
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  8/๒๕60 

วันจันทร์ที ่  4   กันยายน   ๒๕60   เวลา  ๐9.30  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพย์วณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ต.อ.ช่วงศักดา  บุรณศิร ิ  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
4. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
5. ร.ต.ภาคภูมิ  ศาสตรมี   แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

             หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
6. พ.อ.สัญญา  พงษ์ศรีดา  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
7. นายสมคิด  เกิดอยู่เจริญ  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
8. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นางวรรณนิภา  สุขสถิตย์  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
10. นายเกรียงศักดิ ์  สินทวีเพิ่มพูน  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. พ.ต.ท.อ านาจ  หาญไฟฟ้า  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นางสุนันทา  ชนะวรรณ์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายเสน่ห์  สิกขชาติ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นางณัฐมน  น้อยลี   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
18. ว่าที่ ร.อ.บพิตร  บูรมิ   แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นางธนพร  แสงสุขขา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. น.ส.สุพรรณี  พิทักราษฎร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
22. นายสมพงษ์  ผิวสวยค า  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. น.ส.วรรณพร  อยู่มั่นคง  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายวุฒิภาษณ์  จันทร์ทับ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางอุไรวรรณ์  ศรประสิทธิ  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นายชูเกียรติ  ลูกอินทร์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
29. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
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30. นายอัคเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
31. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
32. นายสมชาย  วงศ์พัฒนวุฒิ  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
33. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
34. นายพิสิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
35. พ.ต.ท.สงคราม  ปั้นเอี่ยม   แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
36. พ.ต.ต.นิติโชค  วิจารณ์   แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
37. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
38. พ.ต.ท.อนันต์  ธรรมชัยกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
39. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
40. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
41. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
42. พ.ต.ท.นิวัฒน์  จรณายุธ  แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
43. พ.ต.ท.นิพล  คงเกียรติก้อง  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
44. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
45. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
46. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
47. พ.ต.ท.เสรี  อินคง   แทน ผกก.สภ.วังคู 
48. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
49. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
50. ร.ต.ท.พัชรพล  ทะสา   แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
51. ร.ต.อ.อารัติ  พายทอง   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
52. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. น.ส.ขวัญใจ  พรหมศรี  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นายปราโมทย ์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
55. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
56. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
57. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
58. น.ส.สมนึก  เทพกีฬา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
59. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
60. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
61. นายไชยวัฒน์  ศรีวิไลสกุลวงศ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
62. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
63. นายวัฒนา  รัตนวงษ ์  ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
64. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
65. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
66. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
4. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
5. นายต้ัง   อสิพงษ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
6. นางเสาวลักษณ์  บูราพรนุสรณ์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายจีรโชต ิ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
8. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
9. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
10. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
11. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
12. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
13. ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่พะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
14. นางสาวปัทมา  ศรีสุข   สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
15. นายพิษณุวัตร  วรรธนะกุล  นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
16. นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี   นายอ าเภอแปลงยาว 
17. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
18. นายอัฐพล  สว่างลาภวงศ์  นายอ าเภอคลองเข่ือน 
19. พ.ต.อ.ณรงค์เดช  ทัพพะจายะ  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
20. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
21. พ.ต.อ.คงชาติ  คงสุภาพ  ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
22. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
23. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
24. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
25. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
26. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
27. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
28. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
29. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
30. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
31. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
32. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
33. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
34. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
35. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
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36. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
37. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
38. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
39. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
40. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
41. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
42. นายร่มไทร  ทิพยเศวต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
43. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
 
เปิดประชุมเวลา   ๐9.40  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปกครองจังหวัดได้สับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลหลายท่านด้วยกัน ใน

ส่วนของปลัดอ าเภอทุกอ าเภอมาปฏิบัติงานที่จังหวัด  ขอแนะน าปลัดอ านาจ กสิผล ปลัดอ าเภอบ้านโพธิ์
ช านาญการและเคยเป็นปลัดเทศบาล  ต.บางสมัคร อ.บางปะกง มาช่วยงานด้านความมั่นคงประสานการ
ท างานกับต ารวจทุกพ้ืนที่  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๗/๒๕60  เมื่อวันอังคารที ่ ๘  สิงหาคม  25๖๐                                 
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค. 60 ได้ลงไว้ใน   
  เว็ปไซด์ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
  เลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี ๗/๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 

  นายธนสรร   3.1  เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ  
   มูลนิธิกริน เภา สารสิน อดีตผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มอบเงินช่วยเหลือต ารวจที่

ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด  โดยได้มอบเงินเป็นเช็คเงินสดมา ๒๐,๐๐๐ 
บาท โดยมอบหมายให้คุณวัฒนา  วัฒนาวงศ์ ประธานหอการค้าเป็นผู้มอบ 

   เรื่องนโยบายยาเสพติด สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการ
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน ส.ค. 60 สรุปผลการด าเนินงานดังนี้  

  ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ปกครองจังหวัดได้มีการจัดซื้อ
ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะโดยได้เงินสนับสนุนจาก อบจ.จ านวน 150,000 บาท จ านวน 133 
ชุด  ได้มอบแก่หน่วยราชการต่างๆ จ านวน 15 หน่วยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง
การส ารวจสถานะหมู่บ้านครั้งที่ 2 ซึ่งกรมการปกครองส่งให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. ขณะนี้ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีหมู่บ้านประเภท ก. 817 หมู่บ้าน หมู่บ้านประเภท ข. 97 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านประเภท ค. 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านประเภท ง.  4 หมู่บ้าน ที่ เมือง 1 หมู่บ้าน หมู่ 1 ที่ ต.คลอง
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นา  อ.พนมสารคาม 3 หมู่บ้าน ที่บ้านดงยาง  หมู่ 3 ต.หนองแหน บ้านหนองแหน หมู่ 12 บ้านหนอง
แหน บ้านล ามหาชัย หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน เป็นหมู่บ้านรุนแรงมีผู้ เสพและมีผู้ค้าขณะนี้ทั้ง 910 หมู่บ้าน
เราได้ด าเนินลงระบบครบ 100 %  เรื่องที่ ๓ มีการจัดมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีงบประมาณ ๖๐ 
จ านวน 11 แห่งๆ ละ 8,000 บาท     

  ด้านการปราบปรามยาเสพติด  จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 5  คดี ผู้ต้องหา 5 คน ข้อหา
จ าหน่าย  38  คดี ผู้ต้องหา 41  คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  35  คดี ผู้ต้องหา 38  คน ข้อหา
ครอบครอง 83  คดี ผู้ต้องหา 83  คน และข้อหาเสพ  194 คดี ผู้ต้องหา  194  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น  
354 คดี ผู้ต้องหา 361  คน  ของกลาง  ยาบ้า  14,804  เม็ด  ยาไอซ์  118  กรัม  กัญชาแห้ง 
58.61 กรัม พืชกระท่อม 71,656.72 กรัม  ฝิ่น  18.77 กรัม  สารระเหย  1  กระป๋อง 

ด้านการบ าบัดรักษา   สมัครใจค่ายบ าบัด ด าเนินการแล้ว 400  คน  สมัครใจผู้ป่วยนอก  
ด าเนินการแล้ว  315  คน บังคับบ าบัด  ด าเนินการแล้ว 1022  คน  ต้องโทษบ าบัด ด าเนินการแล้ว  
244  คน   รวมทกุระบบ   คิดเป็น  88.83  %  

การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด เป้าหมาย  400 คน ด าเนินการแล้ว  400 คน  คิดเป็น 100 % 
  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ  ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและอ าเภอได้ออก

ตรวจสถานบริการ 2 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 67 แห่ง โรงแรม/หอพักจ านวน  11  แห่ง  โต๊ะสนุ๊ก             
1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน   97  แห่ง  สุ่มตรวจปัสสาวะ  จ านวน 476 คน ไม่พบสารเสพ
ติด แนะน า/ตักเตือน  69 แห่ง  ชุดจัดระเบียบสังคม ชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุด พ.อ.สุรินทร์ฯ 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ดูแลการจัดชุดปฏิบัติการของอ าเภอบางปะกงและอ าเภออ่ืนๆ มีการตรวจที่
พักอาศัย 18 แห่ง มียึดบุหรี่ไฟฟ้าและหัวดูดไฟฟ้าจ านวน 1 ชุด มีสุ่มตรวจปัสสาวะ 97 คน มีสารเสพ
ติด 4 คน มีการจับกุมเจ้ามือฟุตบอลต่างประเทศ และยึดบัญชีเงินฝากส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีอยู่
ในท้องที่ อ.บางปะกง  

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 มีการประชุมบริหารของ ภ.๒ ผลการด าเนินการจับกุมของ จ.ฉะเชิงเทรา 
บรรลุเป้าหมายยกเว้นการยึดทรัพย์ขาดอยู่เป็นกรณีการสมคบต้องขออนุมัติทางเลขา ป.ป.ส.อนุมัติและ
ออกหมายจับจึงด าเนินการจับกุม ก่อนจะจับกุมต้องตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างขาดอยู่อย่างเดียว
คือการยึดทรัพย์ยังไม่เข้าเป้าจึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบในข้อมูลหมายจับ 

ประธาน  เลขา ป.ป.ส.ภาค ๒ พ้ืนที่จังหวัดยาเสพติดระบาดมาก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมดูแล
เป็นพิเศษเรื่องการจัดระเบียบสังคมทางปกครองจังหวัดประสานต ารวจ ทหารให้ชัดเจนในการท างานใน
การไปตรวจต้องมีบันทึกการตรวจด้วยซึ่งก็ไม่สามารถไปตรวจได้ทุกวันไม่อยากผิดพลาดเพราะชุดของ
ส่วนกลางมาเอาช่องทีวีมาด้วยก็คงทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร  ซึ่งได้เรียกสถานประกอบการมาแล้วว่าให้
ปิดเวลาเท่าไร ห้ามเปิดเกินเวลาฝากต ารวจ ปกครอง สาธารณสุข และสรรพสามิตต้องดูแลด้วย 

 

  3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
น.ส.สุพรรณี  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน ส.ค. 60   จับกุมจ านวน  ๑  คดี  

 วันที่  6  ส.ค. 60  สถานที่ตรวจยึด บริเวณท้ายบ้านทุ่งวัว ม.13 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต 
ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 7 ท่อน 2 เหลี่ยม และจ านวน 1 กอง ปริมาตร 1.11 ลบ.ม. ผู้ต้องหา 
จ านวน  1 ราย คือนายพิทพล  ภู่อ้อมกลาง  อุปกรณ์การกระท าผิด รถปิคอัพจ านวน 2 คันใช้ในการขน
ไม้ในครั้งนี้  

มติที่ประชุม     รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
    ๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน    
พ.ต.ท.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ส.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ 

คดีเกิด  19  ราย จับได้  14  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  16 ราย                   
(ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 73.68  (เป้าหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 50 ราย จับได้ 15 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  28  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 57.14  (เป้าหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   
 คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  16  ราย จับได้  11  ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง   11   ราย   ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับไดท้ั้งสิ้น  459  ราย ผู้ต้องหา 574  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  184  ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว            
มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จ านวน  1 ราย ผู้ต้องหา  1  คน   

          สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนสิงหาคม 60 
   1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม  1  คัน ไม่ได้รถคืน 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน  7  คัน ได้รถคืน  3  คัน               
       ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  1  คัน 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน  -   คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน  1  คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จ านวน  5  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 
   -  เดือน เม.ย.60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด ๑๑ ราย 
   -  เดือน พ.ค. 60 รถยนต์ เกิด  6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 8  ราย 
   -  เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด  4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6  ราย 
   -  เดือน ก.ค. 60 รถยนต์ เกิด  2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 4  ราย 
   -  เดือน ส.ค. 60 รถยนต์ เกิด  1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 7  ราย        
ประธาน  เดือนนี้ไม่มีคดีส าคัญ ท่านผู้ว่าฯได้มอบนโยบายการเตรียมการหลายเรื่องรองรับอีอีซี ฝากต ารวจ

เมื่อมีความเจริญเข้ามาปัญหาอาชญากรรมก็เข้ามาด้วย   
            

   4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นางณัฐมน  ส าหรับปัญหาแรงงานต่างด้าวช่วงนี้ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจึงยังไม่มีผลการด าเนินการ

ตรวจสอบและจับกุมด าเนินคดี 
พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบความผิดปรกติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เข้ามาในเขตพ้ืนที่แต่อย่างใด  
ประธาน  ฝากทั้ง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเป็นพิเศษ  เพราะตอนนี้ที่มาศาลากลางจังหวัดคือมา

สัมภาษณ์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างดูแลให้ถูกต้องอย่าให้เกิดปัญหา 
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   วาระท่ี 4.3 รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวุฒิภากรณ์  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกจัดระเบียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่

แล้วขอรายงานการจัดระเบียบขอทานจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่
พ่ึงบ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกจัดระเบียบทั้งหมด 7 ครั้งทางตลาดและอ าเภอต่างๆ ทั้งหมด 
5 อ าเภอ  การจัดระเบียบช่วงเดือน ส.ค.พบทั้งขอทานและผู้แสดงความสามารถ 8 ราย ทั้ง 8 รายได้มา
ขอใบอนุญาตกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  ขั้นตอนที่ขอใบอนุญาตแล้วก็จะไป
แสดงความสามารถได้  แต่ที่การไปแสดงความสามารถให้ตามสถานที่ต่างๆต้องได้รับการอนุญาตจาก
ท้องถิ่นนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าถ้าพบเห็นขอดูบัตรว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ที่แสดงในท้องถิ่น
นั้นส่วนเรื่องการออกบัตรเป็นเรื่องของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการด าเนินการให้ ส่วน
ที่พบ 8 รายเป็นเรื่องของคนไทยเกือบทั้งหมดส่วนที่มากที่สุดเป็นที่อ.เมืองที่คอมเพล็กซ์พบผู้ชาย 3 ราย
ผู้หญิง 2 รายและพบที่ อ.พนมสารคามที่ตลาดนัดข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารพนมสารคาม อีก 2 รายพบ
ที่ตลาดนัดวัดโพธิ์ อ.บางคล้า จากการที่ได้สอบถามพูดคุยแล้วเป็นการมาแสดงด้วยตัวเองไม่ได้ถูกขู่บังคับ
มาไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

นายไพโรจน์  จากที่ว่าผู้แสดงความสามารถต้องขออนุญาตท้องถิ่น มีข้อสังเกตว่าตลาดนัดเป็นของเอกชนต้อง
ขอเจ้าของตลาดหรือต้องขอกับท้องถิ่น 

นายวุฒิภากรณ์  ต้องขอเอกชนเรื่องของขอทานที่ต้องแสดงกิจกรรมตรงนั้นต้องไปขอผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแต่ที่ซึ่งเป็น
ที่สาธารณะต้องไปขอท้องถิ่น 

นายธนสรร  ในการขออนุญาตท้องถิ่นต้องประกาศพ้ืนที่ว่าที่ไหนก าหนดให้แสดงได้ในเรื่องนี้ที่ประชุมได้
มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานกับ อบต.หรือเทศบาลประกาศพ้ืนที่ผู้ที่แสดงความสามารถมาแสดง 

ประธาน  ได้รับเรื่องร้องเรียนมาในเขต อ.เมืองมีมาก มีการให้ติดบัตรบางครั้งไปพบที่ร้านอาหารอีสานมี
การร้องเพลงก็ไม่ติดบัตรแต่ความที่เป็นคนไทยก็ให้แต่บางทีจะไปรบกวนลูกค้าฝากดูด้วย หรือจะท า
อย่างไรที่จะช่วยเหลือการพัฒนาอาชีพหรือรายได้ 

นายวุฒิภากรณ์  กรณีของขอทานค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องการไปรบกวนของลูกค้าและไม่มีบัตรในการเดินไป
แต่ละจุดมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนขอทานเพราะการไปแสดงความสามารถได้ต้องอยู่กับที่ โดยปกติศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีการด าเนินการจัดให้มีที่พักจัดให้มีการฝึกอาชีพโดยทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้นจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวด้วยว่าอยากจะฝึกอาชีพหรือไม่  แต่ต้องก าชับไม่ให้เดินทั่วไปการที่หยุด
ปัญหาเรื่องการขอทานได้ส่วนหนึ่งต้องจากตัวเราการหยุดให้ทานเป็นการหยุดปัญหาของการขอทานได้  
เชื่อว่าถ้าไม่มีคนให้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขอที่ใครแต่บางคนปัญหามากกว่านั้นอาจจะมีการดูแลครอบครัว จึงท า
ให้ต้องมีอาชีพขอทาน แต่จริงๆแล้วคนขอทานที่มีความพิการมีความต้องการท างานในระบบราชการหรือ
เอกชนมีการต้อนรับที่จะเข้าท างานได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่มาขอทานชอบความอิสระได้เงินง่ายยิ่งเป็น
สถานที่ชุมชนใหญ่ๆเคยพบขอทานพกเงินเป็นหมื่นๆโดยเฉพาะจังหวัดระยองเคยไปตรวจพบเงิน 
20,000 กว่าบาทได้ไปตรวจแต่ว่าจะไปยึดเงินของเขาไม่ได้แต่ระเบียบไม่ได้ว่าทางพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ไปจับได้แล้วเอาไปเข้าคุกมันไม่ได้แต่เป็นรูปแบบส่งเสริมและคุ้มครองมากกว่า 

ประธาน  ฝากทางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยดูคนพวกนี้ด้วยเพราะสามารถดูแลคนเหล่านี้
ได้ว่าไปตรงไหนเมื่อไรดูแลพัฒนาส่งเสริมอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตมันไม่ควร
จะมีลักษณะนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายธนสรร  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน  ส.ค. 60 

  การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองยังไม่พบ  การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน เมื่อวันที่ 
17 ส.ค.60  เวลา 09.00 น. บริษัทแอทว๊านส์ อะโก เอเชีย จ ากัดได้จัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ต.เกาะขนุน  ขยายครั้งที่ 1 ที่ อ.พนมสารคามโดยมีท่าน
นายอ าเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจ านวน 320 คน 
เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปโดยสงบ เรื่องที่ 2 การน าประชาชนไปกราบพระบรมศพของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั่งต่อไปเป็นครั้งที่ 7 วันที่ 26 ก.ย.60 จ านวน 500 คน ประกอบด้วย อ.บางปะกง 200 คน                     
อ.บางน้ าเปรี้ยว 100 คน   อ.สนามชัยเขต. 100 คน และอ.ท่าตะเกียบ 100 คน ต่อเนื่องกันในวันที่ 
27 ก.ย.60 กระทรวงมหาดไทยก็รับการสนับสนุนจิตอาสาจ านวน 200 คนเดินทางไปช่วยงานท้อง
สนามหลวง  

ประธาน  เรื่องของจิตอาสาทั้ง 11 อ าเภอได้รับลงทะเบียนซึ่งเป็นพระราชด าริของในหลวง รัชกาลที่ 10 
ที่ให้มาจะมีหลายด้านว่าจิตอาสาในพระราชพิธีจะท าอะไร อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านใคร
อยากเป็นจิตอาสาก็ให้ไปสมัครซึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.เรื่องของมวลชนฝาก
ทางหน่วยงานความมั่นคงทั้ง ต ารวจ กอ.รมน.ได้ติดตามเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาตอนไหนบางเรื่องก็มี
กลุ่มมวลชนที่มาคัดค้านแล้ว เช่นผังเมืองรวมก็มีกลุ่มมวลชนมาคัดค้านแล้วเป็นเรื่องที่ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น อยากให้ติดตามว่าประชาชนแล้วอาจจะไม่เข้าใจเรื่องสถานการณ์ชุมนุมประท้วงเรื่อง
เรียกร้องต่างๆ เป็นสิทธิประชาชนแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเรามี พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะคุมอยู่จะ
มาชุมนุมโดยไม่มีเหตุผลไม่ได ้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวรวิท  ทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานผลจับรถบรรทุกน้ าหนักเกินอัตรากฎหมายก าหนดเกินใน

เดือน ส.ค.60 ที่ผ่านมา ได้ร่วมออกตรวจจับกับทหารที่ด่านบางไผ่จับกุมได้ที่ ทางหลวงหมายเลข 
3481  บางน้ าเปรี้ยว จ านวน 3 ราย ทางหมวดสิบเอ็ดศอกร่วมกับต ารวจพ้ืนที่และด่านชั่งน้ าหนักบาง
ไผ่ตรวจจับได้ที่ ทางหลวงหมายเลข 315 จ านวน 1 ราย 

นางธนพร  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งด่านตามมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินชุดปฏิบัติการ
ที่ 1 ชุดป้องปรามออกตั้งด่านจ านวน 6 ครั้ง พบการกระท าความผิด 36 คัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 
ส.ค.60 ตั้งด่านที่หน้าการไฟฟ้าคลองประเวศ ถนน 314 ถนนสุวินทวงศ์ วันที่  23 ส.ค.60 หน้าบริษัท 
TOYOTA ถนนเลี่ยงเมือง 365 วันที่ 25 ส.ค.60 หน้าศูนย์การเรียนรู้ ถนน 315 วันที่ 30 ส.ค.60 
หน้าปั๊มน้ ามันบางจากถนนสิริโสธร  วันที่ 31 ส.ค.60 ตรวจสอบตามที่ศูนย์ด ารงธรรมได้แจ้งหนังสือไป
มีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้น ารถบรรทุกน้ าหนักเกินวิ่งผ่านถนนแหลมประดู่  ตั้งอยู่บริเวณ ต.สิบเอ็ดศอก 1 จุด
และบริเวณแหลมประดู่ 1 จุด 

พ.อ.สัญญา  ด้วยความเป็นห่วงของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝากรอง ผบก.ด้วยว่าถนนสุวินทวงศ์แยกเข้าบางน้ าเปรี้ยว
ก าลังปรับปรุงจะมีต ารวจสัญญาบัตร 1 นายคอยอ านวยความสะดวกอยู่ขณะที่มีฝนตก ช่วยดูเรื่องจราจร
ด้วยถ้าเป็นวันศุกร์เส้นทางที่จะเข้ากรุงเทพกับวันอาทิตย์ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ช่วงที่ท าถนนเป็นรอยต่อระหว่างนครบาลกับภูธรมีช่วงที่เป็นทางเดียวสวนกันให้แขวงทางหลวง
ประสานตรงพ้ืนที่นั้นระหว่างนครบาลในส่วนของทางแยกของนครบาลจะท าสะพานใหญ่  ส่วนวัน
อาทิตย์น ากรวยไปกั้นเหลือช่องทางเดียว ต ารวจที่อยู่มีนายเดียวต้องเข้าใจว่าพ้ืนที่ไกลๆจะมีสายตรวจ



 ๙ 

ต าบลอยู่ 3 – 4 นายจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล และอีกปัญหาคือช่วงฝนตกน้ าท่วม 1 ช่องทาง
เหลือใช้ได้ 1 ช่องทางฝากแขวงทางหลวงด้วยเพราะกว่าจะท าเสร็จอีกนานอย่างน้อย 1 ปี มีช่องทางไป 
2 กลับ 2 ส่วนทางที่ท าใหม่ก็ไม่ใหใ้ช้ประสานว่าท าอย่างไรให้เข้าได้ 2 ช่องทางและออก 2 ช่องทาง 

นายวรวิท  โครงการปลายปีแต่มีโครงการต่อถึง กม.ที่ 62 ก็คงอีก 2 -3 ปี ถ้ารถตามเป็นแถวตามกันมา
สามารถผ่านช่วงก าลังก่อสร้างภายใน 6 นาที ก่อนหน้านั้นเคยขับตามไปแต่มีรถที่แซงเข้ามาทั้งซ้ายและ
ขวาใช้เวลาชั่วโมงกว่าไดป้ระสานกับโครงการว่าอย่าไปเปิดให้ลัดเข้ามาแล้วมาแซงกัน 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ส่วนที่ 1 จุดกลับรถไม่เหมาะสมจากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพที่จะกลับมาฉะเชิงเทรา ส่วนที่ 2 
แยกมาจากนครบาลที่เป็นหมู่บ้านมาเบียดกันและทางไม่ดี ส่วนที่ 3 เหลือแค่ช่องทางเดียวบางส่วนถ้า
แก้ไขคือไป 2 ช่อง กลับ 2 ช่องและจุดนัดพบบางจุดให้แก้ไขและอีกส่วนก็คือปรับผิวทางให้เหมาะสม
เช่น หลุมบางช่วงทางโค้งท่ีเป็น 2 ระดับ ขามาน้ าท่วมขัง 1 ช่องทางอาจมีอุบัติเหตุได้ 

นายวรวิท  ตอนนี้ท าด้านขวาทางจากฉะเชิงเทรา – มีนบุรีถ้าตรงนี้เสร็จสามารถเบี่ยงไปใช้อีกฝั่งหนึ่งได้ อีก
อย่างคือก าชับทางโครงการให้มาหารือร่วมกันอีกครั้ง 

พ.อ.สัญญา  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจัดกิจกรรมที่ อบต.สิงโตทองมีปัญหาถนนจากบางน้ าเปรี้ยว – องครักษ์ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ซึ่งมีตัวแทนกรมทางหลวงชนบทไปด้วยชาวบ้านจึงขอ
ค าแนะน าว่าระยะเวลาจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่พอฝนตกถนนจะเป็นขี้โคลน รถบรรทุกก็จะวิ่งข้ามจังหวัดไป
ออกปทุมธานี กรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของความเดือดร้อนของประชาชน  เรื่องนี้เป็นความล่าช้าของการ
ท าถนน  เมื่อเทียบกันทั้ง 2 เส้นคือเส้นองครักษ์ และเส้นที่จะไปลาดกระบัง จะต้องตอกเสาเข็มหมด
เพราะดินอ่อน  ส่วนอีกเรื่องคือ ได้ไปดูงานที่ทางการพิเศษ คือถนนมอเตอร์เวย์จะใช้ App อยู่เมื่อ
ต้องการจะทราบเกี่ยวกับถนนก็สามารถโหลด App นี้ได้เลย M Tapfic โหลดแล้วจะอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือจะดูจุดไหนถนนหมายเลข 9 หรือหมายเลข 7 จะมีกล้องดูสถานการณ์จราจรกับกล้องที่
อยู่บนเสาจะดูสภาพการจราจรจะมีต่อกันประมาณ 100 กว่าตัว ส่วนไหล่ทางมอเตอร์เวย์ต่อไปจะมี
สัญญาณเตือนซึ่งก าลังจะท าถ้ามีการขับเกินหรือหลับในพอเหยียบแล้วจะมีสัญญาณร้องทันทีถ้าวิ่งเกิน 
120 กม/ชม.กล้องจะถ่ายทันทีแล้วก็ส่งมาให้ที่บ้าน ต่อไปนี้ขนส่งจะด าเนินการแล้วถ้าไม่ไปเสียค่าปรับก็
จะต่อภาษีประจ าปีไม่ได ้

ประธาน  ฝากทางแขวงทางหลวงด้วยที่รอง ผบก.เสนอ ในช่วงเสาร์-อาทิตย์รถติดยาวกว่า 10 กม.เรื่องจุด
กลับรถเมื่อการประชุมประจ าเดือนครั้งที่แล้ว  ท่านผู้แทนสภาอุตสาหกรรมได้เสนอไว้มีจุดกลับรถ 60 
กว่าจุดซึ่งมันมากเกินไป ท าอย่างไรจุดกลับรถให้มันมีตามความเป็นจริงถูกกับการบริหารการจราจร อย่า
ไปปล่อยให้ผู้รับเหมาท าตามอ าเภอใจ ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งผมรับผิดชอบ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดด้วย 

นายวรวิท  จุด 60 จุดคือจุดที่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากร่องหรือคนเอาไม้ไปพาดข้ามมันเป็นจุดเล็กๆ และ
จุดที่ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างชี้แจงประธานชมรมอุตสาหกรรมให้น าเข้าที่ประชุม
เราเหมาะสมที่จะท าสะพานจุดไหนที่ไม่เกิดอันตรายก็จะเป็นจุดกลับรถให้มีส่วนร่วมก่อนที่จะท าการ
ก่อสร้าง จะเหลือเพียงล าดับที่ ๑ – ๘ และล าดับ 60 – 68 รวมแล้ว 16 จุดที่เราร่วมพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

นายวัฒนา  งบประมาณทางเลขาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทางผู้ว่าได้น าเรียนเข้าไป 32 โครงการ 
ทางหลวง สาธารณสุข ประปา ในปี 61  จ านวน 4,000 กว่าล้านบาท ปี 62 จ านวน 2๑,000 บาท ปี 
63 จ านวน 1,600 บาท ท่านรองเลขาระเบียงเศรษฐกิจเสนอไปและยังมีวงแหวน 50 กม.จะมีเมือง
ใหม่ที่ฉะเชิงเทราในอนาคต งบประมาณ 17,000 ล้านบาท ออกทางสตาร์ไลท์ออกมาทางวัดเกาะชัน
ตรงข้ามกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทพราชคลองสวน และมาชนกับสตาร์ไลท์อีก กรมทางหลวงได้ออกแบบ



 ๑๐ 

เซอร์เวย์กับ อบต.ทุกที่ เรียบร้อยแล้วยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างเพราะใช้งบประมาณมากซึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทราเสนอ 2 หมื่นล้านบาทซึ่ง  เมื่อวานเสนอไปเรื่องท าน้ าจากบางคล้าเมื่อเขื่อนสียัดน้ าแห้งและ
เรื่องเขื่อนบางปะกงปิดเปิดไม่ได้ลงทุนไป 5 – 6 ล้านไม่ได้ใช้อีกรายคือเลยบ้านสร้างไปปราจีนบุรีไม่มี
น้ าประปาแต่มีนี้มีใช้เพราะเขื่อนห้วยโขมงที่ อ.นาดีที่สร้างมา 20 กว่าปีเพ่ิงเสร็จ เวลาน้ าย้อนไปถึงบ้าน
สร้างจะปล่อยน้ าจากห้วยโขมงมาไล่บางคล้าน้ ากร่อย ประตูเขื่อน ปิด – เปิดไม่ได้ชลประทานบอกว่า
ต้องไปสร้างเขื่อนใหม่ที่ปากแม่น้ าบางปะกงเพ่ือชะลอน้ าเข้ามาแม่น้ าบางปะกงที่ผ่านเรา 70 กม.ถึง
ปากอ่าวเวลาน้ าขึ้นระยะสั้นมันไม่ไหลไปบ้านสร้าง ปรากฏว่าน้ าล้นทั้ง 2 ฝั่งน้ าท่วมหมด เวลาน้ าลงทั้ง 
2 ฝั่งจะแห้งขอดตลิ่งพัง ถ้าปิดเปิดได้จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จะมีพืชผลทางการเกษตร 
ประมง เลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งมีรายได้ 1 หมื่นล้านบาท บริษัทอีสวอเตอร์ตั้งเครื่องสูบไว้ เวลาน้ าขึ้นไม่ใช้ เวลา
นี้ดูดตลอดเวลาอ่างเก็บน้ าบางพระบางทีเก็บไม่ได้อ่างเก็บน้ าบางพระเป็นน้ าบนภูเขาไหลลงมา จะไม่มี
น้ าใช้ชลประทานท ามาตรเอาไว้ถ้าน้ าลงมากถึงขนาดนี้อย่าดูด  

ประธาน  ในส่วนที่ประธานหอการค้าพูดเรื่องของแม่น้ าตอนนี้ทางจังหวัดก าลังด าเนินการอยู่เรื่องของการ
ขุดอ่าวแม่น้ าบางปะกงให้กว้างขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางธนพร  ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในช่วงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากที่ต่างๆให้ส ารวจ

จ านวนวินจักรยานยนต์สาธารณะท าให้เป็นปัจจุบันและน าเสนออนุกรรมการเพ่ือพิจารณา  ส่วนการจัด
รถตู้สาธารณะจากการตั้งด่านตรวจหรือตรวจว่ารถตู้บางสายเอาเปรียบผู้โดยสารมีการน าเก้าอ้ีส านักงาน
มาติดตั้งเป็นเก้าอ้ีผู้โดยสารจึงให้น ารถมาแก้ไข และน ารถที่อยู่ในเส้นทางทั้งหมดและสายฉะเชิงเทรา – 
คลองหาดมาตรวจทั้งหมด เป็นไปตามท่ีส านักงานขนส่งก าหนด และขอประชาสัมพันธ์ถ้าพบรถตู้โดยสาร
ติดตั้งเก้าอ้ีที่ไม่ได้มาตรฐานหรือท าสิ่งของไปวางขวางทางที่เป็นทางออกฉุกเฉินให้โทรแจ้งสายด่วน  
1584 ได้ตลอดเวลา 

ประธาน  ฝากทางขนส่งต้องประสานกับทางต ารวจดูแลเรื่องนี้ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายธนสรร  ในเดือนที่ผ่านมามีการด าเนินการที่ อ.พนมสารคามมีตรวจจับรถยนต์ดัดแปลงสภาพท่อไอเสีย

จ านวน 6  คัน ด าเนินการจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจมีเรื่องเสนอแนะขอให้ทางแขวงการทางจัดท าลูก
ระนาดชะลอความเร็วจุดที่มีการแข่งรถเช่นบนถนนสิริโสธร ช่วงแยกนาคู – ขนส่งใหม่ ทั้งนี้ป้องกันการ
แข่งรถหรือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ  เนื่องจากการประชุมการแก้ไขการแข่งรถโดยท่านรอง               
นเรวิทฯ รองผบก.เห็นว่าน่าจะท าได้ ท่าน รอง ผบก.รับผิดชอบในเรื่องการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
ท่านเสนอเพราะเคยท าที่สมุทรปราการมาบอกว่าได้ผลยับยั้งความเร็วได้ส่วนหนึ่ง 

นายวรวิท  ลักษณะเป็นทาสีแดงจะได้ผลในช่วงระยะแรก วิ่งในระดับหนึ่งจะสะเทือนก็ชะลอรถพอคนรู้จะ
เร่งความเร็วแล้วจะไม่สะเทือนจะส่งเสริมให้รถวิ่งเร็วขึ้น 

พ.ต.ท.พิริยพงศ์  ตรงแยกบางพระจะมีจุดหนึ่งเวลามาจากแสนภูดาษพอขึ้นสะพานข้างล่างจะเป็นไฟเขียว-แดง 
เวลารถติดจะไม่ทราบว่าข้างล่างเป็นสัญญาณไฟมักจะชนกันบนสะพานหรือคอสะพาน ตรงแยกบ้านใหญ่
บอกทางแขวงขอเป็นแบบทีสีแดงได้หรือไม่  แขวงตอบว่าไม่ได้ผิดหลักวิศวกรโยธาเหมือนกันเรื่องนี้ว่าจะ
ช่วยป้องกันการแข่งรถได้ 



 ๑๑ 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ตรงรามอินทรา กม.8 วิ่งมาเพ่ือจะออกแฟชั่นไอซ์แลนด์มีสะพานเข้าวงแหวนตรงนั้นเป็นสะพาน
ทาสีแดงเหมือนกันมันท าให้ไม่อันตรายต่อผู้ขับขี่  

ประธาน  ในมตทิี่ประชุมต้องมจีะมีกฎหมายรองรับได้สั่งการในที่ประชุมหลายๆชุด  และสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิด
มีการแข่งขันรถเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถห้ามแข่งขันบนทางสาธารณะได้ด้วยหรือไม่ 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  เรื่องนี้ต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจราจรของจังหวัดและจะออกรูปแบบใดก็จะรีบ
ด าเนินการ 

ประธาน  การแก้ไขปัญหาแข่งขันรถในทางสาธารณะเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนมามีหลาย
พ้ืนที่ไม่ใช่แต่พ้ืนที ่อ.เมือง มี อ.บางปะกง และ อ.พนมสารคามด้วยและได้เน้นย้ าไปแล้วร้านที่ประกอบใน
การแต่งรถต้องใช้นโยบายตอนนี้ไม่ตักเตือนเพราะมีการตักเตือนไปหลายครั้งแล้ว เน้นย้ าบังคับใช้
กฎหมายแล้วให้ทุกพ้ืนที่บังคับใช้กฎหมายทั้งหมด ร้านที่แต่งรถให้ลูกหลานเยาวชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ 
พ.ต.ท.ประยุทธ  ขอประชาสัมพันธ์ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราย้ายที่ท าการใหม่จากที่อยู่ข้าง สภ.เมืองไปอยู่

ทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเริ่มไปท างานตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.60 ถ้าผู้ใดจะติดต่อราชการกับ 
ผบก., รอง ผบก.หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ เรียนเชิญได้ที่ท าการใหม่ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    11.15    น.  
 

                        
         พ.ต.อ.                                           ตรวจรายงานการประชุม 

                    ( บุญส่ง   ปีกขุนทด ) 
                             ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
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