนในด้านองค์
ความรู้ การวิจยั การสกดัแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร  นอกจากน้ีไดศึ้กษาและประสานบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบด
สินคา้ เพื่อน านวตักรรมการใช้เคร่ืองบดสินคา้เกษตรให้เป็นผง และสกดัส่ิงท่ีมีคุณค่าของสินคา้เกษตรหลากหลาย
ชนิดมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าได ้เน่ืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการท าเกษตรหลากหลาย ซ่ึงเราก าลงัจะท าให้
เกิดในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

- โครงการเมืองวัวสวย ควายพนัธ์ุดี 
ความคืบหน้า เป็นโครงการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดส้านต่อจากนโยบายของอดีตผูว้า่ 

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านสุวิทย ์ค าดี ท่ีมีการวางรากฐานโครงการเมืองววัสวย กระบือพนัธุ์ดีไวใ้นพื้นท่ีแถบ 
อ าเภอสนามชยั อ าเภอท่าตะเกียบ โดยไดมี้การประสานน าเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติ
ลานันท์ ซ่ึงท่านเห็นควรให้การส่งเสริม โดยมีแนวคิดท่ีจะท าโรงเชือดในพื้นท่ีเล้ียง เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าววั 
ควายท่ีเล้ียง มาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งเป็นกอบเป็น
ก าใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

- โครงการลดต้นทุนทางการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง  
ความคืบหน้า เน่ืองจากปัจจุบนัตน้ทุนของเกษตรกรนบัวนัจะสูงขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปุ๋ ยเคมีท่ีใช ้

อยู่ในปัจจุบนั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาใชปุ้๋ ยธาตุรอง ซ่ึงเป็นปุ๋ ยท่ีมี
คุณภาพ ราคาถูก สามารถใชค้วบคู่กบัปุ๋ ยเคมีได ้ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อย่างเป็นกอบเป็น
ก า ซ่ึงไดมี้โครงการน าร่องโดยการส่งเสริมการใชจ้ริง โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายแก่เกษตรกร ไดน้ าปุ๋ ยธาตุลองไปมอบให้
เกษตรกรเขตอ าเภอราชสาส์น อ าเภอบางคลา้ อ าเภอคลองเขื่อน ล่าสุด ท่ีต าบลบางขวญั อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะ
มีการวดัผลคุณภาพหลงัจากการใช้จริง และจะท าป้ายโครงการไปติดตั้งไวท่ี้แปลงทดลองในพื้นท่ีต่างๆ ในนาม
โครงการของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัเครือข่ายสนบัสนุนจากองคก์รหน่วยร่วมต่างๆ  
5.โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเท่ียว 
     -      โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางสายน ้า 

ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีมุ่งมัน่ใหเ้กิดการท่องเท่ียวทางสายน ้า ของแม่น ้าบางปะกง ท่านผูว้า่ 
ราชการจงัหวดั นายไมตรี ไตรติลานันท์ มีเป้าหมายท าให้เกิดขึ้นภายในปี 2565 ซ่ึงความคืบหน้านั้น หอการคา้ไดมี้
การผลกัดนัมาโดยตลอด ปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือพร้อม มีการจดักิจกรรมท่องเท่ียวทางน ้ าต่างๆ อยู่บ่อยคร้ัง เพื่อให้เกิด
ภาพการท่องเท่ียวทางน ้ า เพื่อร่วมไปพฒันาส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวสองฝ่ังแม่น ้ าบางปะกง ไดรั้บความร่วมมือจาก 
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัฉะเชิงเทร การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานฉะเชิงเทรา สมาคมการค้าธุรกิจ
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ท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนให้ความร่วมมือท่ีจะก่อให้เกิดการท่องเท่ียวทางน ้ า หอการคา้จงัหวดั ไดมี้
การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าท่ีสามารถน ามาพฒันาใช้กบัเรือยนต์เป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้า 
ทั้งเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซ่ึงผมไดป้ระสานงานการด าเนินงานอยู่ ซ่ึงเบ้ืองตน้จะจดัท าเรือไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 1 
ล า และเร่ือไฟฟ้าเลก็ 1 ล า เป็นตน้แบบเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวทางสายน ้าบางปะกงต่อไป 

- โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีจะแกปั้ญหาระหวา่ง คน กบัชา้งป่า ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต  
ซ่ึงมีปัญหาชา้งเขา้ท าลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจ า ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ
เดือนร้อนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีท ามาหากินและพกัอาศยัในพื้นท่ีมานานนับ และพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ซ่ึงล่าสุดไดเ้ขา้ไปส ารวจพื้นท่ีกบัผูน้ า
ทอ้งถ่ิน ประสานกบักรมป่าไม ้และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส ารวจพื้นท่ี และแหล่งตน้น ้ าซืงถือเป็นตน้น ้ าแม่น ้าบางปะ
กงอยา่งแทจ้ริง  

- โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงท าใหโ้ครงการดงักล่าวหยุด

ชะงบั ซ่ึงจะตอ้งเขา้ไปพูดคุยกบัทางเจา้ของตลาดในการด าเนินโครงการต่อไป 
- การพฒันาพื้น ในการจดังานกาชาดหรืองาน/กิจกรรมต่างๆ หรือเป็นพื้นท่ีจดัแสดง จ าหน่ายสินคา้ 
ความคืบหน้า ท่ีสนามยินปืน ค่าย ช.พนั 2  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบัท่านผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนัท ์เพื่อน าเสนอการปรับปรุงพื้นท่ีสนามยิงปืน ค่าย ช.พนั 2 เน่ืองจากจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ไม่มีพื้นท่ีประจ าท่ีจะใหมี้การจดังาน หรือจดัแสดงสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ประจ า ซ่ึงพื้นท่ี สนามยนิปืน 
ค่าย ช.พนั 2 มีความเหมาะสมท่ีจะพฒันา แต่ไม่อยูใ่นอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีจะสั่งการโดยตรงได ้ 
ล่าสุดจากการประชุมร่วมระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ค าสั่งกองอ านวยการรักษา
ความมัน่คงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามก ากบัและประเมินผลการจดัตลาดนัด 
ตลาดชุมชน จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และมี
ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงหอการค้าฯ ไดรั้บมอบให้เป็นหน่วยงานท่ีจะเป็น
คณะท างานบริหารจดัการตลาด ในเร่ืองการส่งเสริมการตลาด รูปแบบการจดัตลาด และการบริหารพื้นท่ีตลาดให้มี
ความเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของคณะกรรการต่อไป โดยเม่ือวนัพุธท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้การ
ประชุมหารือกบัคณะหอการคา้ส่วนหน่ึงเพื่อหารือแนวทางการจดัตลาด และไดไ้ปดูพื้นท่ีเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2565 ร่วมกบัก าลงัเจา้หน้าท่ีจาก ค่าย ช.พนั 2.รอ. เจา้หนา้ท่ีจากส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพื่อประเมินการปรับพื้นท่ีในเบ้ืองต้นแล้ว และจะได้น าผงัพื้นท่ีมาเป็นแนวทางในการจดัตลาดต่อไป  ด้านหน้า
ส านกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้ าเสนอขอพฒันาพื้นท่ีดา้นหนา้ส านกังาน
ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส าหรับใช้เป็นพื้นท่ีแหล่งกระจ่ายสินค้าทางการเกษตร สินคา้ชุมชน ของจงัหวดั 
หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือขอใช้พื้นท่ีดังกล่าวไปยงั สปก.ฉะเชิงเทรา และได้รับการตอบรับการ
อนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงแนวทางในการพฒันา จะท าปรับปรุงพื้นท่ีดา้นหนา้เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 
มีการตั้งเตน้ทจ์ าหน่ายสินคา้ มีการท าตูค้อนเทนเนอร์ เก็บสินคา้ และอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ป็นสนามท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เกษตรกร และผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมอบหมายให้ อาจารยช์ยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธานหอการคา้ เป็นประธานคณะท างานด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวแลว้  
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- โครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช๊อป 
ความคืบหน้า เป็นโครงการท่ีเกิดจากโครงการต่างๆ ของหอการคา้ส าเร็จ ก็จะท าเป็นโครงการ หอการคา้ชวนชิม 

หอการคา้ชวนชม หอการคา้ชวนช๊อบ ท าเป็นป้ายติดตั้งไวต้ามสถานประกอบการ จ าหน่ายอาหาร และสถานบริการ
ต่างๆ เป็นโครงการตามแนวทางของหอการคา้ไทย ท่ีตอ้งการใหห้อการคา้ เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสถานบริการ และ
เพื่อเป็นการเชิญชวนใหน้กัท่องเท่ียว และเครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศมาใชบ้ริการใหม้ากขึ้น 
6.โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     -    โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

• โครงการจดัท าตูน้ ้ าด่ืมปันสุข ณ ท่ีท าการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
• โครงการ การจดัตั้งชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
• การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา 35 (7) 
• โครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่ 

- โครงการ/กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
• โครงการปลูกป่า ณ พื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
• โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โซล่าเซลล)์ 
• โครงการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบั นิตยสาร Refill 
• โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
• โครงการจดัท าฝายมีชีวิต ณ แหล่งตน้น ้าบางปะกง 

7.โครงการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
• การพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- เวบ๊ไซต ์(Website) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
- เพจเฟสบุ๊ก (Facebook Page) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

• การจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
- วารสารแนะน าการขบัเคล่ือนโครงการต่างๆ / กิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
- หนงัสือรายงานประจ าปี 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2    สรุปการสัมมนาหอการค้าท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 40 ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2565 
        ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ สรุปการสัมมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 40 วาระ 
เร่งด่วนท่ีหอการคา้ไทยตั้งเป้าหมายร่วมกบัภาครัฐและเอกชน คือ การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้เกิดการปรับตวั ดว้ยการน าเอา Digital 
Transformation มาใช้ รวมถึง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจน ช่วยสร้างความเช่ือมั่นด้าน
การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นทางออกในการฟ้ืนเศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤติซอ้นวิกฤติ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2565 

 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

 

วาระท่ี 3 เร่ืองน าเสนอ/ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข้าวสารจากสมาชิกหรือหน่วยงานต่างๆ 
นางนาฎฤดี  จิตรรังสรรค ์(สมาชิก) กล่าววา่ โรงเรียนสุจิปุลิ ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนเอกชน 

คือโรงเรียนไดรั้บการรับรองจากสถาบนัแพลงก้ิงโควี ท่ีอเมริกา ใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบผูน้ าระดบัโลก เพราะฉะนั้น
ก็ถือวา่เป็นโรงเรียนไทยท่ีไดรั้บเกียรติอยา่งมาก  โรงเรียนของเราไดรั้บการรับรองในระดบัมาตรฐาน เพราะวา่ส่ิงท่ี
โรงเรียนสอน คือเราไม่ไดป้ลูกฝัง แค่เร่ืองของทางวิชาการอยา่งเดียว เราสอนการเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนั ถา้เด็กมี
ทกัษะในการใชชี้วิตท่ีดี  มีความเป็นผูน้ าตนเองจากการตั้งจุดมุ่งหมายในใจ  แลว้ก็ท าตามกฎหมายของตวัเองไดเ้ราก็
จะสามารถท่ีจะไดวิ้ชาการก็จะดีขึ้น ดงันั้นส่ิงท่ีโรงเรียนท าโครงการ คือเร่ืองของตวัหลกัสูตร  7 อุปนิสัยของผูมี้
ประสิทธิผล มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี  โดยเราฝึกเร่ืองของการให้เด็กมีสามารถจะเลือกวิธีในการ
แกปั้ญหาไดโ้ดยท่ีกบัเขาเลือกแลว้ก็รับผิดชอบได ้ ไม่ตอ้งรอใหใ้ครแกปั้ญหาให ้ ใหเ้ขาตั้งจุดมุ่งหมายในใจรู้วา่อะไร
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเขา คือสอนเร่ืองการเป็นผูน้ าในตนเอง  คือการเลือกท่ีจะรับฟัง เพราะวา่ส่วนใหญ่ คนท่ีเป็นผูน้ า 
จะฟังนอ้ยลง  รวมไปถึงการฝึกเร่ืองของการวิจยัการท างานเป็นทีม  การเห็นคุณค่าและความแตกต่างของผูค้น แลว้ก็
ท างานเป็นทีมร่วมกบัคนอ่ืนได ้สุดทา้ยคือเร่ืองของการใชป้ระโยชน์จากการท าใหเ้ป็นเหมือนคนท่ี work Life 
Balance เป็นเวลาสั้นๆในชีวิต ท ายงัไงใหเ้ขามีชีวิต สามารถท่ีจะสู้ไม่ยอมแพ ้เราจะพบวา่เด็กๆ จะมีจุดมุ่งหมายในใจ
สามารถกลา้หาญและก็แสดงบทบาทภาวะผูน้ าของตนเองในเวทีต่างๆไดม้ากมาย   อยา่งเช่นตอนน้ีส่ิงท่ีโรงเรียน ส่ิง
ท่ีโรงเรียนมธัยมท า งานวิจยัท่ีเป็นงานวิจยัระหวา่งประเทศ  คือเด็กมธัยมท่ีเร่ิมท างานวิจยัระหวา่งประเทศกบัในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเขาก็จะไปท าเร่ืองของ SCG นะคะเช่นการแกปั้ญหา แกไ้ขความยากจน แกไ้ขปัญหาเร่ืองของ
สุขภาพ   ซ่ึงคิดวา่น่าจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเป็นผูน้ าใหก้บัเด็กๆท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราไดดี้   

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
4.1  การจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run จังหวัดฉะเชิงเทรา”   

นายยทุธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา 
สมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill ก าหนดจดัโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยกิจกรรม   
Zero CO2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยนืตลอดไป  ก าหนดการจดังานวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนา้เมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ตั้งเป้าผูร่้วมกิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการ “ZERO CO2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา”  
ประมาณ 1,500 คน  ค่าสมคัร ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมคัรท่านละ 600 บาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร 700 บาท 
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วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. เพื่อรณรงคค์วามร่วมมือทั้งภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในจงัหวดัเขา้มามีส่วนร่วมกบัการ 

     อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผา่นกิจกรรม “Zero CO๒  Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา”   
3. เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ  
4. เพื่อส่งเสริมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี รองรับ EEC และเมือง Smart City  

     เป็นตน้แบบของงานว่ิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพื่อน าเงินรายไดส่้วนหน่ึงมาเป็นกองทุนต่อยอดช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่ผูมี้รายไดน้อ้ย 
6. เพื่อน าเงินรายไดด้ าเนินโครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดในบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ  

     รถมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง รถตุ๊กตุ๊กสามลอ้ รถสองแถว และรถโดยสารสาธารณะต่างๆ  
7. เพื่อน าเงินรายไดด้ าเนินโครงการปลูกป่า พื้นท่ี 400 ไร่ ในอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

     เฉล่ียค่าใชจ่้ายในการปลูกป่าพร้อมค่าดูแลรักษา ไร่ละ 4,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 1,600,000 บาท    
8. เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดโดยพลงังานโซล่าเซลล ์เป้าหมายโรงพยาบาล 5 แห่ง และ  

     โรงเรียน 5 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลในพื้นท่ีห่างไกล 5 แห่ง และโรงเรียนของรัฐ  5 แห่ง 
 

             4.2 การจัดกจิกรรมแข่งขันเซิร์ฟบอร์ด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า  
นายโชติอนนัต ์ป่ินถานนัท ์ (ประธาน YEC)  กล่าวา่ การจดักิจกรรมแข่งขนัเซิร์บฟบอร์ด เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวทางน ้ า เร่ืองน้ียงัไม่มีก าหนดการท่ีจะจัดท่ีคลองนครเน่ืองเขต อยากจะขอหารือกับท่านประธานและ
คณะกรรมการ อยากจะจดัท่ีแม่น ้าบางปะกงเพราะว่ามนัเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก และเหมาะสมกวา่ ก าหนดการ
ท่ีคุยกนัไวจ้ดัประมาณสิงหาคม 2566 น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีน่าจะเหมาะสม วนัเวลา จะแจง้ใหท้ราบอีกที 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

             4.3 การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สู่การแปรรูป ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ไดน้ าผลกัดนัเขา้สู่การประชุม กกร.จงัหวดั และ กรอ. 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
ทุกครัวเรือน เพื่อน ามาใชเ้องและเป็นรายไดเ้สริม ซ่ึงปัจจุบนัหลายสถานประกอบการและสถานพยาบาลในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรามีความตอ้งการใชพ้ืชสมุนไพรเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งการใหมี้การพฒันาการปลูกใหม้ากขึ้น 
 มติจากการประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1) มอบหมายใหห้อการคา้ ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัตั้งคณะท างานเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ในจงัหวดัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

2) มอบหมายให้ศูนยพ์ฒันาเขา้หินซ้อนฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมและพฒันาให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 
กลุ่ม เป็นตน้แบบการปลูก เพื่อให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้และน าไปปรับใช้ พร้อมทั้งขยายผลการด าเนินงานให้เกิดกลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพรครบทั้ง 11 อ าเภอ 

3) มอบหมายให้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และศูนยพ์ฒันาเขา้หินซอ้น ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคหรือวิธีการปลูก
พืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพให้เกษตรกร และมอบหมายให้ภาคเอกชนจดัหาตลาดหรือช่องทางการจ าหน่ายเพื่อ
รองรับการปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรในจงัหวดั 
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ไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนพืชสมุนไพรดา้นเช่ือมโยงผูป้ระการและการตลาด ดงัน้ี 
1.พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา     ประธานคณะท างาน 
2.ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา    รองประธานคณะท างาน 
3.เภสัชกร ธงชยั สีมาเอกรัตน์     คณะท างาน 
  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธงชยั สีมาเอกรัตน์   คณะท างาน 
4.ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  หรือผูแ้ทน   คณะท างาน 
5.ประธานสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือผูแ้ทน  คณะท างาน 
6.สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือผูแ้ทน    คณะท างาน 
7.อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  หรือผูแ้ทน   คณะท างาน 
8.เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือผูแ้ทน   คณะท างาน 
9.ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ  คณะท างาน 
  การคา้และการตลาด ส านกังานพานิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  และเลขาธิการ  
10.เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา    คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

             4.4  การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 (7) 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ซ่ึงไดมี้
การเชิญสถานประกอบการท่ีร่วมในมาตรา 34 จ านวน 99 สถานประกอบการ มารับฟังช้ีแจง โดยผูว้่าราชการจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่สถานประกอบการต่างๆ ให้เขา้ร่วมส่งเสริมการจา้งงาน
ตามมาตรา 35 (7) การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยในล าดบัต่อไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิ งเทรา และจดัหางานจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จะไดติ้ดตามเชิญชวนให้สถานประกอบการด าเนินการตามวตัถุประสงคต์่อไป  และไดน้ าเสนอ คุณสนัน่ 
อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน
หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2565 ประเด็นการผลักดันให้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้กับ
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ มาตรา 35 (7) ซ่ึงท่านไดเ้ห็นชอบ และน าไปผลกัดนัในส่วนกลางต่อไป  

จากการสอบถามจากจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทราบว่า ไดมี้การประสานงานกบักลุ่มผูป้ระกอบการ โดย
มีการเขา้ร่วม มาตรา 35(3) จ้างเหมาบริการ จ านวน 10 บริษทั และ เขา้มาตรา 35(7) ประมาณ 4 บริษทั คนพิการ
ประมาณ 10 คน ซ่ึงรอยืนยนัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงขณะน้ีสามารถออกส ารวจกลุ่มผูป้ระกอบการ เพื่อท าสัญญา และส่ง
เอกสารไดแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งเสร็จส้ินไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2565 เท่านั้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
 5.1 การจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 และฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ รางวัลส าเภาทอง ปี 2565 
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดังานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 และฉลองรางวลั
หอการคา้ยอดเยีย่ม และ รางวลัส าเภาทอง ปี 2565 คงตอ้งมีการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อหาแนวทางการจดังาน จดัท่ีไหนเม่ือไหร่ 
รูปแบบการจดังาน  ถา้มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 5.2 การส่งเสริมการใช้พลงังานบริสุทธิ์ เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีสู่การพฒันาเมือง Smart City 
     นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวา่ การจะเขา้สู่การพฒันาเมือง Smart City ซ่ึงประกอบดว้ยฃ 

ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการบริหารจดัการ และติดตามเฝ้าระวงั ส่ิงแวดลอ้มและสภาวะแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ เช่น การจดัการ
น ้ า การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารภาครัฐอจัฉริยะ (Smart Governance) เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นพฒันาระบบบริการเพื่อให้ประชาชน
เขา้ถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเขา้ถึง
ขอ้มูลท าใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

การเดินทางและขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility)  เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภยัในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้
พลงังานทางเลือกอนัเป็นพลงังานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เช้ือเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 
และไฟฟ้าจากพลงังานอ่ืนๆ เป็นตน้ 

เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy)  เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนิน
ธุรกิจ สร้างใหเ้กิดความเช่ือมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกตใ์ชน้วตักรรม ในการพฒันาเพื่อปรับเปล่ียน
ธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอจัฉริยะ เมืองท่องเท่ียวอจัฉริยะ เป็นตน้) 

การด ารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต 
เช่น การบริการดา้นสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่สังคม
สูงอายุ การเพิ่มความปลอดภยัของประชาชนด้วยการเฝ้าระวงัภยัจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เป็นเมืองท่ีมุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัดว้ยความหลากหลายทางสังคม 
 ดงันั้นเพื่อให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมือง Smart City อย่างแทจ้ริง จึงขอน าเสนอการส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
บริสุทธ์ิ เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีสู่การพฒันาเมือง Smart City ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปรับเปล่ียนพลงังาน
เช้ือเพลิงเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงขอน าเสนอท่ีประชุมเพื่อรับหลกัการและจะไดน้ าไปผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับหลกัการ 
 

 5.3 การจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่  การจดังานแสดงสินคา้ “หอการคา้แฟร์” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน 
รากของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะท างานด าเนินการ ขอแต่งตั้งนายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รอง
ประธาน เป็นประธานโครงการ ท่ีคิดไวเ้วลาท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นเดือนมีนาคม 2566 สถานท่ี สนามยงิปืน ค่าย ช พนั 
2 รักษาพระองค ์

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 5.4 การจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2565  
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า  การจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2565 ขอพิจารณา แต่งตั้ ง
ประธานคณะท างานด าเนินการ ขอแต่งตั้ง นายมนัส ตัน๊งาม เป็นประธานคณะท างานพิจารณาแนวทางการจดัท า
หนังสือรายงานประจ าปี 2565 และขอความร่วมมือสมาชิก คณะกรรมการหอการคา้ฯ และผูป้ระกอบการ ให้การ
สนบัสนุน การจดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี 2565 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
            -  โครงการขอใบอนุญาต อเิลก็ทรอนิกส์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ปัจจุบนัการท าธุรกรรมในการขอใบอนุญาตต่างๆ อาทิเช่น การขอ 
อนุญาต สร้างบา้น สร้างอาคาร การขออนุญาตในทางราชการต่างๆ จะมีการท าในรูปแบบเอกสาร และการออก
ใบอนุญาตประจ าตวับริษทั สามารถเป็นบตัรขอ้มูลของบริษทัในการท าธุรกรรรมต่างๆ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ลดขึ้นตอน
ในเร่ืองเอกสารต่างๆ ลงปัญหาขยะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      
ปัญหาอุปสรรคใ์นการขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารจะก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก และไม่สะดวกต่อการ 
ด าเนินการ ทั้งผูข้ออนุญาตเอง และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน และขอ้ขอ้มูลต่างๆ จะเป็นในรูปแบบเอกสาร มีขั้นตอนมาก 
และใชร้ะยะเวลานาน            
 การพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัและเป็นมิตร กบัส่ิงแวดลอ้ม รองรับการเป็น
เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ในเขต EEC เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในกระบวนการขอใบอนุญาต
ต่างๆ สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตอล ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางขา้งต้น 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีใชบ้ริการ และบริษทั สถานประกอบการ สามารถประกอบกิจการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ภาครัฐสามารถตรวจสอบและเป็นฐานขอ้มูลในการท าธุรกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            - ส่งเสริมการท านาลดโลกร้อน 
           นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่  การด าเนินงานโครงการ Thai Rice NAMA ในพื้นท่ี 6 จงัหวดัภาค 
กลาง (ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี) มีความกา้วหน้าในการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลุ่มเทคโนโลยีหลักประกอบด้วย 4 ป. 
ประกอบดว้ย 1.การจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแหง้ในการปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพลดการปล่อย
ก๊าซมีเทนไดสู้งถึง 70% และไม่มีผลท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่าลง 2.เทคโนโลยีการปรับระดบัพื้นท่ีนาดว้ยระบบเลเซอร์ 
(Laser land levelling : LLL) ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้ าในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งซ่ึงทั้ งสอง
เทคโนโลยีน้ีจะลดปริมาณการใช้น ้ าลงไดป้ระมาณ 40% รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ ยท่ีสามารถกระจายได้
อย่างสม ่าเสมอทั่วทั้ งแปลงและท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น   3.เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท่ีจะช่วยลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ ยลงไดป้ระมาณ 20% จากท่ีใช้โดยทั่วไป  4.การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เป็น
ทางเลือกในการลดการเผาตอซังและฟางขา้ว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ ซ่ึง
ทั้ ง 4 เทคโนโลยีข้างต้น นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจะเกิดผลประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิตท่ีช่วยลดตน้ทุนการผลิตและท าใหช้าวนามีรายไดสู้งขึ้นดว้ยเช่นกนั 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันา อย่างสมดุลและยัง่ยืน ด้วยภาคเอกชนได้มี
ความประสงค์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้ชาวนาท าโครงการท านาลดโลกร้อน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจก ลดตน้ทุน เพิ่มรายได ้และเพิ่มศกัยภาพของชาวนาในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอาการไดอ้ย่าง
มัน่คง การจดัการน ้ าแบบเปียกสลบัแห้งในการปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพลดการปล่อยก๊าซ
มีเทนได้สูงถึง 70% และไม่มีผลท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่าลง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
ขา้งตน้ เกษตรกรท านาลดก๊าซเรือนกระจก ลดตน้ทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มศกัยภาพของชาวนาในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ย่างมัน่คง โดยเฉพาะภาคธุรกิจซ่ึงอาจมีธุรกิจท่ีบริหารจดัการให้กระบวนการท า
ธุรกิจสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดม้ากกวา่เป้าหมายจนค านวณเป็นคาร์บอนเครดิตออกมา ซ่ึงมีมูลค่า
จนสามารถน าออกขายใหแ้ก่ธุรกิจ  

- การส่งเสริมเศรษฐกจินวัตกรรมสู่การพฒันาภายใต้ BCG ท่ียังยืนรองรับการเติมโตสู่เมือง Smart city   
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่  การส่งเสริมเศรษฐกิจนวตักรรมสู่การพฒันาภายใต ้BCG ท่ียงัยนืรองรับ 

การเติบโตสู่เมือง Smart City  ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศยัฐานความ
เขม้แข็งของประเทศอนัประกอบดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรม ส่งเสริมและพฒันาให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ท่ียกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ น าเทคโนโลยี
นวตักรรมดิจิทลัสมยัใหม่ท่ีช่วยทลายขอ้จ ากดั ให้เกิดการกา้วกระโดดของการพฒันาต่อยอด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างย ัง่ยืนกระจายรายได ้โอกาส และความมัง่คัง่แบบทัว่ถึง (Inclusive Growth) ดว้ยการใชโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่า “BCG 
Model” ซ่ึงเป็นการพฒันา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน  BCG มีความส าคัญต่อประเทศสูงทั้งในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากเก่ียวขอ้ง กบัการจา้งงานมากถึงคร่ึงหน่ึงของจ านวนการจา้งงานรวม มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกนั 3.4 ลา้นลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซ่ึงครอบคลุม 4 สาขา คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพ และการแพทย ์
พลงังาน วสัดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบ
ใหม่ ท่ีมุ่งเนน้ “การเติบโตเชิงคุณภาพ” สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจท่ีเนน้การสร้างมูลค่า (Value-based Economy) การเติบโต
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และสังคมท่ีมีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร (CircularSociety) เพื่อให้จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รองรับการขยายตวัสู่เมือง Smart City ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การผลกัดนัการพฒันา BCG ตอ้งเป็นการผนึกก าลงั
ในการท างานในรูปแบบของ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม
มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยั และหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อดึงความรู้ ความสามารถและวิทยาการเขา้มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบทในประเทศ   เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนประเทศไทยอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี BCG Model มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) และสอดรับกบัหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยตามแนวทางการพฒันา BCG ตามแนวทาง ของโครงการ EEC 

-ปัญหาการขาดแคลนป้ายแดงของรถยนต์ออกใหม่ 
นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ดว้ยปัจจุบนัการออกรถใหม่ จะตอ้งมีการติดป้ายแดงก่อนเพื่อใช้

ชัว่คราวก่อน เพื่อรอป้ายขาวท่ีจะออกโดยส านกังานขนส่งจงัหวดั เพื่อใชไ้ดถู้กตอ้งตามกฎหมาย ปัจจุบนัการออกรถ
ใหม่ ไม่ไดรั้บป้ายแดงมาให้ปัจจุบนัการออกรถใหม่ ไม่ไดรั้บป้ายแดงมาให้ ท าให้เกิดปัญหากบัผูข้บัขี่ ถูกตรวจสอบ
จากต ารวจจราจร เสียทั้งเงินและเวลา ซ่ึงควรเป็นผูป้ระกอบการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งเขา้มาดูแลแก่ผูซ้ื้อรถ
ใหม่ และปัญหาความไม่สอดคลอ้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐผูป้ฏิบติังาน ท่ีส่งผลกระทบกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งขึ้นศาล ถูกยึดรถ 
ก่อใหเ้กิดการเสียโอกาสจากการลงทุนไปแลว้  
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-โครงการ Zero Co2 โดยการปรับเปลีย่นพลงังานเช้ือเพลงิสู่พลงังานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นล าดบัตน้ ๆ ของโลก สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม และมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
เพื่อรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนับว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งร่วมกันในการด าเนินการรณรงค์แกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศ
ไทย และของโลกปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด ์สู่สภาวะอากาศ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
พลังงานเช้ือเพลิงในระบบโลจิสติกส์ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พิจารณามาตราการปรับเปล่ียนพลงังานเช้ือเพลิงในระบบโลจิสติกส์มาเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพลงังานบริสุทธ์ิท่ี
ไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่นให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต์เช้ือเพลิงเป็นเคร่ืองยนต์
ไฟฟ้าไดโ้ดยถูกกฎหมาย และประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงานโดยรัฐใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
ตอ้งการให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต์เช้ือเพลิงเป็นเคร่ืองยนต์ไฟฟ้าได้โดยถูกกฎหมาย และ
ประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงานโดยรัฐใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี   

มติท่ีประชุม  รับหลกัการตามหวัขอ้ท่ีเสนอประกอบดว้ย 
            -  โครงการขอใบอนุญาต อิเลก็ทรอนิกส์ 
            - ส่งเสริมการท านาลดโลกร้อน 

-  การส่งเสริมเศรษฐกิจนวตักรรมสู่การพฒันาภายใต ้BCG ท่ียงัยนืรองรับการเติมโตสู่เมือง Smart city   
 -ปัญหาการขาดแคลนป้ายแดงของรถยนตอ์อกใหม่ 
 -  โครงการ Zero Co2 โดยการปรับเปล่ียนพลงังานเช้ือเพลิงสู่พลงังานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ 
เพื่อน าเสนอสู่การประชุม กกร.จังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นมติเสนอ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณา

ขบัเคล่ือนต่อไป 
 

วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 นายโชติอนันต์  ป่ินถานันท์ (ประธาน YEC) กล่าวว่า จะมีการจดัอบรม ไฟล์ PC  ซ่ึงโครงการอบรม ก็จะเป็น
โครงการท่ีรัฐบาลมีงบประมาณมาให้ เพื่อให้จงัหวดัภาคตะวนัออกน าร่อง 18 จงัหวดั มีการอบรมระหว่างส่วนราชการ 
ประมาณ 25 คน ภาคเอกชน 25 คน โครงการจดัอบรมประมาณ วนัท่ี 24-26  กุมภาพนัธ์ 2566  ขอแจง้ในท่ีประชุม เดือน
มกราคม  2566 ทางผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  มีการเปล่ียนแปลงวาระคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แลว้  นายอาทร เสริม
ศกัด์ิศศิธร   เป็นประธาน YEC  คนใหม่   แลว้ถา้หากว่ามีความเร่ืองของงานต่างๆครับท่ีคา้งอยู่นะครับก็จะไปโอนให้กบั
กรรมการรุ่นใหม่นะครับเขา้มาด าเนินการต่อไปนะครับผมครับมีเร่ืองให้แจง้ให้ทราบประมาณน้ีนะครับผมขอบคุณครับ
เร่ืองของงานต่างๆครับท่ีคา้งอยูน่ะครับก็จะไปโอนใหก้บักรรมการรุ่นใหม่นะครับเขา้มาด าเนินการต่อไปนะครับผมครับมี
เร่ืองให้แจง้แจง้ให้ทราบประมาณน้ีนะครับผมขอบคุณครับ ก็คือเป็นการคา้แลว้ก็ดีก็เป็นเป็นตูเ้ลก็ลงมานะครับเพื่อท่ีจะไว้
ต่อยอดต่อไปในอนาคตก็คือเป็นอนัใหม่นะครับท่ีจะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นคนรุ่นใหม่ให้กบัทางจงัหวดัแลว้ก็ช่วยกนั
พฒันาต่อไปนะครับใบละ 18 วนัน้ีเร็วมากเร็วมากชัว่โมงกวา่ๆชัว่โมงคร่ึงส าเร็จเรียบร้อยดีๆนะ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ   
 นางสาวอภินันทภรณ์  ใตห้ลา้สถาพร (รองเลขาธิการ) กล่าวว่าขอรายงานเร่ือง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ชุดเก่า เรามีการเลือกตั้งแต่ วนัท่ี 13 ธันวาคม 2565  ขอแสดงความยินดีกบันายวสันต์  วโรกร เป็นผูแ้ทนหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และนางอาภรณ์  วชัระผูแ้ทน สมาคมการคา้ธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไดมี้การเลือกตั้ง
ใหม่ ไดเ้ป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท างานในวาระต่อไป  ส่วนตวั ไดเ้ป็นผูแ้ทนของหอการคา้ 
ไดเ้ขา้มาท างานร่วมกบัคณะกรรมการธรรมาภิบาล ชุดเก่า มา 3 ปี วนัน้ีหมดวาระแลว้ ท่ีผ่านมาก็ท าหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุด 
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร ตอ้งขอขอบคุณทางหอการคา้ ท่ีใหโ้อกาส เขา้ไปท างาน อยูใ่นองคก์รของปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรีท่ีวา่เป็นเกียรติอยา่งยิง่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา  17.10 น. 

 
( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
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