
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  3/๒๕60 

วันอังคารที ่  11   เมษายน   ๒๕60   เวลา  ๐9.00  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. พ.ต.ท.กัณตพัฒน์  นากเจริญ  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายกิตติชัย  เจือบุญ   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
6. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
7. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8 พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
9  นางสาวสรัลทิพย์ อินทะเตชะ  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 10 
10 นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11 นายสัญญา  นาม ี   หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                 
12 นายอุทิศ  วัฒนากุล  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา             
14 นางโสภา  เวฬุตันต ิ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15 นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 นายจรัส   ครชาตรี   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17 นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18 นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
19 นางสาวหิรัญญา  โหงวเกิด  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20 นางธนพร  แสงสุขชา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21 นายวันชัย  เหมือนประสงค ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22 นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
23 นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24 นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
25 นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26 นางสาวพรทิพย์  อ้นเกษม   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
27 นายสิทธิ  บูรณะภักด ี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
28 นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29 นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

30 นายบัญญัติ  เลื่อนแปูน  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
31 นายชูศักดิ์  นันทิชัยยธาดา  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
32 นายคงธนทร์  เทียมทัศ   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
33 นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
34 นายสรงศักดิ์  มนเกตุ   แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
35 นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
36 นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
37 นายปิยะพงษ ์  ปิติละ   แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
38 นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
39 นายพิชิตพงศ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
40 ร.ท.บรรจงศักดิ ์ มาศิริ   นายอ าเภอคลองเข่ือน 
41 พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42 พ.ต.ท.วฤทธ์  ถาวโรฤทธิ์  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43 พ.ต.ท.สงคราม  ปั่นเอีย่ม   แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44 พ.ต.ต.นิติโชค  วิจารย์   แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
45 พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
46 พ.ต.ท.วรรณกิจ  บูรณ์เจริญ  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว   
47 พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
48 พ.ต.ท.นิวัฒน์  จรณายุธ  แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49 พ.ต.ท.กิตติคม  จันทร์สง่า  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50 พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
51 พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
52 พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
53 พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
54 ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
55 ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
56 พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
57 นายสมบัติ  มุมทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
58 นายปราโมทย์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
59 นางศรกีัญญา  ประสพด ี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
60 นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
61 ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
62 ดร.อารีรัตน์  อัครธรรม  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63 พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
64 นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
65 นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66 พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์ จิระเศรษฐ  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
3. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
4. นายตั้ง   อสิพงษ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
5. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายจิรโชต ิ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
7. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายสายชล  วิริยะชัตตสมบัต ิ  ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา     
9. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) 
10. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน 
11. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี 
12. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
13. พ.ต.อ.ชาติ  งานพิทักษ ์  ผกก.สภ.บ้านโพธ์ 
14. พ.ต.ท.วัลลภ  สามารถ   ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
15. พ.ต.อ.ภณศึกษา  ชาเรณู   ผกก.สภ.วังคู 
16. พ.ต.ท.ธงชัย  วงษ์บุดดา  สว.สภ.สาวชะโงก 
17. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
18. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
19. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
20. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
21. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
22. นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ์  นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
23. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
24. นางสมจิตร  พันธุ์สุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
25. นายทวีศักดิ ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
26. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
27. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
28. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
29. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
30. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
31. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
32. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
33. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
34. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
35. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 



 ๔ 

36. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
37. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
38. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
39. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
40. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
41. นายจอมพงษ ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
42. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
43. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐9.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่2/๒๕60  เมื่อวันจันทร์ที ่ 6  มีนาคม  25๖๐                                  
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที ่6  มี.ค. 60 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
  ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี ๒/๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี  
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน มี.ค.60 สรุปผลการด าเนินงานดังนี้   

  ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ขอสรุปในภาพรวมเดือน มี.ค. 
60 เริ่มจากการปูองกันมีหมู่บ้านยาเสพติดเปูาหมาย 127 หมู่บ้าน ด าเนินการแล้ว 112 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหา 822 หมู่บ้าน ด าเนินการแล้ว 612 หมู่บ้าน กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินใน
เดือนที่ผ่านมาสมทบทุน 7,740 บาท การจัดเวรยามเฝูาระวังการแพร่ระบาด 67 หมู่บ้าน มีการจัด
กิจกรรมรับรองครัวเรือน 106 หมู่บ้าน 

  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดกิจกรรมเข้าค่ายอาสายุวกาชาด จ านวน 54 คน  
2) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน าความรู้ จ านวน  ๖๓ คน  3) อบรมสมาชิกและแกนน าชมรม TO BE 
NUMBER ONE  60 คน 4) อบรมโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด จ านวน 220 คน   

  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน  
ประกอบการ 3 แห่ง   2) จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จ านวน 1 
ครั้ง/1 แห่ง  3) ด าเนินโครงการโรงงานสีขาวจ านวน  13  แห่ง 



 ๕ 

  ผลการปราบปราม  จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 13 คดี ผู้ต้องหา 13 คน ข้อหาจ าหน่าย  
35  คด ีผู้ต้องหา 38  คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  52  คดี ผู้ต้องหา 55  คน ข้อหาครอบครอง 
101  คดี ผู้ต้องหา 100  คน และข้อหาเสพ  261 คดี ผู้ต้องหา 261  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น  462  
คดี ผู้ต้องหา 467  คน อ าเภอที่มีการจับกุมมากที่สุด อ.พนมสารคาม บางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา  ของ
กลาง  ยาบ้า  25,097 เม็ด  ยาไอซ์ 359 กรัม  กัญชา 224 กรัม พืชกระท่อม 20,018  กรัม เคตา
มีน  140  กรัม สารระเหย 2 กระป๋อง  

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก เปูาหมาย  498  คน ด าเนินการแล้ว 100 คน สมัครใจค่าย
บ าบัด เปูาหมาย 400 คน ด าเนินการแล้ว 200 คน  บังคับบ าบัด เปูาหมาย 1,140  คน ด าเนินการ
แล้ว 592  คน ต้องโทษบ าบัดฯ เปูาหมาย 192 คน ด าเนินการแล้ว  131  คน ติดตาม เปูาหมาย 
400  คน   ด าเนินการแล้ว  119  คน  

 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จ านวน  3  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จ านวน  61  แห่ง 
โรงแรม/หอพักจ านวน  15  แห่ง  โต๊ะสนุ๊ก  1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน   94  แห่ง  สุ่ม
ตรวจปัสสาวะจ านวน  501  คน  พบสารเสพติด 3 คน แนะน า/ตักเตือน 94 แห่ง ส าหรับการตรวจครั้ง
ต่อไปจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประธาน  ทางปูองกันจะได้รับรายงานสถิติที่ทางกระทรวงมหาดไทยมีการได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้
ตรวจสารเสพติดผู้ที่มาเกณฑ์ทหารว่าปีนี้ในการตรวจสุขภาพขั้นตอนต่างๆ ให้เพ่ิมในการตรวจสารเสพติด
เพ่ิมมาด้วย ทางจังหวัดก็ได้ก าชับไปท าบูรณาการทุกอ าเภอ ปรากฏว่าพบสารเสพติดพบแทบทุกวัน 

นายธนสรร  ขอรายงานยอดเปูาหมายคือ 6,017 คน แต่มีคนเข้าตรวจเลือก 4,642 คน ผลการตรวจพบ 
267 คน ทุกอ าเภอจะท าประวัติและน าเข้าค่ายบ าบัด 

ประธาน  ไม่ได้ไปด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเข้าค่ายบ าบัดรักษาทางปูองกันประสาน ฝุาย
ทหารว่าจะน าเข้าค่ายเมื่อไร โดยจะเข้าค่ายรุ่นละ 100 คน ที่เหลือต้องผ่านการคัดกรองก่อน ต้อง
ประสานกับทหารให้ดีว่าจะฝึกทหารใหม่เมื่อไร ต้องประสานให้เรียบร้อยก่อน 

 

   ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
นายวันชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านปุาไม้ ประจ าเดือน มี.ค. 60  คด ีจับกมุจ านวน  6  คด ี

 คดีที่ 1 วันที่  1 มี.ค. 60  สถานที่ตรวจยึด บ้านเขาตะกรุบ หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง  1 ท่อน ปริมาตร 0.07 ลบ.ม. และไม้
พะยูงแปรรูป 16 แผ่น ปริมาตร 0.283 ลบ.ม.  

   คดีที่ 2 วันที่  2  มี.ค. 60  สถานที่ตรวจยึด บริเวณทิศตะวันตก วัดหนองว่านเหลือง หมู่ที่ 5  
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.เชิงเทรา  ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด  ไม้พะยูง  14 ท่อน ปริมาตร 
1,117 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด เลื่อยทอน 1 ปื้น เลื่อยโค้ง 2 ปื้น รถเข็นล้อยางพร้อมเพลา 1 ชุด 
เชือกกลากสีฟูา ยาว 8 เมตร 1 เส้น 

  คดีที่ 3 วันที่  15  มี.ค. 60  ผู้ต้องหา 1 ราย ชื่อนายประสงค์  ค าเหลือ สถานที่ตรวจยึด ปุา
น้ าตกบ่อทอง  หมู่ที่ 7  ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ตรวจยึด  ซากลิงลม จ านวน 1 
ซาก  ซากนกแกก จ านวน 2 ซาก 

  คดีที่ 4 วันที่  16  มี.ค. 60 ผู้ต้องหา 5 ราย (ชาวกัมพูชา) สถานที่ตรวจยึด บริเวณปุาทับ
กระบก หมู่ที่ 7  ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 2 แผ่น 



 ๖ 

ปริมาตร 0.028 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง แผ่นบังคับโซ่ขนาด  36 
นิ้ว จ านวน 1 แผ่น โซ่ยาว 36 นิ้ว จ านวน 1 เส้น  

  คดีที่ 5 วันที่ 15 มี.ค. 60 ผู้ต้องหา  1 ราย ชื่อนายจูมบาน  ศรีวงญาติ สถานที่ตรวจยึด 
บ้านเลขท่ี 411/2 ม.2 (บ้านหนองคอก) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจยึด ไม้พะยูง
แปรรูป  ไม้กระยาเลยท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป ซากสัตว์ปุาคุ้มครอง (หัววัวแดง 1 ซาก ซากเขา 1 เขา) 
ซากหัวเขากวาง 1 ซาก ซากตัวนิ่ม (หนังเกล็ด) 1 ซาก แผ่นบังคับโซ่เครื่องเลื่อยยนต์ 1 อัน 

  คดีที่ 6 วันที่ 25 มี.ค.60 ไม่พบตัวผู้กระท าผิด สถานที่ตรวจยึด บริเวณปุามันส าปะหลัง หมู่ที่ 
3 บ้านท่าซุง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จ านวน 8 ท่อน 
ปริมาตร 1.28 ลบ.ม. ทั้งนี้มีการผนึกก าลังร่วมกับหน่วยพิทักษ์ปุากองร้อยทหารพรานที่ 136 เจ้าหน้าที่
ต ารวจ สภ.ท่าตะเกียบ และประสานนายอ าเภอ 

  เปรียบเทียบคดีเดือน  มี.ค. 59 กับ เดือน มี.ค.60 จ านวนคดี 6 คดีเท่าเดิม จ านวนผู้ถูกจับ
ลดลง 1 ราย ไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 166 รายการ ปริมาตรลดลง 9.16 ลบ.ม. พ้ืนที่ถูกบุกรุก ลดลง                  
1 ไร่ ๑ งาน 3.38 ตร.ว. สัตว์ปุาเพ่ิมข้ึน  9  รายการ อุปกรณ์ลดลง  15  รายการ 

พ.อ.สุรินทร์  กรณีไม้ที่จับได้มากที่ อ.ท่าตะเกียบ ต้องขอชมเจ้าหน้าที่ต ารวจท่าตะเกียบ กองร้อยทหารพรานที่ 
136 ที่ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย มีผู้เสียหาย 1 รายร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม มีการขยายผลโดย
กองร้อยทหารพรานที่ 136 จับกุมผู้เสพร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลว่ามีกลุ่มนี้เข้าลักลอบตัดไม้
พะยูงผู้เสียหาย 1 คน และท าการเข้าตรวจค้นที่บ้านดังกล่าว ได้พบไม้จ านวนมากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้
ทราบเมื่อครู่ซึ่งไม้มาพักอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว คือถ้ามีใครมาซื้อก็ทยอยขายออกไปเรื่อยๆ น่าจะท ามา
นานแล้ว ผลพวง 90 % จะมียาเสพติดพ่วงมาด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
    ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน    
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มี.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มท่ี ๑ คดชีีวิตร่างกาย และเพศ 

คดีเกิด  15  ราย จับได้  10  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  8 ราย (ผล
การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 66.67  (เปูาหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 64 ราย จับได้ 30 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  5  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 46.88  (เปูาหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   
 คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  20 ราย จับได้  12  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา คดีเกดิเพ่ิมขึ้น   7    ราย   ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับไดท้ั้งสิ้น  595  ราย ผู้ต้องหา 738  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  418  ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด  เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จ านวน  34 ราย ผู้ต้องหา 34  คน   

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน มี.ค. 60 
   1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม  ไมม่ีเกิด 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน  5  คัน ไม่ได้รถคืน                     
         ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  2 คัน 
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   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จ านวน  1 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 
   -  เดือน มี.ค. 60 รถยนต์  ไม่มีเกิด    รถจักรยานยนต์ เกิด   5 ราย 
ประธาน   รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่หายเป็นพื้นที่ใด และเวลาใด 
พ.ต.ต.ประยุทธ  ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. หายมากที่สุด พ้ืนที่หายคือ สภ.เมือง 2 ราย สภ.บางปะกง 2 
  ราย และ สภ.แปลงยาว 1 ราย 
            

   วาระท่ี  ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายศุภกฤต  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานแรงงานต่างด้าวในระบบจังหวัดฉะเชิงเทราใน

เดือน มี.ค. 60  มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด  38,630 คน ต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายจ านวน 
13,085 คน ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 25,745 คน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายจ าแนกเป็นได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 1,028 คน ต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 1,049 คน ต่างด้าวจ าเป็นเร่งด่วน 50 คน 
ต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 1,982 คน คนต่างด้าวที่น าเข้า MOU 8,976 คน  คนต่างด้าวที่เข้า
เมืองผิดกฎหมายจ าแนกเป็นคนกลุ่มน้อย ตามมติ ครม.ดังนี้ คนกลุ่มน้อย 249 คน มติ ครม. 25,496 
คน ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการด าเนินคดีและการตรวจสอบสถานประกอบการดังนี้ ตรวจสอบสถาน
ประกอบการทั้งหมด 14 แห่ง ต่างด้าว 101 คน จับกุมด าเนินคดีนายจ้าง  4 ราย ต่างด้าว 30 คน 

พ.ต.ท.นิธิวัชร์  จับกุมตาม พรบ.หลบหนีเข้าเมือง 802 ราย กัมพูชา 810 ราย เมียนมา 1 ราย ลาว 1 รายมี
การจับตาม พรบ.คนต่างด้าว 15 ราย เป็นชาวเมียนมา 4 ราย กัมพูชา 19 ราย เวียดนาม 2 ราย ได้
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับการประสานศูนย์ด ารงธรรมจ านวน  2 เรื่อง เรื่องแรกตรวจสอบ
ถนนเทศบาล ต.บางปะกง ร่วมกับปกครองจังหวัดจับกุมบุคคลต่างด้าว 8 ราย เป็นกัมพูชา 7 ราย ลาว 
1 ราย 2. กรณีโรงหลอมโลหะไม่มีเลขที่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม ร่วมกับ สภ.พนมสารคาม ส านักงาน
คุ้มครองแรงงาน ฝุายทหารและเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวจ านวน 5 ราย ซึ่ง
ช่วงระยะนี้เนื่องจากมีการเดินทางกลับของคนตา่งด้าวมาก  จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลต่างด้าวที่จะ
เดินทางกลับ มีการขอใบอนุญาตการขอเอกสารใบรับรอง 

ประธาน  จัดหางานบอกว่ามีคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเข้าเมือง 
นายศุภกฤต  มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งหมด  18380 คน     มีใบพาสปอร์ตเข้าเมือง 13,085 คน 

และกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายมี 25,745 คน กลุ่มที่เป็นบัตรชมพูคือกลุ่มตามมติ ครม.
ส่วนใหญ่ในช่วงสงกรานต์ก็จะกลับกรุงเทพฯ หน่วยงานความมั่นคงช่วยดูด้วยเผื่อมีพวกแอบแฝงเข้าเมือง
ด้วย  ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนขากลับมีพวกประเภทหลบหนีเข้าเมืองเข้ามา 

 

   วาระท่ี ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานผลการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ห้วงเดือน มี.ค. 60 มีดังนี้ วันที่ 14  มี.ค. 60  เวลา 17.00 น. ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับส านักงานแก้ไขปัญหาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจ ณ 
ตลาดโรงงานไฟฟูาบางปะกง อ.บางปะกง พบนายเหลือ ลูบคม อายุ 59 ปี  ภูมิล าเนาอยู่ จ.มุกดาหาร 
นั่งแสดงความสามารถโดยการเปุาแคน เจ้าหน้าที่ขอดูบัตรแสดงความสามารถ ปรากฎว่านายเหลือยัง



 ๘ 

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แสดงความสามรถแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายเหลือไปขึ้นทะเบียนให้
ถูกต้องเพ่ือที่จะแสดงความสามารถ และอธิบายข้อกฎหมายให้นายเหลือทราบว่าท าแบบใหม่ให้ถูกวิธี 
และให้ค าแนะนะกับประชาชนในพื้นท่ีที่มาซื้อของด้วย 

ประธาน          ในเรื่องของการค้ามนุษย์ช่วยดูในพื้นท่ีด้วยทั้งปกครอง ต ารวจ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความส าคัญ
กับนโยบายรัฐบาล   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายสุพจน์  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน  มี.ค. 60 

  กลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่ของเดือนที่ผ่านมาจะมีเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟูา
ถ่านหิน เขาหินซ้อน เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ก็มีแกนน าคัดค้านโรงไฟฟูาถ่าน
หินเขาหินซ้อน น าโดยนางนันทวัน  หาญดี และนายกัณต์  ทัตติยกุล เดินทางไปร่วมเสวนาโรงไฟฟูาถ่าน
หิน  ต่อผลกระทบกับเกษตรอินทรีย์  และมีโรงไฟฟูาความร้อน 600 เมกาวัตต์ ฉะเชิงเทรา ณ ที่ประชุม
ชั้น 4 อาคารประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสังคมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเชิญไปเพ่ือไปเสวนา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 มีข่าวในเรื่องบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์
ซัพพลาย ในเครือดับเบิ้ลเอจะยื่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในโครงการ EHIA เป็นครั้งที่ 2 กับโรงไฟฟูา
ถ่านหิน ขนาด 600 เมกกาวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะยื่นต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมหรือ สผ.โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการ
และผู้ช านาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ คชก.ซึ่งในครั้งแรกจะยื่นวันที่ 16 ซึ่ง
ในการยื่น EHIA ดังกล่าวจะมีกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟูาถ่านหินอยู่ มีกลุ่มเครือข่ายอยู่และจะมีกลุ่มที่
สนับสนุนส่วนมากจะเป็นผู้น าในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มทราบข่าวว่าทางบริษัทจะไปยื่น EHIA  
จะมีทั้งกลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุนในครั้งแรกจะเดินทางไปวันที่ 16 มี.ค.60 แต่ก็ทางบริษัทได้เลื่อน
เป็นวันที่ 23 มี.ค. 60   ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 นายอ าเภอพนมสารคาม
และ ผกก.สภ.เขาหินซ้อน  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเชิญมาทั้ง 2 กลุ่มทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่ม
ผู้คัดค้านมาชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะและเส้นทางไปที่
ต่างๆ ซึ่งผลการด าเนินการก็ส่วนราชการเราก็ขอความร่วมมือที่ไม่ให้ทั้ง 2 ฝุาย  เดินทางไปเป็นหมู่คณะ
และได้รับการยืนยันทั้ง 2 ฝุายแล้ว ถ้ากลุ่มใดไม่เดินทางก็ไม่มีการคัดค้านหรือไปด้วยดังกล่าว อันนี้อยู่ที่
ประชาชนที่คัดค้านหรือปรับตัวทั้ง 2 ฝุาย ซึ่งในวันที่ 23 เม.ย.60 ซึ่งทางบริษัทดับเบิ้ลเอ บริษัทเนชั่น
แนล พาวเวอร์ซัพพลาย เริ่มท า EHIA ที่ สผ.การเดินทางไปในส่วนของการปกครองต ารวจทหาร ตั้งจุด
สกัด เพ่ือท าความเข้าใจทั้ง 2 ฝุาย ซึ่งจะมีกลุ่มของผู้คัดค้านจาก อ.สนามชัยเขตก็มีรถตู้จะเดินทางไป
เจอด่านก็ท าความเข้าใจว่ากลุ่มรถตู้ที่เดินทางไปถูกว่าจ้างให้ไปร่วมงาน ทางวิทยาศาสตร์โดย ไม่รู้ว่า
วัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างไร  ทางส่วนราชการและผู้ที่ตั้งด่านตรวจสกัดให้กับประชาชนที่จะเดินทาง
ไปในเรื่องของการชุมนุมซึ่งจะมีการกระท าผิดตาม พรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะก็ขอให้ประชาชน
เดินทางกลับและท าความเข้าใจกับประชาชนที่เดินทางมากับรถตู้ ประชาชนที่เดินทางไปก็เข้าใจเดินทาง
กลับทางเจ้าหน้าที่ สภ.เขาหินซ้อนก็อ านวยความสะดวกให้ประชาชนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ผลการ
ประชุมพิจารณาทางคณะกรรมการได้ให้บริษัทน า EHIA น าไปแก้ไขรายละเอียด ในเรื่องดิน น้ า และ
การเกษตรและส่งให้คณะกรรมการภายใน 75 วัน เป็นกรณีพิเศษในส่วนของการชุมนุมก็ไม่มีปัญหา  แต่
ต้องรอเรื่อง EHIA ในครั้งต่อไป ส าหรับในเรื่องต่อไป วันนี้เมื่อเวลา 08.00 น. ก็มีกลุ่มผู้ประกอบการ
รถบรรทุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพ่ือยื่นหนังสือน าโดยนายณรงค์ศักดิ์  
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แก้วเมืองเพชร มายื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราและ ผบ.พล.11 เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการโครงการรถบรรทุกสีขาว เพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่เดินทางมาก็เดินทางกลับเรียบร้อย     

ประธาน  ให้อ าเภอและผู้ที่เก่ียวข้องช่วยติดตามมวลชนต่างๆที่จะมายื่นข้อเสนอเรียกร้อง หลายๆ เรื่อง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนเองหรือเรื่องอนาคต ที่ประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ ก็จะมีเรื่อง
ต่างๆที่จะให้รัฐบาลปลดล็อคแต่ทาง คสช.ยังไม่อนุญาต อีกเรื่องคือตลาดบ่อบัวให้พ้ืนที่อ าเภอเมืองไม่ว่า
จะเป็นต ารวจและกอ.รมน.ให้ช่วยดูความเคลื่อนไหวด้วย มีรายการโทรทัศน์เชิญไปออกไทยพีบีเอส เชิญ
คู่กรณีเจ้าของตลาดบ่อบัวบ่อบัว และคนที่คัดค้านได้เชิญจังหวัดไปจึงมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ไปร่วมออกรายการ แต่จังหวัดเองไม่ได้เป็นคู่กรณีต้องปฎิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ บาง
กรณียื่นเรื่องที่ศาลฎีกาแล้วตัดสินไปแล้ว เขาจะสู้กันในวิถีทางตามกฏหมาย ทราบว่ามีที่ทีมทนายความ
ชื่อดังช่วยดูด้วยในเรื่องพ่ีน้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ดูแล้วถ้ามีความรุนแรงถ้าเกิดมีปัญหาจังหวัดจะเข้า
ไปดูแลทันที  มีการปะทะกันท าให้เสียเลือดเสียเนื้อ ให้เป็นเรื่องของกฎหมายจะได้ว่ากันอีกที จะไม่ทิ้งพ่ี
น้องประชาชนที่เดือดร้อนมีการดูแลอยู่  ส่วนเรื่องเมื่อวานได้ไปประชุมที่ประปาภูมิภาคสาขาบางคล้า  
อยากให้พ้ืนที่บางคล้าได้เตรียมเรื่องเอาไว้อาจจะไม่เกิดปัญหา  เพราะประชาชนบางคนยังไม่เข้าใจการ
ประปาภูมิภาคจะมาสูบน้ าในช่วงน้ าหลาก เวลาหน้าฝนประมาณเดือน ก.ค. - ก.ย.ตอนนี้การประปา
ภูมิภาคท าการวางท่อเสร็จแล้ว ประมาณ 90 % คาดว่าฤดูน้ าหลากนี้จะท าการสูบน้ าไปไว้ที่วัดปรกซับใน
ที่สระสี่เหลี่ยมอ าเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี มีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่ไม่เห็นด้วยคือว่าเมื่อ
สูบน้ าไปก็จะไม่มีน้ ากลับมาในพ้ืนที่ จริงๆแล้วเค้าบอกว่าเอาไปเก็บไว้พอหน้าแล้งก็ส่งเอากลับมา ทาง
ประปาและทางอ าเภอจะปรับความเข้าใจให้พ่ีน้องประชาชนให้เข้าใจ ตอนนี้ยังมี่ไม่เข้าใจอยู่ ถ้าเดินเครื่อง
สูบเมื่อไร ปัญหาต่างๆก็จะเกิดในพ้ืนที่ ให้อ าเภอประสานทุกฝุาย ให้ดูในพ้ืนที่ว่ากลับคืนสู่ในพ้ืนที่ได้ 
โรงไฟฟูาที่เรามีอยู่ในพ้ืนที่เราที่ ปตท.เขาวางท่อพาดผ่านพ้ืนที่เรา เขาก็มีโครงการคืนพ้ืนที่ให้ชุมชน โดย
ให้ชุมชนเสนอโครงการเอง ที่ชาวบ้านกลัวเพราะมีภาพในอดีตของบริษัทอีสวอเตอร์ที่สูบน้ าไปแล้วไปใช้
ในพ้ืนที่อ่ืน เกรงว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิม จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนั้นชลประทานก็ยืนยันแล้ว ก็ต้อง
ประสานให้นายอ าเภอให้รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายรัชพล  ทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหน่วยชั่งน้ าหนักเคลื่อนที่ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสายหลักในรอบ

เดือนที่ผ่านมามี จ านวน 6 ครั้ง ยังไม่พบผู้กระท าผิด 
นางธนพร  ส านักงานขนส่งขอรายงานมาตรการในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินฯ เมื่อวันที่ 16 

มี.ค. 60 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3481 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปรี้ยว พบรถบรรทุกที่มีการ
ดัดแปลงสภาพรถก่อให้เกิดรถบรรทุกน้ าหนักเกิดจ านวน 1 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางธนพร  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสาธารณะ มีการประชุมคณะอนุกรรมการประจ า

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ การขอจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวินฯ)หรือขอ
หนังสือรับรองการใช้รถจักยานยนต์สาธารณะ ในจังหวัดเชิงเทรา ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 1.)ให้ทาง 
สภ.ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการส ารวจสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวินฯ)และผู้ขับ



 ๑๐ 

รถจักรยานยนต์สาธารณะ  ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมที่มีการจัดระเบียบตั้งแต่ ปี 2557 เป็นหัวงระยะ
เวลานาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับรถ อันเนื่องจากเสียชีวิตหรือเลิกประกอบอาชีพแล้ว  ซึ่งมีการ
ร้องเรียนว่ายังปัจจุบันยังมีการเก็บค่าเสื้ออยู่หรือเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ทางราชการก าหนด 2) ส าหรับ
ผู้ขับรถจักยานยนต์สาธารณะที่มีเห็นในวินเดิม หรือการจัดตั้งวินใหม่ให้ด าเนินการพิจารณาหลังกา ร
ส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนซึ่งมีวินเพิ่มมา 4 วิน เพ่ิมจากวินเดิมมาเป็นจ านวนมาก 

  การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามค าสั่ง คสช.ที่ 14 และ 15 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 
09.30 น. ส านักงานขนส่ง จ.ฉะเชิงเทราได้จัดผู้ตรวจการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามตั้งจุดตรวจบริเวณขนส่งสาธารณะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมสารคาม โดยตรวจเข้มตั้งแต่วันที่  5 – 10 เม.ย. 
60 ตรวจเป็น 1,319 คัน พบข้อบกพร่องของรถจ านวน 218 คัน เกี่ยวกับเข้มขัดนิรภัย จ านวนเบาะที่
นั่งที่ยังท าไม่เป็นไปตามค าสั่งของ คสช.ที่ต้องให้เหลือ 13 ที่นั่ง 

ประธาน  ฝากท่านช่วยเข้มงวดดูเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถใหญ่เรื่องยางล้อรถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ตามแนวทางที่ได้ประชุมเมื่อวันก่อนอุบัติเหตุทางถนนขนส่งต้องด าเนินการให้ครบถ้วน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายสุพจน์  มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายวันที่ 9 มี.ค. เวลา 15.00 น. ณ ห้ อง

ประชุมสุนทรพิพิธโดยท่านรองชาธิปฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งจากการประชุมดังกล่าว  ให้
ทุกอ าเภอที่ด าเนินการที่ผ่านมาก็มีอ าเภอที่ได้ลงในพ้ืนที่ในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะใน
กลุ่มของนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่ อ.เมือง อ.พนมสารคาม และ อ.บ้านโพธิ์  มีการขับเคลื่อนด าเนินการ
ในส่วนอ าเภออ่ืนๆ ที่ยังไม่ด าเนินการ  มีข้อร้องเรียนอยู่ในศูนย์ด ารงธรรม อ.บางคล้า บางปะกง บางน้ า
เปรี้ยว ก็มีในส่วนของการเจ้าหน้าที่ต ารวจฝุายปกครองได้ตรวจสอบและก าชับในการเข้มงวดกวดขัน ใน
การด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคที่ได้รับข้อมูลจาก อ.พนมสารคาม ที่พนมสารคามจะมีสนามแข่งรถยนต์
และจักรยานยนต์ในพ้ืนที่จะมีการแข่งกันประมาณช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นสนามค่อนข้าง
ใหญ่ท าให้เจ้าหน้าที่ยากในการควบคุม เพราะจะมีเวลาเข้าไปแข่งขันหลังจากแข่งขันของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะจักรยานยนต์จะออกมาวิ่งบริเวณ ค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควร ทหาร ต ารวจในพ้ืนที่ก็พยายาม
เข้มงวดกวดขันและจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตต่างๆ ท าให้ถูกต้อง และมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม
ในเรื่องของเรื่องร้านประกอบการในเรื่องสนับสนุนการประกอบการ ประกอบรถหรือขายอะไหล่รถ จาก
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบทุกอ าเภอขอให้ท าการจดบันทึกมีการตรวจร้านใด รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ อ าเภอก็ขอให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วยเพ่ือเป็นข้อมูล ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจก็
ขอให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสส าเนาให้ผู้บังคับการก็จะเป็นข้อมูลไว้ในการด าเนินการต่อไปและ
หน่วยงานในส่วนของหน่วยงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประธาน   ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอด าเนินการเรื่องนโยบายที่ผ่านมาเป็นการว่ากล่าว
ตักเตือน  6 เดือนแล้ว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอที่ว่ากล่าวตักเตือนที่ท าแล้ว ถ้าหากมีการฝุาฝืนอยู่ให้ใช้
กฎหมายเต็มทีถ่ือว่าได้ตักเตอืนแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละหน่วยงาน 
นายสัญญา  ได้มีข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญ 2 ส่วน ก็

คือ การปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และภารกิจการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และวันหยุดต่อเนื่องในเดือนเมษายนถึงเดือน พฤษภาคม ประเด็นจากการปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้วงเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 60 โดยมีเปูาหมายลด
จ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด โดยพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 8 คน บาดเจ็บ 24 คน มีความมุ่งหวังที่จะด าเนินการให้เกิด
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเข้มข้นมุ่งเน้น
การจัดตั้งจุดตรวจเวลากลางคืน การตรวจสภาพผู้ขับขี่ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งเราได้เครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนมากกว่าเท่าตัว  จากพฤติการณ์ปีใหม่ผลการตรวจจับวิธีการรณรงค์ได้ผลน้อยลง  เรา
ไม่ได้รับความร่วมมือการตรวจจับน่าจะเป็นยอดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้จะมีผลต่อการเกิดที่ลดลง 
การปรับเพิ่มความเข้มงวดของรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายรถ
เพ่ือเล่นน้ าสงกรานต์ รบกวนด่านตรวจให้ความเข้มงวด และจัดให้มีโซนนิ่งในการเล่นน้ า เพ่ือความ
ปลอดภัยและปลอดจากแอลกอฮอล์ แนวทางประชารัฐในการควบคุมความเป็นระเบียบวางแนวทางจ ากัด 
พฤติกรรมของประชาชน จัดตั้งประชาชนและต ารวจมีการด าเนินการจุดตรวจรองและจุดบริการได้รับของ
จากทางอ าเภอและเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ขอความร่วมมือให้ผู้น าหมู่บ้านชุมชนรณรงค์รูปแบบเพ่ือสร้าง
ความรู้ความส านึกเรื่องความประหยัด กระทรวงมหาดไทยเรื่องของท้องถิ่นเรื่องความปลอดภัย ให้ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตัวเอง ถนนของตัวเองมีความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุจราจรการจัดมี
อ าเภอ เพราะฉะนั้นในกรณีที่จังหวัดมีการสัญจรแหล่งท่องเที่ยวทางน้ ามีการตั้งศูนย์บริการความสะดวก
ปลอดภัย ทางน้ า ท่าเทียบเรือที่มีประชาชนนั้นจ านวนมาก ประเด็นนี้เป็นความปอลดภัยของ สสส. การ
ประชุมความปลอดภัยทางเจ้าท่าภูมิภาคเพ่ือให้มีในเรื่องความปลอดภัยจราจรทางน้ าเพราะฉะนั้นขอให้
ภูธรจังหวัดบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในเรื่องของความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งขนส่ง
จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึงขอความร่วมมือ ส่วนท้องถิ่นท าการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย  จับปรับให้มีการให้
ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย เรื่องที่ 2 ในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยและเน้นย้ าในเรื่องมาตรการ
เพ่ิมมาตรการความปลอดภัย และการปูองกันอัคคีภัย จัดเวรยามที่มาตรการแหล่งท่องเที่ยว  สูนย์การค้า 
สถานีขนส่งจุดที่มีประชาชนรวมตัวกัน และมีการปรับเปลี่ยนแผนสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาแผน
อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับสถานการณ์ การร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ มีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของคนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้ ประกอบการธุรกิจ 
ร้านค้าธุรกิจการให้เช่าพระ และร้านอาหารทั่วๆไป ดังกล่าวสอดส่องผู้ที่มาใช้บริการที่ผิดปกติ และเฝูา
ระวังเหตุที่ก่อในทางท่ีจะก่อเหตุร้ายขึ้นในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้ใช้กลไก
ของศูนย์ด ารงธรรมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในพ้ืนที่ทั้ง 2 ประเด็นหลักในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ประธาน  ที่ประชุมรับทราบทั่วกัน และหน่วยงานของท่านมีภารกิจที่ทาง ปภ. ส่วนต่างขอให้ตามเรื่องโซน
นิ่งการเล่นน้ าสงกรานต์ ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติ อยากให้



 ๑๒ 

จังหวัดหรืออ าเภอมีกิจกรรมเดียวกัน คล้ายกับตอนเค้าดาวน์ในเรื่องของการตรวจค้น เรื่องของสวดมนต์
แต่ได้คุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วว่าแล้วแต่ละพ้ืนที่จะท ากัน ไม่ได้บังคับเสนอจะเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามา  จึง
เสนอในที่ประชุม ในทุกพ้ืนที่ที่เกิดในช่วงเล่นน้ าสงกรานต์ ท าให้เกิดเหมือนปีใหม่ ส่วนปีใหม่จะมีการ
ฉลองและเค้าดาวน์แต่สงกรานต์ไม่มี นอกจากมีบ้างส่วนที่เสนอมามีมิดไนส์สงกรานต์มีกว่า 10 จังหวัด ที่
มีมิดไนส์สงกรานต์แต่บ้านเราผู้ว่าราชการสอบถามในที่ประชุมแล้วไม่มี  ต ารวจพ้ืนที่ช่วยดูด้วยและ
เข้มงวด เจ้าท่าดูเรื่องสัญจรทางน้ า และมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าเล่นน้ าตอนกลางคืน แต่จะมีช่วงเวลาใน
การเล่นต้องเตือนกันหน่อย คนที่กินร้านอาหารเขาร าคาญ มันไม่น่าเล่นตอนกลางคืน 

นางธนพร  จะมีการประชาสัมพันธ์ ถ้าพบรถตู้รับผู้โดยสารเกินที่นั่ง 13 ที่นั่งขอให้แจ้งขนส่ง จะปรับในขั้น
สูงสุด ซึ่งเมื่อวานมีเรื่องร้องเรียนและได้ปรับไปแล้ว 5,000 บาท จะปรับขั้นสูงสุดและผู้โดยสารที่ผู้ขับรถ
ที่ฝุาฝืน และขอฝากประชาสัมพันธ์ ผู้โดยสารที่ขึ้นรถที่มีเข็มขัดนิรภัยให้คาดทุกคน เพราะจะมีปัญหากับ
ผู้โดยสารที่ไม่คาด 

พ.ต.อ.มงคล  ในส่วนของต ารวจ เตรียมก าลังพร้อม 100 % ห้ามลา ห้ามขาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงปี
ใหม่ วัสดุอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก ปภ.ปีที่ครบ พร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเปุาแอลกอฮอล์
ได้รับเพ่ิมขึ้นมา สอบถามจากเจ้าหน้าที่แล้วมีความพร้อม มาตรการการใช้กฎหมายก็เข้มข้น เพ่ิมขึ้นมาก็
การใช้เข็มชัดนิรภัย ท าตามนโยบายรัฐบาลด้านอื่นๆไม่มี ปัญหาพร้อมที่จะปฏิบัติ 

ประธาน  เครื่องเปุาแอลกอฮอล์มีอยู่ 80 กว่าตัว ที่รวมของเก่าด้วย สามารถที่จะแจกจ่ายโดยเฉพาะด่าน 
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม แต่ถ้ากรณีคนขับอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม แต่คนขับรถห้ามมี ฝาก
ขนส่งช่วยดูด้วย ผมจะไปตรวจเยี่ยมที่ขนส่งว่ารถโดยสารที่ออกจากท่า  อีกเรื่องตอนนี้จังหวัดก าลังจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงของจังหวัดก็จะมี กอ.รมน.จังหวัด ช่วยกันท าแผน แต่ว่ามอบให้หน่วย
ราชการได้คิดแผนงานโครงการขึ้นมา โดยก าหนดส่งหมดเวลาไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ถ้ามีหน่วยไหนที่ยัง
ไม่ส่งให้ส่งได้ เพราะว่าจะประชุมในวันที่ 28 เม.ย. 60 ก่อนที่จะส่งไปให้ทางส่วนกลาง กอ.รมน.ภาค 1 
ต ารวจมีโครงการอะไรบ้าง แผน 2560 – 2564 เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งของปี 61 ตั้งไปแล้วแต่ของปี 62 ก็จะสามารถเสนอขอได้
เพราะ กอ.รมน.กลางให้ดูมิติความม่ันคง ให้ควบคู่ขนานกัน ฝากทุกท่านได้รับทราบกัน 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    10.05    น.  
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