
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  2/๒๕60 

วันจันทร์ที่   6   มีนาคม   ๒๕60   เวลา  ๐8.30  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
…………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม   

1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายกฤตภาส  จุติโชติ   แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.ท.สมจิตร  หมูรอด   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
1. ร.ท.ณรงค์  สุนทวนิค  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
2. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
3. นายสมคิด  เกิดอยู่เจริญ  แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
4. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายปิยวัฒน์  ศิริวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             จังหวัดฉะเชิงเทรา      
6. นายคมสรร  สัมสา   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายธนยศ  ยันตะนะ  แทน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา             
8. พ.ต.ท.อํานาจ  หาญไฟฟ้า  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
9. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายวรพัฒน์  คําไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายจรัส   ครองราช  แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายศุภกิจ  รุ่งฟ้า   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นางปราณี  บัวแดง   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
1 นางสาวนิรดา  มุ่งหน้าที่  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
14. นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
15. นายจรินทร์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ  แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นางสุภา   นุ่มนวน   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นางธนพร  แสงสุขชา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายวรวิท  เรืองอินทร์  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
20. นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
21. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 



 � 

22. นายนิทัศน์  สุขเกษม   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
24. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายเอนก  วงศ์ษา   แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
26. นายพงศกร  สวัสดิ์มหา  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
27. นายสิทธิ  บูรณะภักดี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
30. นายจอมไตร  ตันติเสวี   แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
31. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
32. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
33. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
34. นายปิยะพงษ์  ปิติละ   แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
35. นายอํานวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
36. นายพิชิตพงศ์  สุทธิ   แทน นายอําเภอราชสาส์น 
37. พ.ต.ท.เจริญชัย  ม่ังมี   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
38. พ.ต.ท.สมศักดิ์  นาคชัยวัฒนา  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
39. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาส  แทน ผกก.สภ.บางนํ้าเปรี้ยว 
40. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
41. พ.ต.ต.ภูมิสิษฐ์  มากเขียนไป  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว                                                                 
42. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
43. พ.ต.ท.สมชาย  สารชน   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
44. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
45. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเข่ือน 
46. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
47. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
48. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
49. ร.ต.ท.สําราญ  ม่ิงละกุล   แทน ผกก.สภ.วังคู 
50. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
51. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
52. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
53. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นายประสงค์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
55. นางศรีกัญญา  ประสพดี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
56. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
57. นางจิราภา  คงวัฒนา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
58. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  ทองมี   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
59. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
60. นายอํานวย  เพิ่มรุ่งเรืองศรี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
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61. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
62. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
63. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
64. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

2 นายสุชา   เกียรติขจรฤทธ์ิ  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 พล.ต.สําราญ  ไชยริปู   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
4 นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5 นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
6 นายวิพากย์  เดชเบญจรงค์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
7 นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8 นายประสิทธ์ิ  เปรมจิตร์  นายอําเภอบางปะกง 
9 นายพิษณุวัตร  วรรธนะกุล  นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
10 นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอําเภอท่าตะเกียบ 
11 นายอัฐพล  สว่างลาภวงศ์  นายอําเภอคลองเข่ือน 
12 พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
13 พ.ต.อ.พูนชัย  ชูรัตน์   ผกก.สภ.ราชสาส์น 
14 พ.ต.อ.ชาติพรรณ์  ศรีภิรมณ์  ผกก.สภ.ฉิมพลี 
15 พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
16 นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
17 นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีตําบลนครเน่ืองเขต 
18 นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
19 นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี 
20 นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
21 นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง 
22 นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา 
23 นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ์  นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน 
24 นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต 
25 นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
26 นายอมร   กรรเจียก  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
27 นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
28 นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
29 นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล 
30 นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์ 
31 นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 
32 นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธ์ิ 
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33 นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 
34 นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา 
35 นายสมพร  ป่ินแก้ว   นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น 
36 นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
37 นายวัฒนา  รัตนวงษ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
38 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
39 นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
40 นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐8.40  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 1/๒๕60  เม่ือวันศุกร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  25๖๐     

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕60 เม่ือวันศุกร์ที่ ๓  ก.พ. 60 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์

ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  คร้ังที่ ๑/๒๕60 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
นายวรวิท   ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เข้าประชุมต้องขอรายละเอียดอีกครั้ง 
นายธนสรร   เน่ืองจากทางตรงแยกร้านไก่หมุนมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ต้องการสัญญาณไฟหรือถนน จะทํา

เป็นตัวหนอนที่จะทําให้รถชะลอตัว ตรงน้ันเป็นจุดเส่ียงนําเสนอที่ประชุมไปแล้วซ่ึงประธานก็รับเรื่อง
เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการ 

ประธาน   ตรงจุดน้ันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย ไม่มีสัญญาณไฟใช้ความกล้าของผู้ขับรถในการจะตัดเข้าทางหรือ
ว่ิงตรง  จึงขอฝากทางแขวงชนบทไปดูไม่ให้เกิดอันตรายและจะปรับปรุงอย่างไร และคราวหน้าขอให้มา
รายงานในที่ประชุมด้วย ถ้า ผอ.มอบใครมาเข้าประชุมก็ขอให้มีข้อมูลมารายงานในที่ประชุมด้วย ซ่ึงถนน
เส้นน้ีเรียกว่าถนนท่าไข่-บางขนากตลอดทั้งเส้น คือถนนที่เลียบคลองชลประทานไปกว่า 20 กม. เรื่อง
ร้องเรียนจะเป็นถนนเส้นน้ีมีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประจําทุกเดือน ถนนเส้นน้ีเป็นของ
ชลประทานแต่มอบให้ทางหลวงชนบทแล้วรบกวนให้ ผอ.ดูแลปรับปรุงซ่ึงได้นําเรียนผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นแล้วว่าเส้นน้ีจะขอใช้งบพัฒนาจังหวัด จังหวัดก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าทางแขวงหลวงชนบทน้ันช้า
ไม่ทราบว่าการออกแบบหรืออย่างไร งบปี 60 เพ่ิมเติมใช้ทุนปี 62 มองว่าทําไมไม่ขอให้เต็มเลย ในปี 
2561 แค่ 20 กว่ากิโลเมตรและมืดมากมอเตอร์ไซด์ที่ว่ิงมาทางเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุเป็นประจํา 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
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  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ก.พ.60 สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี   
 ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 910 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กําหนดให้ดําเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ในปีงบประมาณ 
2560 เน้นเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ 9 ข้ันตอน การทํางานเน้นกิจกรรมต่อยอด เพ่ือ
สร้างความย่ังยืน คือในหมู่บ้าน/ชุมชนต้องไม่มีผู้ค้า ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ผู้
เสพได้รับการบําบัด มีระบบการป้องกันทั้งในหมู่บ้าน/โรงเรียน/โรงงาน  (ข้ันตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน/
ข้ันตอนที่ 2 พบปะแกนนํา ผู้นําตามธรรมชาติ/ข้ันตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน(เวทีประชาคม
ครั้งแรก)/ข้ันตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ข้ันตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ข้ันตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ข้ันตอนที่ ๗ การรับรอง
ครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ข้ันตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ข้ันตอนที่ ๙ การรักษาสถานะ
ชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายดําเนินการทุกหมู่บ้าน เป้าหมายลําดับแรกหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดผลการ
ดําเนินงานมีผลดังน้ี 1.1) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 127 หมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการแล้ว 73 หมู่บ้าน/
ชุมชน  1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา 783 หมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการแล้ว 397 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม
เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 910 หมู่บ้านดําเนินการแล้ว 470  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 51.60 %   
2. กิจกรรมมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกเจ็บป่วย 1 ราย/มอบเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด 1 ราย แผลงยาว/
บางคล้า/ราชสาส์น/ท่าตะเกียบ  เป็นเงินรวมทั้ง ส้ิน  19,600 บาท  3. จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการกองทุนแม่ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการออกกําลังกาย 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  2) จัดกิจกรรม
คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น จํานวน 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านคลอง 21/ร.ร.วัดประตูนํ้าท่าไข่/ร.ร.วัดบาง
เกลือ/ร.ร.สุเหร่าดารุสนาอิมและร.ร.บ้านปลายคลอง 20  
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน
ประกอบการ 3 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ 161 คน พบผู้เสพ 2 ราย  2) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวน 1 คร้ัง/1 แห่ง  3) ดําเนินโครงการโรงงานสีขาว 1 แห่ง 

ผลการปราบปราม จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 2 คดี ผู้ต้องหา 2 คน ข้อหาจําหน่าย                  
48  คดี ผู้ต้องหา 53 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย  47  คดี ผู้ต้องหา 52  คน ข้อหาครอบครอง 
102  คดี ผู้ต้องหา 104  คน และข้อหาเสพ 225 คดี ผู้ต้องหา 255  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน  454  คดี 
ผู้ต้องหา 466  คน ของกลาง ยาบ้า 31,447 เม็ด  ยาไอซ์ 117.87 กรัม  กัญชา 136.04 กรัม พืช
กระท่อม 9,785.52  กรัม เคตามีน  1  กรัม สารระเหย 2 กระป๋อง  

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  498  คน ดําเนินการแล้ว 71 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เป้าหมาย 400 คน ดําเนินการแล้ว 200 คน  บังคับบําบัด เป้าหมาย 1,140  คน ดําเนินการ
แล้ว 499  คน ต้องโทษบําบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว  52  คน ติดตาม เป้าหมาย 400  
คน  ดําเนินการแล้ว  89  คน  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 71 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน  19 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก  1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน  103  แห่ง พบเด็กแว๊น/รถ
ซ่ิง 16 คน สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  561  คน  พบสารเสพติด 3 คน แนะนํา/ตักเตือน 113 แห่ง 
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สําหรับการตรวจด้านอ่ืนๆ ไม่พบการกระทําผิด ในส่วนของจังหวัด ได้มีการตรวจแนะนําตักเตือนสถาน
บริการและโรงแรม/หอพักให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ                                                             
นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ก.พ. 60  คดี จับกุมจํานวน  3  คดี 

  คดีที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 60 ตรวจยึด ไม้พะยูง 4 แผ่น ปริมาตร 0.038 ลบ.ม.สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณปีกระต่ายขาว ม.13  ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา อุปกรณ์การกระทําผิด ปืนแก๊ป 1 กระบอก, 
แผ่นบังคับโซ่ 1 แผ่น เล่ือยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง โซ่ยาว 36 น้ิว 1 เส้น ยาบ้า 1 เม็ด ล้อเข็นพร้อมเพลา                     
1 คัน มีดปลายแหลม 1 เล่ม ผู้ต้องหา จํานวน 2 คน ความจริงมี 4 คน แต่หลบหนีไปได้ 2 คน  
  คดีที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 60  อุปกรณ์การกระทําผิด เล่ือยโซ่ยนต์  1 เครื่อง  เล่ือยโซ่ยนต์  โซ่ยาว 
36 น้ิว 1 เส้น แผ่นบังคับโซ่ ยาว 36 น้ิว 1 แผ่น สถานที่ตรวจยึด ป่าภูไท ม.25 ต.คลองตะเกรา                  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ผู้ต้องหาไม่พบตัวผู้กระทําผิด ลักลอบเข้าไปเล้ือยไม้  
 คดีที่ 3 วันที่ 15 ก.พ. 60 ตรวจยึด ไม้กระยาเลย จํานวน 5 ท่อน  ปริมาตร 1.01 ลบ.ม.พ้ืนที่
ถูกบุกรุก จํานวน 7 ไร่ 1 งาน 12.9 ตร.ว อุปกรณ์การกระทําผิด จํานวน  5 รายการ สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณป่าบ้านนาอิสาน ม.16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ต้องหา ไม่พบตัวผู้กระทําผิด 
มีลักษณะบุกรุกพ้ืนที่และตัดไม้ด้วย  
 เปรียบเทียบคดีเดือน ก.พ.59 กับ เดือน ก.พ.60 จํานวนคดี ลดลง 7 คดี จํานวนผู้ถูกจับลดลง 
5 ราย ไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 135 รายการ ปริมาตรลดลง 9.12 ลบ.ม. พื้นที่ถูกรุก ลดลง 8                 
1 งาน 74.10 ตร.ว. สัตว์ป่าลดลง 55 รายการ อุปกรณ์ลดลง 12 รายการ 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
   ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนในรอบเดือน    
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนในรอบเดือน ก.พ. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และ

เพศ คดีเกิด  14  ราย จับได้  7 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 33 ราย (ผล
การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 50  (เป้าหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์ คดีเกิด 49 ราย จับได้ 15 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  9  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 49.30  (เป้าหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   

  คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  6 ราย จับได้  4  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง  16    ราย   ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน  645  ราย ผู้ต้องหา 795  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  64  ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน  25 ราย ผู้ต้องหา 25  คน   

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ก.พ. 60 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน   1  คัน ไม่ได้รถคืน 
  2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน  12  คัน ได้รถคืน  1  คัน                     

       ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังน้ี 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน  2 คัน 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน  1 คัน 
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   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน  5 คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน  4 คัน 
        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  
     - เดือน ม.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย 

                    - เดือน ก.พ.60  รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย 
 มีเรื่องที่สําคัญคือวันน้ี คุณใหม่ สิริกิตติยา เจนเซ่น เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ จว.ฉะเชิงเทรา มาถึง
ตลาด 100 ปีตลาดคลองสวน ประมาณ 11.00 น. รับประทานอาหารถึงเวลา  12.00 น. เวลา 
13.00 น. เดินทางไปวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระหว่าง 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติภารกิจชมวัดโสธร 
วรารามวรวิหารและเดินทางมาศาลากลางหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ทําการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) 
สุดท้ายเดินทางมาที่วัดเมืองปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ หลังจากน้ันเวลา 16.15 น. เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่  
จ.ชลบุรี 

ประธาน  ภารกิจของพระองค์ท่าน ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรักษาความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
            

  วาระที่  ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายศุภกิจ  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานแรงงานต่างด้าวในระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

แรงงานต่างด้าว 44,949 คน ต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายจํานวน 18,049 คน แยกเป็นต่างด้าว
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,003 คน ต่างด้าวเข้าเมืองช่ัวคราว 1,051 คน ต่างด้าวจําเป็นเร่งด่วน 60 
คน ต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 5,794 คน แยกเป็นเมียนมา 4,154 คน ลาว 366 คน กัมพูชา 
1,274 คน คนต่างด้าวที่นําเข้า MOU 10,141 คน แยกเป็นเมียนมา 3,584 คน ลาว 305 คน 
กัมพูชา 6,252 คน คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย 26,900 คน แยกเป็นเมียนมา 8,396 คน ลาว 
1,985 คน กัมพูชา 16,323  คน แนวทางการแก้ไขปัญหาสํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบสถานประกอบการและนายจ้างจํานวน 9 แห่ง พบการกระทํา
ผิด 3 แห่ง ดําเนินคดีนายจ้าง 3 ราย แรงงานต่างด้าว 33 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 32 คน เมียนมา 
1 คน 

ประธาน  จังหวัดฉะเชิงเทราจัดการประชุมดูแลผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับทะเล  ได้
ประสานกับกองทัพเรือภาคที่ได้รับผิดชอบของทางจังหวัด โดยกองทัพเรือได้เชิญ  จังหวัดที่มี 2 จังหวัด
ติดทะเลได้เข้าไปคุยเน่ืองจากว่ามีผู้ร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีการเข้าไปตรวจแบบซ้ําซ้อน ทําให้
ผู้ประกอบการลําบากใจ จึงเรียกจังหวัด 2 จังหวัดที่มีเขตติดกับทะเลเข้าไปพูดคุย ในอนาคตการเข้าไป
ตรวจต้องไปพร้อมกันเลย โดยของกรมชลฯจะเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งจะมีการประชุมเรื่องอ่ืนด้วย เก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงซ่ึงท่านนายกฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคงใช้งบพัฒนาจังหวัด  ป้องกันจังหวัดจะเชิญมาคุยเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ
โครงการต่างๆเพ่ือมาของบประมาณและอุตสาหกรรมทางทะเล เรามีพ้ืนที่ติดทะเล 28 กิโลเมตร อยู่ใน
เขตบางปะกงทั้งหมด ฝากพื้นที่ดูด้วยตามที่รายงานมา 5 โรงงานแต่เข้าไปตรวจ 2 โรงงงานยังเหลืออีก   
3 โรงงานทําไมถึงไม่เข้าไปตรวจ วันที่เข้าประชุมได้ให้แต่ละจังหวัดนําเสนอมี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาครเยอะมาก จะมีการตรวจที่ชัดเจนประสานการปฏิบัติกัน ตํารวจ ทหาร รวมทั้งกอ.รมน. 
ปกครอง กองทัพเรือที่จะเข้ามาดูเร่ืองแรงงานต่างด้าวด้วย เพราะไปทํางานไม่ตรงกับใบอนุญาตและอย่า
ให้มีแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเข้ามา 
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  วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานผลการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ห้วงเดือน ก.พ. 60 มีดังน้ี วันที่ 17  ก.พ. 60  เวลา 08.00 น. สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี 2560 ภายในงานให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์แก่  
เด็กและกลุ่มเป้าหมายประมาณ 250 คน จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชนหน้าวัด             
โสธรวรวิหาร โดยคณะอนุกรรมการศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนวัด             
โสธรวรวิหาร จํานวน 250 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายสุพจน์  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพ้ืนที่ เดือน ก.พ. 60 
  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วได้มีชุมชนพยายามเดินทางเข้าไปกรุงเทพที่ชุมทางรถไฟเพื่อชุมนุม

เรียกร้อง ไปเชิญกลับมาพูดคุยที่ พล.ร.11 ในวันรุ่งข้ึน เน่ืองจากว่าป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
วัตถุประสงค์คือเก็บข้อมูลรายละเอียดใช้ในการแก้ปัญหาเป้าหมายหลักก็คือ ต้องการให้มีที่ค้าขายใน
ระหว่างที่มีการก่อสร้างตลาด จากการสังเกตการณ์พูดคุยก็คือเหมือนที่ผ่านๆมา ก็คือยกเลิกสัญญากับ
ทางรถไฟที่ได้ทําไว้กับบ่อบัวพัฒนา ขณะน้ีอยู่ระหว่าง พล.ร.11 สํารวจผู้ค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด แล้ว
น่าจะมีการพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหน่ึง  เบื้องต้นขอสรุปเท่าน้ีก่อน 

ประธาน  ถ้าใครอยู่ที่น่ีมานานในเรื่องตลาดบ่อบัวมีปัญหามานานแล้ว ความจริงมีการฟ้องร้องคดีกันมามี
ศาลข้ึนต้นมีการตัดสินการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบ่อบัวพัฒนาชนะ และมีสุภาพสตรีท่านหน่ึง 
ขณะเดียวกันมีการต่อต้านของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนน้ันไม่ยอมรับในเรื่องแผนการ
พัฒนาของการรถไฟกับบ่อบัวพัฒนาเขาทํา เรื่องน้ีอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้โทรมาพูดคุย แต่
บังเอิญโดยประกาศ คสช มาตรา 44 ให้เว้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เลยต้องรอผู้ว่าการ
รถไฟท่านใหม่ ในส่วนของจังหวัดดําเนินการอยู่ขอเรียนว่าเราไม่มีอํานาจที่จะไปทําอะไรฝ่าฝืนคําส่ังศาล
ได้  เพียงแต่ว่าเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยไม่ให้เกิดการทะเลาะหรือปะทะกัน ถ้ามีการเกิดปัญหากันทาง
พล.ร.11 ก็มีมาตรการทางจังหวัดก็เตรียมไว้เหมือนกัน ฝากทางอําเภอ ปกครอง ตํารวจให้ทําความเข้าใจ
กับชาวบ้าน เพราะเท่าที่ฟังจากปลัดรายงานว่ามีคนกลุ่มหน่ึงอยากให้ยกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทาง
รถไฟต้องมาจัดการตรงน้ี ขณะเดียวกันจังหวัดก็มีหนังสือไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ให้จัดคนที่
สามารถที่จะพูดคุยกับชาวบ้านได้  ปัญหาคือชาวบ้านกับบ่อบัวพัฒนาจะไม่พูดคุยกัน ทางจังหวัดก็จะเป็น
ตัวประสาน ต้องขอบคุณกับกองพลทหารราบที่ 11 ด้วยท่านรองทวีพูน  ที่เข้ามาช่วยร่วมเจรจากับพ่ีน้อง
ประชาชน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกนํ้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวรวิท  ขอข้ีแจงเรื่องวาระที่ 3 เรื่องทางแยกคลองเข่ือนเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทไม่ใช่

ทางหลวงจังหวัด จึงไม่มีข้อมูล 
ประธาน  เก่ียวกับเรื่องงบประมาณการทําถนนด้วยเก่ียวกับการออกแบบและขอความเรื่องจุดกลับรถ 

เกือกม้าหรืออุโมงค์รอดถนน  หน่วยงานไหนรับผิดชอบระหว่างทางหลวงจังหวัดกับทางหลวงชนบท ทาง
จังหวัดมีแนวคิดจะทําอุโมงค์เป็นบางจุด แต่ขณะน้ีทางจังหวัดส่ังการไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่เสนอ
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โครงการข้ึนมา รัฐบาลได้จ่ายเงินให้จังหวัดละ 5 พันล้านบาทเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ จังหวัดจึงมีแนวคิดแต่
เมื่อส่ังไปแล้วยังไม่ได้เสนอข้ึนมาจึงเสียดายโอกาสจะได้พัฒนาของจังหวัดเรา จะให้สํานักงาน ปภ.จังหวัด
สํารวจและเร่งรัดไป 

นายวรวิท  ข้ันตอนการออกแบบเกือกม้า ทางหลวงจะใช้เวลาข้ันตอนออกแบบ 6 – 8 เดือน เม่ือเดือนที่
แล้วได้จับกุมรถบรรทุกนํ้าหนักเกินได้ทั้งหมด 9 คัน รถพ่วง 7 คัน รถบรรทุกเดี่ยว 2 คัน นํ้าหนักเกิน
พิกัดสูงสุด 18 ตัน เกินพิกัดน้อยสุด  8  ตัน เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.จะเห็นได้ว่านํ้าหนักลดลงแต่เม่ือ
สัปดาห์ที่แล้ว จับได้อีก 3 คัน เกินพิกัดมาถึง 27 ตัน หลังจากที่ว่าผู้ประกอบการมายื่นร้องเรียนและหลัง
จากน้ันเริ่มบรรทุกมากข้ึน 

ประธาน  เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนอีกเร่ืองคือเรื่องรถบรรทุกท่านผู้ว่าฯ ฝากหน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วย
ดูด้วย มีผู้ประกอบการส่วนหน่ึงเข้ามาเป็นคณะกรรมการโครงการน้ี เพ่ือที่มีความสะดวกและข้อมูลแต่
ไม่ใช่ไปจับรถบรรทุกรายอ่ืน ไปทําแบบน้ันผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่พอใจ และวันน้ันบังเอิญมีเสียงปืนดัง
ข้ึนไม่ทราบว่ามาจากไหน คณะกรรมการชุดน้ีถ้าไม่มีหน้าที่ชาวบ้านอํานวยความสะดวกให้ข้อมูล คําส่ัง
อํานาจหน้าที่ใครเป็นอย่างไรบ้าง รถบรรทุกนํ้าหนักเกินเยอะมาก ยิ่งสายบ้านโพธ์ิที่ลัดออกไปชลบุรีมีมาก
และว่ิงเร็วเป็นที่มาของอุบัติเหตุ 

นายวัฒนา  ทางหลวงชนบทขอรายงานรถบรรทุกนํ้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ก.พ.ต้ัง
ด่าน 2 ครั้ง คือสาย 12 อ.แปลงยาว มีรถเข้าช่ัง 4 คัน สายที่ 2 สาย 15 มีบ่อดินอยู่แถวน้ันรถเข้าช่ัง 
10 คัน รวมที่ได้รับช่ัง 14 คัน ไม่มีรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน สรุปเดือน ต.ค. 2559 – ก.พ.2560 ช่ัง
ทั้งหมด 13 ครั้ง รถเข้าช่ังทั้งหมด 145 คัน นํ้าหนักเกิน 1 ตัน ดําเนินคดี  ส่วนเดือน มี.ค. ได้มีการช่ังที่
สาย 15 และสาย 12  ซึ่งสาย 15 จะมีบ่อดินอยู่ และสาย 12 เป็นทางลัดทางเล่ียงที่ใช้ออกชลบุรีได้ 
สายที่ 13 อ.บางนํ้าเปรี้ยวคือจะมีรถ 6 ล้อบรรทุกดินนํ้าหนักเกินว่ิง และขอช้ีแจงคือสายเลียบคลอง
ชลประทานคือแยก 3002 ถึงแยกบางขนาก สาย 1348 ของกรมทางหลวง เส้นทางน้ีเมื่อปี 2556 
กรมทางหลวงชนบทได้มอบให้กรมชลประทานซ่อมสร้างไป 11 กม.ตอนแรกจะดูใต้สะพานเม่ือออกจาก
เมืองมาเล้ียวขวาลอดใต้สะพานแล้วข้ึนริมคลองได้เลย ปรากฏว่ามีปัญหาตรงท่อนํ้า มันติดอยู่เลยเวลาที่
จํากัดอยู่ต้องทําเล้ียวลงมาเลย เพราะถ้าทําแบบน้ันต้องขออนุญาตกรมทางหลวง ต้องออกแบบร่วมกันปีน้ี
ได้งบจากจังหวัดมา 6 กม. งบฟังค์ช่ันมา 800  เมตร ส่วนอีกที่เหลืออีก 3.7 กม.สัญญาก็จะหมดปี 61 
ส่วนอนาคตได้สํารวจออกแบบขยายไหล่ทางไปได้ระยะทาง 5 กม.ถึงวัดสมานฯ ตอนน้ีประมาณราคา
เสร็จแล้ว จึงแจ้งได้เบ้ืองต้นเพื่อทราบ 

นางธนพร  สํานักงานขนส่งขอรายงานเม่ือวันที่ 22 ก.พ. 60 ตรวจร่วมกับทหารกองพลทหารราบที่ 11 
บริเวณถนน 304 ต.บางไผ่ ตรวจพบรถที่กระทําความผิดต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะส่งผลให้ให้
สามารถบรรทุกนํ้าหนักเกินจํานวน  5 คัน  เรื่องที่ 2 แผนการแบบบูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจรถ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตํารวจ ขนส่ง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตั้งจุดตรวจรถที่แก้ไขดัดแปลงสภาพ
รถโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ส่งผลให้สามารถบรรทุก โดยจะเริ่มเดือน มี.ค.น้ีและจะตรวจทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 จะประสานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางธนพร  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสาธารณะ โดยกําหนดแผนการตรวจสอบและจับกุม

รถจักรยานยนต์สาธารณะโดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตํารวจและขนส่ง ตรวจความพร้อม
ของผู้ขับรถและรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เริ่มวันที่ ๑๖ มี.ค. 



 	


๖๐ เป็นต้นไป โดยจะจัดสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง  กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์การขอจัดต้ังสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ต้ังวิน) ฯ หรือขอหนังสือ
รับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ  เพิ่มเติมในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องประชุม นาม ตัณฑิกุล หนังสือจะเรียนเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

  การจัดระเบียบรถตู้โดยสารหรือการจัดรถโดยสารสาธารณะการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหาร ตํารวจ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพอําเภอพนมสารคาม และวิทยาลัยสารพัด
ช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดตรวจรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอพนมสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 24 เม.ย. 60  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  9  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายสุพจน์  หลักการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางนโยบายที่ผู้ว่าฯ ได้มอบ

นโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ี ในเดือนน้ีจะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
จะเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางอําเภอ อําเภอที่ได้ดําเนินการแล้ว และอําเภอที่มีปัญหาในการร้องเรียนที่
ศูนย์ดํารงธรรมจะดําเนินการและจะเชิญทหาร ตํารวจ และส่วนราชการที่เก่ียวและขอเชิญประชุมวันที่            
๙ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสุนทรพิพิธ จะดําเนินการเรื่องติดตามประเมินผลจัดทําแผนในการ
ออกดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนต่อไป 

ประธาน  เรื่องวาระที่ 9 เป็นเรื่องนโยบายของจังหวัดที่ท่านผู้ว่าฯ ที่ทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะติดตาม
ประเมินผลเพราะทํามาแล้วประมาณ 2 เดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  10  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
พ.อ.สุรินทร์  ขอสอบถามทรัพยากรธรรมชาติกรณีเข้าไปจับไม้ในพ้ืนที่ ทุกครั้งพบยาเสพติดและผู้เสพ การทํา

คดีป่าไม้ค้นยาเสพติดต้องแยก ถ้าไม่แยกจะโดนคดีเป็นคดี พรบ.ป่าไม้ แต่ไม่โดนคดียาเสพติด ทุกครั้งจับ
ไม้จะเจอยาเสพติด 

นายวีรชัย  เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะส่งพนักงานสอบสวนซึ่งจะมีอยู่ 5 พรบ.จะมี พรบ.ปาไม้ ป่าสงวน เล่ือยโซ่ยนต์ 
อาวุธปืน รวมกับยาเสพติด ส่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้ว 

พ.ต.อ.รัฏฐ  ทุกความผิดส่งมาที่สถานีตํารวจ พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของกลางแต่ละ
อย่างก็ว่ากันไปตามความผิดน้ัน กรณีมีการลงโทษก็จะขอให้พนักงานอัยการศาล พนักงานฝากพิจารณา
ความผิดอีกที ขอถามทรัพยากรว่ากรณีมีการจับกุมความผิดเก่ียวกับป่าไม้  ในความคิดป่าไม้ในพ้ืนที่ของ
เราน้ันมีการต่อเน่ืองกันระหว่างหลายจังหวัด ส่วนมากที่เจอคือที่แปรรูป ตัด หรือที่ตัดและแปรรูประหว่าง 
3 จังหวัด จังหวัดไหนไม้จะหมดก่อนกัน 

นายวีรชัย  ลักษณะที่พบเป็นการลักลอบตัดไม้ ว่าพื้นที่ไหนมีมากในแถบน้ีก็จะมีท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่ที่พบ
จะแปรรูปในจุดเกิดเหตุ ส่วนที่มีคดีไม้ท่อนรวมกับคดีบุกรุกเผาไร่และโค่นต้นไม้ ทอนก่ิง ก็จะได้ลักลอบนํา
ไม้ท่อนออก 

พ.ต.อ.รัฏฐ  ถ้าเกิดมีการแจ้งเป็นแนวทางแสวงหาความร่วมมือ ตรวจเจอและรับแจ้ง ขอรบกวนสํานักงาน
ขนส่งเรื่องข่าวออกมาช่วงน้ีจะมีการโอนลอยรถทําไมตํารวจต้องจับคนผิดเพราะมีการโอนลอยรถ ตํารวจ
จะต้องไปจับและปรับเรื่องโอนไประยะเวลากําหนด  เคยไปจับผู้กระทําความผิดมีคนให้ข่าวมาว่ารถ
ทะเบียนน้ีผิดแต่ไปหาบ้านน้ันแล้วแต่ไม่พบรถ ซึ่งเป็นเจ้าของรถโดยบอกขายไปให้คนอ่ืนแล้ว เมื่อไปหาก็



 		 

ไม่พบรถแล้ว หายากมากขนส่งมีแนวคิดเหมือนกันว่ามีรถที่มีปัญหาและได้มีการเสนอแนะการโอนลอยรถ 
ไม่ทราบว่าขนส่งมีกระบวนข้ันตอนการแก้ไขระเบียบอย่างไร ปัจจุบันมีการโอนลอยรถเยอะมาก 
สํานักงานขนส่งถ้าไม่มีข้อมูลตัวน้ีไม่เป็นไร ขอเป็นประชุมคร้ังหน้า 

นางธนพร  อยู่ในช่วงของการร่างระเบียบกฎหมายอยู่ถ้ามีความคืบหน้า คร้ังหน้าจะมาแถลงในที่ประชุม
ทราบ 

ประธาน  ภายในเดือนน้ีได้รับมอบหมายจากกองทัพภาค 1 ให้จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเรื่องปรองดอง
สมานฉันท์ เราจะได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เชิญผู้เก่ียวข้องต้องศึกษาเบ้ืองต้นก่อนวิธีจะทําอย่างไรประชุมโต๊ะ
กลมและต้องมีรัฐบาล 10 ประเด็นบอกกับของท่านนายก ต้องจัดวันเสาร์ต้องเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ด้วย  จะมีส่ิงดีๆจะแสดงความคิดเห็นไปที่กองทัพภาค 1 โดยกองทัพทั้ง 4 ภาคมีนโยบายให้ไปทําให้ส่ง
ภายในเดือน มี.ค.น้ีต้องเชิญบางท่าน เพราะพยายามเน้นว่ากลุ่มวิชาการนักวิชาการในพื้นที่เข้าร่วม
ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกในการสร้างปรองดองสมานฉันท์  2.) เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ ที่สวรรคตไปแล้ว ในขณะน้ันครองราชย์ 70 ปี ในวโรกาสพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถใน ร.๙ มีพระชนมายุ 82 พรรษา และวโรกาสที่รัชกาลที่ 10 องค์ปัจจุบันข้ึน
ครองราชย์จึงมีการออกกฎหมายให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องขังซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราทาง ผบ.เรือนจําได้ประชุม
ไปแล้วมีประมาณ 1,300 กว่าคน ได้ประชุมไปแล้ว ที่ออกจากเรือนจําเราและยังเอยู่จังหวัดเรามีมาจาก
เรือนจําอ่ืน และกลับมาจังหวัดฉะเชิงเทราอีกประมาณ 100 กว่าคน บุคคลเหล่าน้ีรัฐบาลเองมีมติ ครม.
เสนอให้ดูแลคนกลุ่มน้ีด้วยไม่ให้ทําความผิดซํ้า การดูแลก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องดูแล  ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หลายหน่วยงาน
ด้วยกัน  จังหวัดเองประชุม 2 รอบ มีฐานข้อมูลทั้งหมด จังหวัดก็ส่งข้อมูลให้พื้นที่แล้วให้อําเภอรับทราบ
ในการดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ และสุขภาพ หากเป็นผู้สูงอายุและคนพิการก็ได้รับเบี้ยด้วย 
ขณะเดียวกันก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่น ติดเช้ือ HIV ก็ต้องดูและเป็นพิเศษ จังหวัดได้ส่งไปให้อําเภอ
แล้ว และแบ่งไปเลยว่าเป็นของอําเภอไหนมีใครบ้าง  ข้อมูลน้ีเป็นข้อมูลที่ปกปิดหรือลับ สังคมต้องยอมรับ
อย่าไปให้ใครรู้ว่าเคยต้องโทษมา ในขณะเดียวกันถ้าไม่ส่งข้อมูลไปเลยในพ้ืนที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
บุคคลเคยประพฤติตนอย่างไรต้องดูแลให้ดีที่ปล่อยตัวไปประมาณ 1,500 คน ยังไม่รวมผู้ถูกคุมประพฤติ 

นายสมคิด  การปล่อยตัวทางเรือนจํา ได้นําส่งทุกเดือนทุกพื้นที่น่าจะหมด ถ้าได้ข้อมูลการปล่อยตัวทุกกรณี
จะแจ้งไปที่ทุกอําเภอ ทุกสภ.ที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวจากเรือนจําไป 

ประธาน  ทางอําเภอช่วยกันดูแลด้วย เร่ืองประชุมจะมีการประชุมอีกรอบประมาณเดือน เมษายน เพ่ือ
ติดตามประเมินผล  3.) ปัญหาเรื่องช้างมอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดูทําแผน เรื่องการแก้ปัญหาช้าง 
ซ่ึงทางจังหวัดเองมีเงินกองทุนเรื่องอาหารช้างอีกจํานวนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี 2554 กองทุนน้ี
จะไปสร้างแหล่งอาหารให้ช้างจะได้ไม่ออกมาซึ่งพ้ืนที่เราอยู่ในเขต 5 รอยต่อ ซึ่งช้างจะเดินอยู่ระหว่าง
จังหวัด จันทบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ขณะเดียวกันจะมีการเสนอทําคูก้ันช้าง แต่ต้องใช้
งบประมาณมาก แต่ก็ให้ไปสํารวจมาว่าใน 5 จังหวัดของเราต่อเน่ืองมีระยะทางเท่าไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ช้างลงมาทําลายทรัพย์สินของประชาชน และชีวิต น่ีคืออีกหน่ึงอย่างที่จังหวัดกําลังดําเนินการหรือร่วมกับ
จังหวัดข้างเคียงด้วย 

พ.อ.สุรินทร์  เมื่ออาทิตย์ก่อน พล.อ.สุรัตน์ฯ เลขาป่ารอยต่อ ได้ประชุมที่อ่างฤาไนแก้ปัญหาเรื่องช้าง 5 
จังหวัดทั้งหมด โดยยกตัวอย่างพ้ืนที่ จ.จันทบุรี แก่งหางแมวทุกอําเภอที่ไล่ช้าง เสนอความคิดเห็นว่าใช้เสา
ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วนํามาปักลึกไป 2 เมตร โผล่พ้นดินมา 2 เมตร ใช้เหล็กข้ออ้อย ยาว 6 เมตร ทําเหมือน
กรงช้าง ปัจจุบันคูก้ันช้างต้ืนเขินช้างเดินผ่านไปได้ พล.อ.สุรัตน์ฯ ทางป่าไม้อ่างฤาไน ทําแผนทางอําเภอ
และนําเรียนรองผู้ว่าฯโดยตรง ส่วนทางแก่งหางแมงทําแล้วได้ผล ส่วนกรณีเล้ียงผ้ึงที่แก่งหางแมวช้างล้อม
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บ้าน 60-70 ตัว ก็ไม่ได้หนีทางกรมป่าไม้วิจัยทําที่ภาคเหนือได้ผลมา แต่ผ้ึง 1 รังประมาณ 3,500 บาท 
ถ้าทําเป็นแนวก็จะแพง แต่ถ้าทําเป็นของตัวเองท่าจะได้ผลเพราะขายนํ้าผ้ึงได้ด้วย ขายนํ้าผ้ึงเดือนหน่ึงได้
ประมาณ 25,000 บาท ส่วนสนามชัยเขต กับท่าตะเกียบที่เดินไปเดินมา ประมาณ 80 ตัวถ้าจะทํา
เร่งด่วนต้องใช้เสาไฟฟ้าจะดีกว่า 

ประธาน  จังหวัดกําหนดวันวางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.60 เรียนเชิญทุกท่านถ้าไม่มี
ภารกิจก็ไปร่วมต้ังแต่ 8.30 น.เป็นต้นไป  สถานที่คือจวนผู้ว่าฯ ท่านผู้ว่าเอาจวนหลังที่อยู่ปัจจุบันจดข้ึน
ทะเบียนเอาไว้แล้ว มาปรับปรุงเพ่ือเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเย่ียมชมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดที่สําคัญฝากตํารวจช่วยดูเรื่องของการจราจร ที่จอดรถให้ไปจอด ที่บ้านรองกิตติพันธ์ด้วยหรือ
ค่าย ช.พัน ๒และ ที่ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ให้ปกครองจังหวัดอาสาไว้ด้วย และท่านผู้ว่าฯ ให้มีการ
ปรับปรุง สนามแบตมินตัน สนามเทนนิส เพื่อให้ประชาชนไปใช้บริการออกกําลังกาย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 11  เร่ืองอ่ืนๆ – ไม่มี  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    10.00    น.  
 

                                 พ.ต.อ.              ตรวจรายงานการประชุม 
                    ( มงคล  แสวงศักด์ิ ) 
                             ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
             

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตย์พรหม    พิมพ/์ทาน 
                                                                         ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 

 


