
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  9/๒๕60 

วันจันทร์ที ่  ๒๕   กันยายน   ๒๕60   เวลา  ๐9.30  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. พ.ต.อ.ช่วงศักดา  บุรณศิร ิ  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
3. พ.ต.ศรายุทธ์  รอดปิ่นทอง  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
4. ร.อ.ธนา   ชะเอมทอง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

             หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
5. ร.ท.ณรงค ์  สุวรรณวิก  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
6. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายอวิรุทธ์  วรกิตติ์ไพศาล  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  
8. นายชัชชัย  ไทรจีน   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. พ.ต.ท.อ านาจ  หาญไฟฟ้า  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
11. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายจรัส   ครชาตรี   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายไชยา  สุขประเสริฐ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
15. นายพิสุทธิ์  ปัญจเดโช  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นางธนพร  แสงสุขขา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายจักรพงษ์  โคตรมา   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
19. นายจุมพล  จันทรกูล  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
20. น.ส.วรรณพร  อยู่มั่นคง  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายโกมล  รุ่งเรือง   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
22. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายวุฒิภากรณ์  จันทร์ทับ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
26. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
27. นายอัคเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
28. นายธีระศักดิ ์  พยุหกฤศ  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
29. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
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30. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
31. นายสมชาย  วงศ์พัฒนวุฒิ  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
32. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
33. นายพิสิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
34. ร.ท.บรรจงศักดิ ์  มาสร   แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
35. พ.ต.ท.สุมิตร  พรมตอง   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
36. พ.ต.ท.สงคราม  ปั้นเอี่ยม   แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
37. ร.ต.ท.ธนสิทธิ์  ยุทธตุลทิพารักษ์  แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
38. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
39. ร.ต.อ.บุญส่ง  สืบแสง   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
40. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
41. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
42. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
43. พ.ต.ท.นิวัฒน์  จรณายุธ  แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
44. พ.ต.ท.ไพทูรย์  ลายประดษฐ์  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
45. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
46. พ.ต.ท.วรานนท์  บุราณรงค ์  ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
47. พ.ต.ท.สงคราม  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
48. พ.ต.ต.เสรี  อินคง   แทน ผกก.สภ.วังคู 
49. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
50. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
51. ร.ต.อ.วิชาญ  ค้าขาย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
52. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. นายสมบัติ  มุมทอง   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. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
61. นางสุชัญญา  มะสิทธิ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
62. จ.ส.อ.พิเชษฐ์  มีเปี่ยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
63. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
64. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
65. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
66. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
67. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางปณิตา  ทรัพย์วณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.อ.พนิชย์  ศิริพละ   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
5. นายสมชาย  เปรมใจ   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
6. นางศุภามาศ  เครือนาค  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
8. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
9. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
11. นายสายชล  วิริยะชัตตสมบัติ  ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
13. นายเดชา  นิลวิเชียร  หวัหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
14. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
15. ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่พะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
16. นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายบรรจง  กนะกาศัย  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
19. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
20. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์ ศรีภิรมณ์  ผกก.สภ.ฉิมพลี 
21. พ.ต.ท.ณัฐธัญ  อู่พิทักษ ์  สว.สภ.สาวชะโงก 
22. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
23. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
24. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
25. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
26. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
27. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
28. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
29. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
30. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
31. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
32. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
33. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
34. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
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35. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
36. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
37. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
38. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
39. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
40. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
41. นายร่มไทร  ทิพยเศวต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
42. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชนะโชติ  สมรรถไท  ผู้แทน ศูนย์ด ารงธรรม 
 

เปิดประชุมเวลา   ๐9.4๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  เรื่องแรกในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ต.ค.๖๐ จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในวันที่ ๒๖ 

ต.ค. ๖๐  จะมีประชาชนมาถวายดอกไม้จันทน์ที่เมรุมาศ ณ วัดโสธรวราราม ซึ่งคนที่ไปลงชื่อจิตอาสาไว้มี
หน้าที่แต่ละงานมีทั้งหมด 8 งาน จะมี หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ ปลอกแขน ส่วนผมคุมเรื่องอ านวยความ
สะวดกจะคุมเรื่องของอาหารและน้ าดื่มอ านวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธี 
ออกเป็นโรงทานโดยมีมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆที่ให้ความร่วมมือ เบื้องต้นก าหนดไว้ที่โรงเรียนวัดโสธร  
ในส่วนของการประชุมคณะอนุกรรมอ านวยความสะดวกบริเวณวัดให้มีแค่น้ า เพ่ือให้ความสะดวก
เรียบร้อยอย่างไรก็ดีรอท่านผู้ว่าฯท่านใหม่เดินทางมารับต าแหน่งสัปดาห์หน้ามามอบนโยบายอีกครั้งหนึ่ง 
ขอน าเรียนให้รับทราบโดยทั่วกัน เรื่องที่สอง มีการประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีผู้สมัครสอบ
ประมาณ 7 แสนกว่าคนรับประมาณไม่เกิน 3 หมื่นคน ในจังหวัดฉะเชิงเทรามี 7 สนามสอบ มีโรงเรียน
วัดโสธร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 และ 2 โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนพุทธิรังสี โรงเรียนบางปะกง
พิทยาคม มีคนมาสอบ 9 พันคน สถานที่จอดห้ามจอดในบริเวณที่สอบทั้งหมด เกรงว่ารถจะติดแต่มีการ
ร่วมมือกันหลายๆฝ่าย ต ารวจจราจรเป็นก าลังหลักในการจัดก าลังพลดูแลเรื่องการจราจร ส่วนราชการอ่ืน
มีการจัดด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องทุจริตในการสอบ ต้องขอบคุณ ผอ.
โรงเรียนที่เก่ียวข้องของการสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย  

เลขานุการ  ขอแนะน า พ.ต.ศรายุทธ์  รอดปิ่นทอง  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าข่าวกรอง กองพลทหารราบที่ 
๑๑  และ นายอวิรุทธ์  วรกิตติ์ไพศาล รักษาราชการหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ย้ายมาจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๘/๒๕60  เมื่อวันจันทร์ที ่ 4  กันยายน  25๖๐                                 
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 60 ได้ลงไว้ใน   
  เว็ปไซด์ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
  เลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี 8/๒๕60 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 

  นายธนสรร   3.1  เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ  
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2560 

กรมการปกครองได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 18 – 
20 กันยายน 2560 ได้ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนงาน โครงการปี 61 ซึ่งยังยึดยุทธศาสตร์เดิม 8 
ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานหลัก โดยได้แจ้งโครงการด าเนินการในปี 61 มีเยาวชนอาสาแผนด้านภัยยาเสพ
ติด การจัดระเบียบสังคม โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  โครงการบริหารจัดการโครงการการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด  โครงการช่วยเหลือ
เพ่ือสร้างอาชีพผู้กระท าความผิดในหมู่บ้าน โครงการเร่งรัดเพ่ือหาผู้ เสพผู้ติดซึ่งจะได้แจ้ง จัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดด าเนินการต่อไป  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดเวรยามเฝ้า
ระวังเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จ านวน 67 หมู่บ้าน ผลจากการเฝ้าระวังไม่พบผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงแต่อย่างใด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรับรองครัวเรือนปลอดภัยยา
เสพติด จ านวน 118 หมู่บ้าน 

  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดท าค่ายโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิต “พิชิตภัย
ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ผู้ร่วมด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น 140 คน  

  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1)ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน
ประกอบการเป้าหมาย จ านวน 19 แห่ง 2,300 คน ผลการด าเนินงาน 21 แห่ง 4,298 คน พบผู้เสพ
ยาเสพติด 48 คน เข้าสู่ขบวนการบ าบัด 2)ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่าน มยส.
เป้าหมายจ านวน 5 แห่ง ผลการด าเนินงานครบ 100 % จ านวน 5 แห่ง 3)ด าเนินโครงการโรงงานสีขาว 
เป้าหมาย 20 แห่ง ผลการด าเนินงาน 26 แห่ง 

  ด้านการปราบปรามยาเสพติด  จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 1  คดี ผู้ต้องหา 1 คน ข้อหา
จ าหน่าย  17  คดี ผู้ต้องหา 22  คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  28  คดี ผู้ต้องหา 28  คน ข้อหา
ครอบครอง 56  คดี ผู้ต้องหา 56  คน และข้อหาเสพ  128 คดี ผู้ต้องหา  128  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น  
230 คด ีผู้ต้องหา 235  คน  ของกลาง  ยาบ้า  9,898.50  เม็ด  ยาไอซ ์ 244.41  กรัม  กัญชาแห้ง 
719.90 กรัม พืชกระท่อม 2,442.23 กรัม  เคตามีน  0.28 กรัม  สารระเหย  1  ถุงเล็ก 

ด้านการบ าบัดรักษา   สมัครใจค่ายบ าบัด ด าเนินการแล้ว 400  คน  บังคับบ าบัด  ด าเนินการ
แล้ว 1140  คน  ต้องโทษบ าบัด ด าเนินการแล้ว  192  คน   รวมทุกระบบ 2,230  ที่ขาดอยู่สมัครใจ
ผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 498 คน ด าเนินการแล้ว 331 คน คิดเป็นร้อยละ 66.47   

การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด เป้าหมาย  400 คน ด าเนินการแล้วครบถ้วน 
  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ  ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและอ าเภอได้ออก

ตรวจสถานบริการ 4 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 70 แห่ง โรงแรม/หอพักจ านวน  16  แห่ง  โต๊ะสนุ๊ก             
1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน  100  แห่ง  สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  567  คน ปรับไม่พกบัตร
ประชาชน 1 คน แนะน า/ตักเตือน  63  แห่ง   

ประธาน  เรื่องจัดระเบียบสังคมให้รอง ผบก.แสดงความคิดเห็นเท่าที่ทราบมาว่าพ้ืนที่ของ อ.เมืองมีการจัด
คอนเสิร์ตตามเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ร้านค้า  

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ปัจจุบันให้ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจสถานบริการซึ่งเป็นตาม พ.ร.บ.สถานบริการซึ่ง
ขณะนี้จะมีการตรวจเพิ่มเติมและก าหนดว่าให้เป็นร้อยเวรป้องกันปราบปรามที่เข้าเวรวันนั้นเวลานั้น เป็น
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การตรวจปิดสถานบริการ ส่วนกรณีที่ท่านประธานแจ้งว่าแสดงคอนเสิร์ตขอความเห็นการตรวจก่อนเล่น
คอนเสิร์ตหรือหลังในความเห็นเพื่อไม่ให้กระทบกับการด าเนินกิจการ และเพ่ือความเหมาะสมของผู้มาชม
คอนเสิร์ตน่าจะตรวจก่อนเข้า 

ประธาน  สถานบริการที่มีดนตรีเล่นในร้าน ถ้าพาครอบครัวเข้าไปทานอาหารไม่ถือเป็นสถานบริการ แต่ถ้า
ร้านนั้นมีผู้หญิงมานั่งกับแขกถือเป็นสถานบริการและมีดนตรีเล่นเกินเที่ยงคืนถือว่าผิดกฎหมาย 

 

  3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน ก.ย.60   จับกุมจ านวน  2  คดี  

 วันที่  3  ก.ย. 60  ผู้ต้องหาจ านวน  2 ราย สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าหนองกระพ้อ ม. 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ ตรวจยึด ไม้พะยูง จ านวน 2 ท่อน  ปริมาตร 0.725  ลบ.ม. อุปกรณ์การ
กระท าผิด รถเข็นล้อยางพร้อมเพลา จ านวน 2 คัน ปืนลูกซองยาวแบบไทยประดิษฐ์ จ านวน 1 กระบอก 
กระสุนปืนลูกซองยาว เบอร์ 12 จ านวน 3 นัด  
 วันที่  13  ก.ย. 60  ผู้ต้องหาจ านวน  1 ราย สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าทับกระบก ม.7            
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 3 แผ่น   ปริมาตร 0.044  ลบ.ม.  
 เปรียบเทียบคดีเดือน ก.ย.59 กับ ก.ย.60 ไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 25 ท่อน ปริมาตร ลดลง 
0.538 ลบ.ม.อุปกรณ์การกระท าผิด ลดลง 4 รายการ 

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

คดีเกิด  7  ราย จับได้  4  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  18 ราย                   
(ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 57.14  (เป้าหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 32 ราย จับได้ 10 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  33  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 31.25  (เป้าหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   
 คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  4  ราย จับได้  1  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง   4   ราย จับได้ลดลง 6 ราย  ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับไดท้ั้งสิ้น  211  ราย ผู้ต้องหา 267  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  463  ราย ผู้ต้องหาลดลง 513 คน  ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท า
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว  มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ไม่มี   

          สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนกันยายน 60 
   1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม  2  คัน ไม่ได้รถคืน 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน  2  คัน ไม่ได้รถคืน                      
          ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  -   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  1  คัน 
        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  



 ๗ 

     - 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  
   -  เดือน ก.ย. 60 รถยนต์ เกิด  2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด  2 ราย       
พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ช่วงนี้ในเขตพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องของคดีโจรกรรมรถยนต์หาย 2 คัน ต ารวจไม่ได้นิ่งนอนใจ

ตัวผู้ต้องสงสัยคือชุดเดิมที่ได้จับกุมไปหนีไปถูกด าเนินคดีที่จ.สระแก้วส่วนของต ารวจแจ้งอายัดไป ต่อมาก็
ได้ประกันตัวออกมามีผู้ต้องหาประมาณ 6 – 7 คน วันเวลาที่โจรกรรมรถเป็นวันเดียวกันช่วง 21.00 น. 
ในเขต อ.เมือง เวลา 22.00 น.ที่ อ.แปลงยาว ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานอยู่ได้เร่งรัดชุดปราบปราม
โจรกรรมรถหาหลักฐานในส่วนของ สภ.ต่างๆตอนนี้ผู้ต้องหาออกมาแล้วโดยประกันตัวชั่วคราว  หลักฐาน
ในการรวบรวมคดีต้องใช้เวลาให้สายตรวจทุก สภ.ออก ว.4 ตั้งแต่ 24.00 – 04.00 น.ถ้าพบรถที่จอด
ล่อแหลมในการโจรกรรมจะมีใบสั่งเตือนภัยแจ้งไว้ที่รถมีโอกาสที่จะสูญหายทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
สังเกตได้ว่าช่วงนี้รถจักรยานยนต์จะถูกโจรกรรมลดน้อยลง ส่วนเรื่องงานพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงก็
คงเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมงานที่ท้องสนามหลวง ถ้าเป็นไปได้จังหวัดแนะน าให้ร่วมงานพิธีวาง
ดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดที่อยู่จะได้ไม่แออัดในกรุงเทพฯและจะสะดวกกว่า ในส่วนของต ารวจ ให้กองร้อย
ควบคุมฝูงชนไปช่วย กทม. 2 กองร้อยด้วย 

ประธาน  ฝากยุติธรรมจังหวัดในการขอเงินกองทุนขอปล่อยตัว โดยเฉพาะการขอปล่อยตัวชั่วคราวให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ละเอียดด้วย เมื่อไม่นานนี้ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมี
ค่ารางวัลน าจับเหมือนกับยาเสพติด มีอยู่ที่ อ.บางน้ าเปรี้ยวที่อ่ืนยังไม่ทราบเมื่อมีการจับต้องท าเรื่องเบิก 
ต ารวจภูธรจังหวัดให้ไปนัดหมายให้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดและสรรพสามิตจังหวัดและมีเงินรางวัล
เหมือนกันให้ทางสาธารณสุขเขียนโครงการในงบประมาณปี 61 ท าในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง เรื่อง
ของรางวัลน าจับด้วย 

นายโฆษิต  ในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อมูลทั่วไปในส่วนของการควบคุมโรคติดต่อกรมสุขภาพจิตได้
ด าเนินการเรียกประชุมท าข้อมูลย้อนหลังของปี 60 มาดู  ผ่านมามี สภ.บางน้ าเปรี้ยวมีผลการด าเนินงาน
และการจับกุมตาม พ.ร.บ.มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อที่ขยายการด าเนินงานควบคุมทั้งจังหวัดใน
ส่วนนี้ผู้รับผิดชอบงานก็จัดเตรียมในเรื่องของการด าเนินงานก็อยู่ระหว่างการรอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบ สสส.ในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นสติกเกอร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทาง
สาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหน่วยงานใดต้องการเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์หรือ                  
สติกเกอร์ก็ขอรับที่สาธารณสุขอ าเภอหรือในพ้ืนที่ได้ 

            

   4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีคนต่างด้าวอยู่ ส่วนใหญ่ก็ท าตาม

ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีในส่วนของนายจ้างซึ่งละเลยไม่ท าการแจ้งที่พักใหม่  
 

   วาระท่ี 4.3 รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๘ 

นายวุฒิภากรณ์  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึงหรือคนขอทานในเรื่อง
จัดระเบียบคนขอทานตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ก.ย.60 วันที่ 15 ก.ย.60 ไปจัดระเบียบที่ตลาดบางวัวไม่
พบคนขอทาน วันที่ 16 ก.ย.60 ไปที่ตลาดคนเดินบางสมัคร พบผู้แสดงความสามารถเป็นชาย 2 ราย 
วันที่ 17 ก.ย. 60 ไปที่ตลาดนัดวัดกลางบางปะกง ไม่พบคนขอทาน วันที่ 18 ก.ย.60 ตลาดบ้านใหม่ 
พบผู้แสดงความสามารถเป็นชาย 1 ราย วันที่ 19 ก.ย.60 ไปตลาดนัดบริเวณตลาดบางบ่อพบผู้แสดง
ความสามารถเป็นชาย 1 ราย วันที่ 20 ก.ย.60 ไปตลาดนัดเกาะขนุนไม่พบคนขอทาน วันที่ 21 ก.ย.
60 ตลาดนัดเซเว่น ม.4 ต.คู้ยายหมี พบผู้แสดงความสามารถ 2 ราย รวมทั้งหมดจากการตรวจสอบแล้ว
ไม่พบผู้กระท าความผิดในเรื่องการค้ามนุษย์ และทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ประกอบไปด้วยศูนย์
คนไร้ที่พ่ึงและบ้านพักเด็กที่ท ากิจกรรมในครั้งนี้มีการรณรงค์ให้กับพ้ืนที่ในตลาดต่างๆให้ทราบถึงการที่มี
คนมาขอทานต้องมีบัตรแสดงผู้ที่มีความสามารถ แต่หากไม่มีบัตรก็ต้องด าเนินการจับกุมก็เพ่ือให้เป็นตาม 
พรบ.คนขอทาน เรื่องที่สองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวันที่ 21 ก.ย.60 ทาง กอ.รมน.และต ารวจตรวจ
คนเข้าเมือง ได้ลงพ้ืนที่การสืบแสวงหาเรื่องของการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ ตามที่เสนอข่าวในวันที่ผ่านมา 
ตามวันดังกล่าวพัฒนาสังคมฯและกอ.รมน.ได้ลงพ้ืนที่ซึ่งได้พูดคุยกันก่อนไปในครั้งนี้อาจเป็นเรื่องเดิมมี
การแจ้งว่ามีสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์หรือไม่ข้อมูลเมื่อเดือน ส.ค.60 ที่ผ่านมาและ
จากการตรวจสอบของทีมสหะวิชาชีพ ทุกหน่วยงานที่ลงไปก็ไม่พบในเรื่องการค้ามนุษย์เพราะ
เนื่องจากว่ามีการรับเลี้ยงเด็กมีผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ HIV มีอยู่ประมาณ 25 คน เริ่มต้นตั้งแต่พัฒนาสังคมฯ
รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมซึ่งได้รับแจ้งจากอาจารย์ที่อยู่ อ.ท่าตะเกียบอีกทีหนึ่งว่าท าไมสถานสงเคราะห์
มีการจัดตั้งและไปขอใบรับรองให้เด็กบางคนมีผลการเรียนบ้าง ไม่มีบ้างให้ออกใบรับรองในเขตพ้ืนที่ท่า
ตะเกียบจึงสอบถามว่าหน่วยงานที่จัดตั้งถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ พัฒนาสังคมฯได้มีหนังสือแจ้งเตือน
หลังจากไปตรวจสอบครั้งที่แล้วแล้วมีหนังสือแจ้งเตือนไปเรื่องการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก ปี 2546 มีจ านวน 2 ครั้ง หลังจากแจ้งไปแล้วได้รับการประสานจากคุณพิมพาว่าไม่
สามารถจดเป็นสถานสงเคราะห์ได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตการให้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้ แต่ทางพัฒนา
สังคมฯมีหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กและจะต้องมีการด าเนินการว่าถ้ามีการอุปการะเด็กไว้ 6 คนขึ้นไปต้อง
มีการจดแจ้งว่ามีการรับอุปการะเด็กโดยมีการน าเด็กเข้ามามีการจ าหน่ายเด็กออกไป การที่จะรับเด็กเข้า
มาต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่ารับเด็กเข้ามาว่าเป็นใครมาจากไหน ซึ่งจากการตรวจของทีมสหวิชาชีพ
ทั้งหมดไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้  และในวันที่ 21 ก.ย.60 เวลา 17.00 น.กอ.รมน.ลงพ้ืนที่ประชุม
ซักซ้อมก่อนว่าการลงในพ้ืนที่ทางพัฒนาสังคมฯไม่สามารถลงพ้ืนที่ในเบื้องต้นได้แต่ถ้ามีเด็กถึงจะลงไปคัด
แยกเด็กอย่างเดียว  การปรับปรุงก าหนดการประมาณนี้ให้เป็นหน่วย กอ.รมน. ตอนที่จะไปก็เจอคนที่อยู่
สถานที่นี้มีเด็กทั้งหมด 9 คน เด็กจะเน้นอายุต่ ากว่า 18 ปีแต่ถ้าเกิน 18 ปีขึ้นไปจะไม่ใช่เด็กความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ.ปี 2546 กอ.รมน.จะคัดแยกเด็กออก คนพิการ และผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้
อยู่ในบ้านพักทั้งหมด จากการตรวจสอบบ้านที่อยู่อาศัยจากการจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ส าหรับจัด
กิจกรรมและผู้บริจาคท าบุญ  อีก 1 หลังเป็นอาคารที่เด็กอยู่อาศัย จากการเข้ามีดูมีทั้งหมด 12 ห้อง ซึ่ง
มีคน 25 คน ไม่ถูกสุขลักษณะอยู่แล้ว ไม่มีมุ้งลวดในการอยู่อาศัยเด็กจะอยู่กันห้องละ 3 – 5 คน และ
เอาคนพิการกับคนติดเชื้อ HIV อยู่รวมกันกับเด็กเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและน าเอาเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
ไปอยู่รวมกันซึ่งทางพัฒนาสังคมฯต้องเข้าไปดูแล  หลังจากคัดแยกเสร็จแล้วได้น าเด็กไปที่สถานีต ารวจ 
สภ.ท่าตะเกียบทั้งหมด 9 คนและคุณพิมพาได้ตามไป  ทีมสหวิชาชีพคัดแยกเด็กและสอบสัมภาษณ์เด็ก
พูดคุยกัน ส่วนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯก็ไปแจ้งลงบันทึกประจ าวันเพ่ือเป็นไปตามขั้นตอนว่าเราได้เอา
เด็กออกจากพ้ืนที่แล้วเพ่ือจะน ากลับไปดูแล ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา 20.00 น. ทางสถานสงเคราะห์ได้น า
มวลชนมาปิดล้อมซ่ึงถ้าน าเด็กออกมาแล้วจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีการแย่งชิงตัวเด็ก เลยต้องประสานกับ



 ๙ 

นายอ าเภอและต ารวจมาดูแล  พัฒนาสังคมได้ประสานบ้านพักเด็ก จ.สระแก้วและปราจีนบุรี เพราะทาง 
จ.ฉะเชิงเทรา ไม่เพียงพอในการรับเด็กและเพ่ือเป็นการแยกเด็กออกไปให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  หลังจาก
พามาแล้วทหาร ต ารวจจะติดตามเพ่ือคุ้มกันไปส่งตามสถานที่ต่างๆ และมีญาติของเด็กน าเอกสารมา
ยืนยันเด็ก 2 คนจึงคืนเด็กให้ไป เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีบ้านพักเด็กที่ไม่มี พ.ร.บ.แจ้งความด าเนินคดีโดย
น าเด็กมารับเลี้ยงโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมายืนยัน  เด็กทั้งหมดที่อายุ ๑7 ปีก าลังเรียน รด.อยู่ต้อง
ประสานให้ว่าต้องกลับไปเรียนในภายหลัง ส่วนเด็กที่จะสอบให้พัฒนาสังคมไปรับข้อสอบมาให้เด็กสอบ
ส่วนคุณพิมพาอ้างว่าเด็กที่อยู่กับเขาเป็นเด็กที่ต้องน าเอกสารมายืนยัน  ต้องเป็นเอกสารฉบับจริง
เพ่ือที่จะมารับเด็กไปก็ให้ไป  ส่วนทางพัฒนาสังคมฯก็จะให้สหวิชาชีพและคณะกรรมการลงความเห็นว่า
สถานสงเคราะห์ให้อยู่ต่อหรือไม่ แล้วจะรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายอ านาจ  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง  ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนส าคัญในพ้ืนที่ 
  ไม่มีการเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว มีการออก
  งานในพ้ืนที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่นั้นๆ 
   ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี  

  เมื่อวันที่  19  ก.ย.60  เวลา 09.30 น.  ได้มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยทั้งหมด 10 กลุ่ม  1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อ.สนามชัยเขต 2) กลุ่มคุ้มครองบาง
คล้า 3) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา  4) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา   
5) ชมรมล าพูบ้านโพธิ์ 6) เครือข่ายอาสาสมัครที่พักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน           
ต.หนองแหน 7) มูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม อ.สนามชัยเขต  ๘) มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม  จ านวน
ประมาณ 70 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ยกเลิกและจ ากัด การใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูงโดยมี    
น.ส.พลูเพ็ชร  สีเหลืองอ่อน เป็นตัวแทนยื่นหนังสือดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้นาย
กิตติพันธุ์  โรจนชีวะ รอง ผวจ.ฉช. ศูนย์ด ารงธรรม รับมอบหนังสือดังกล่าวฯ เพ่ือด าเนินการต่อไปและ
ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ยื่นหนังสือพอใจ และเดินทางกลับเวลา  11.30 น.เหตุการณ์ทั่งไปปกต ิ

  การขอสนับสนุนจิตอาสาเพ่ือให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 21 – 30 ก.ย.60 จังหวัด
ฉะเชิงเทราจะรับสมัครในวันที่ 27 ต.ค.60 จ านวน 200 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ผลัดที่ 1 
ปฏิบัติหน้าที่เวลา 03.00 – 12.00 น. ประกอบด้วย อ.พนมสารคาม ราชสาส์น แปลงยาว บางคล้า 
อ าเภอละ 25 คน ภาคบ่าย ผลัดที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เวลา 12.00 – 21.00 น.ประกอบด้วย เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง  บ้านโพธิ์ คลองเขื่อน อ าเภอละ 25 คน  โดยก าหนดจุดรวมพล ณ บริเวณ
หน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้มาพร้อม ณ จุดรวมพล ภาคเช้าพร้อมกัน
เวลา 01.30 น.และภาคบ่ายพร้อมกันเวลา 08.00 น.  โดยให้จิตอาสาฯพกบัตรประจ าตัวประชาชน
ทุกคน 3)ผู้ประสานงานแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว และขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพ ซึ่งก าหนดในวันที่ 26 ก.ย.60 จ านวน 500 คน มีอ าเภอที่
เกี่ยวข้อง อ.บางปะกง 200 คน บางน้ าเปรี้ยว 100 คน สนามชัยเขต 100 คน ท่าตะเกียบ 100 คน 
เนื่องจากช่วงนี้มีประชาชนเข้าเฝ้าเป็นจ านวนมาก ส่วนกลางให้ถึงภายในเวลา 03.00 น.ขอปรับเวลา
จาก 03.00 เป็น 01.00 น. ถึงท่ีหมายเวลา 03.00 น. 
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  หัวข้อข่าวสารที่ส าคัญที่ขอให้ภาคีเครือข่ายข่าวความมั่นคงได้ติดตามในห้วงต่อไป 1)การเฝ้า
ระวังติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน  กลุ่มพลังงานการเมืองที่อาจจะสร้างสถานการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนใน
พ้ืนที่ ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า/ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน/ปัญหาหนี้สินเกษตรกร/ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม/ปัญหาผลกระทบจากการด าเนินโครงการของรัฐหรือเอกชน กลุ่มสมาชิกกองทุ นฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ ยาเสพติด บ่อนการพนัน อาวุธสงคราม 
ขบวนการค้ามนุษย์ กลุ่มขบวนการน าพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และกลุ่มขบวนการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นางธนพร  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพลทหารราบที่ 11 และต ารวจในเขต

พ้ืนที่ตั้งจุดตรวจจ านวน 3 ครั้ง พบผู้กระท าความผิดจ านวน 22 คัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 
ทางหลวงหมายเลข 315 หน้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลองประเวศ ครั้งที่ 2 หน้า อบต.นครเนื่องเขต ครั้งที่ 
3 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 หน้าวัดเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน 

นายจักรพงษ ์  แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน  โดยมี
มาตรการป้องปรามแก้ไขอยู่ 2 จุด คือจุดที่ 1 ด่านชั่งน้ าหนักลอยบางไผ่ ในเดือน ก.ย.นี้จับรถบรรทุกได้ 
5 คัน จุดที่ 2 คือด่านชั่งเคลื่อนที่ที่พบการร้องเรียนจะท าด่านชั่งร่วมกับทางหลวงชนบทร่วมตรวจสอบ
ร่วมกับต ารวจและฝ่ายปกครอง  เดือน ก.ย.ไปตรวจสอบที่ ต.คลองประเวศ ถนน 315 และ 3121 
บางคล้า - แปลงยาว สามารถจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินได้ 1 คัน ส่ง สภ.บ้านโพธิ์ด าเนินการ 

นายณรงค์ศักดิ์  ในส่วนนี้ได้เป็นคณะท างานรถบรรทุกสีขาว ขอรายงานผลการจับกุมเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 60 ของ 
สภ.บางน้ าเปรี้ยว จับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินจ านวน 4 คัน รถที่จับกุมได้น้ าหนักเกินต่ าสุด 35 ตันเกิน
กฎหมายก าหนดไป 10 ตัน คันที่ 2 – 3 น้ าหนัก 44 ตัน เกินกว่ากฎหมายก าหนดไป 19 ตัน คันที่ 4 
เกินกว่ากฎหมายก าหนดไป 7 ตัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในกลุ่มบางน้ าเปรี้ยวจะจับกุมรถบรรทุกก็เกินกว่า 
40 ตัน ต่อมารถบรรทุกน้ าหนักเกินถูกจับกุมลดลงไปเหลือ 30 ตัน หลังจากการท างานชลอลงไป
รถบรรทุกที่เพ่ิมน้ าหนักเป็น 40 ตันเหมือนเดิม  แสดงว่าผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ในวันที่ 10 
ก.ย. คณะท างานจับกุมเส้นแหลมประดู่พบรถเซมิเทลเลอร์ 1 คัน บรรทุกน้ าหนักเกิน 54 ตัน เกินกว่า
กฎหมายก าหนดไป 9 ตัน พบรถพ่วงแม่ลูกชั่งได้ 63 ตัน เกินกฎหมายก าหนดไป 13 ตัน ทั้ง 2 คันเมื่อ
ถึงด่านตรวจจะหลบเข้าข้างทาง ซึ่งจะอยู่ห่างจากด่านชั่งไม่เกิน 200 เมตร เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไป
ตรวจสอบคนขับก็จะหลบหนี ปัจจุบันจากข้อมูลที่ส่งมาคณะท างานรถบรรทุกสีขาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
การประชุมระดับกระทรวงได้รับความชื่นชมโครงการรถบรรทุกร่วมใจประชารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดข้างเคียงจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้ร้องเรียนว่าจังหวัดอ่ืน ผู้ประกอบการ  จ.
ฉะเชิงเทราอาจจะสู้ไม่ได้หรือแข่งขันไม่ได้ ข้อมูล ณ ปัจจุบันผู้แข่งขันผู้ประกอบการรถบรรทุกดินในเขต 
จ.ปทุมธานีจากการเก็บข้อมูลของคณะท างาน จ.ปทุมธานีพบผู้กระท าผิดน้อยลง เนื่องจากแขวงทาง
หลวงหรือทางหลวงชนบทด าเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่อง  กลับกลายเป็นว่าผู้ประกอบการจากเคยหลบ
จาก จ.ฉะเชิงเทราหรือจังหวัดข้างเคียงกลับเข้ามาวิ่งรถที่ จ.ฉะเชิงเทราเหมือนเดิม  ส่วนอีกเส้นจาก
แหลมประดู่เส้นทางนี้มาจาก อ.พนมสารคาม แปลงยาว พนัสนิคมเส้นทางที่มาจากพนมสารคามโดย
หลักจะผ่านด่านชั่งถาวรบางไผ่จะพบการกระท าความผิดน้อย รถที่ถูกจับที่ด่านเกิดจากความผิดพลาด
ของตาชั่ง เมื่อถูกจับไป 4 คัน เกินไป 300 – 600 กก. รถที่ชั่งจากต้นทางขาดน้ าหนักไป 200 – 
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300 กก.ทุกคัน รถที่ถูกกฎหมายเข้าด่านชั่งโดยไม่มีหน่วยงานใดเรียกเข้าปกติแต่ถูกด าเนินคดีเหมือนกัน 
ทราบในเบื้องต้นผลด าเนินคดีค่าปรับที่ศาลปรับเท่ากัน จะแจ้งในที่ประชุมว่าผู้ประกอบการที่ท าถูก
กฎหมายอาจจะถูกด าเนินคดีเหมือนกัน ซึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยจะมีมาตรการอย่างไรในการเยียวยา
หรือช่วยเหลือในการลงโทษตามความผิดที่ได้กระท าความผิดมากถูกลงโทษมาก ความผิดน้อยถูกลงโทษ
น้อย ความผิดแตกต่างกันแต่ลงโทษเท่ากัน จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่ได้รับความยุติธรรม 
ปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินใน จ.ฉะเชิงเทรา จากการเริ่มต้นมาในหลายๆเดือน ได้รับการชื่นชมจาก
หลายจังหวัด แต่ปัจจุบันมีผู้ร้องในถนนเขต จ.ฉะเชิงเทราเกิดความช ารุดเสียหายมากที่สุดและเป็นเรื่องที่
แปลกผู้ที่กระท ารถบรรทุกน้ าหนักเกินก็ยังกระท าผิดต่อไป  ในเส้นทางของ จ.ฉะเชิงเทราในพ้ืนที่มี
รถบรรทุกน้ าหนักเกินแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน แหล่งผลิตของดินคือ อ.บางน้ าเปรี้ยว เป็นแหล่งดินขนาด
ใหญ่ของจังหวัด ส่วนเส้นทาง 304 เส้นแหลมประดู่เป็นแหล่งลูกรังหรือทราย ในส่วนของเส้นบางนา-
ตราดจะเป็นหินหรือทราย ส่วนที่มองข้ามคือรถตู้คอนเทนเนอร์ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่
ลาดกระบังจะต้องผ่าน จ.ฉะเชิงเทราทุกเส้นทางเพ่ือมุ่งสู่แหลมฉบัง  ตู้คอนเทนเนอร์ที่กระท าความผิด
เส้นบางนาตราด บรรทุกมา 70 กว่าคันต่ าสุด 60 คัน น้ าหนักเกิน เป็นหมื่นกก.ปัจจุบันไม่ได้จับกุม
เส้นทางนี้มานาน 5 เดือนแล้วมีผู้กล้าที่จะท าผิดต่อไป ส่วนที่รายงานขนส่งซึ่งเป็นเลขาฯรถบรรทุกสีขาว
ที่บรรทุกหินทรายสิ่งที่จะน ารถบรรทุกน้ าหนักเกิน รถที่ใช้ผิดกฎหมายขนส่งซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรถให้
สามารถบรรทุกของให้มากขึ้นเพ่ือปกปิดสายตาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ  ในส่วนของการตั้งด่าน
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ต ารวจ ทหาร ตั้งด่านรถที่วิ่งเข้าชั่งใน
ด่านเชื่อว่าเป็นรถที่ถูกกฎหมาย รถที่หลบเลี่ยงก่อนเข้าด่านหรือจอดรอสัญนิษฐานว่ารถคันนั้นกระท าผิด
กฎหมาย เมื่อมีการตั้งด่านในเวลา 2 – 3 ชม.จะไม่มีรถวิ่งผ่านด่านเลยและจะมีหน่วยงานอีกหน่วยงาน
ไปตั้งด่านซ้อนอยูแ่ต่พอเลิกด่านจะมีรถที่น้ าหนักเกินแฝงเข้ามา ซึ่งเจ้าหน้าที่ท างานยากมากแนวทางการ
ป้องกันของ จ.ฉะเชิงเทรา ควรจะมีด่านถาวรบนเส้นทางหลักที่เสนอไป เพื่อป้องกันการร้องเรียนว่าเลือก
ปฏิบัติ และจะมีชุดเฉพาะกิจไว้ดูแลนอกเส้นทางท่ีหลบเลี่ยงด่าน 

นางธนพร  ขอชี้แจงคณะท างานของรถบรรทุกน้ าหนักเกินมี 3 ชุด ชุดที่ 1 ประชาสัมพันธ์ ป้องปราม  ชุดที่ 
2 มี ผบก.และรอง ผบก.เป็นประธาน จะท างานโดยชุดที่ 1 ท างานแล้วลังจากนั้นจะมีรถที่กระท า
ความผิดอยู่ ชุดที่ 2 ก็ต้องท างานที่เข้าร่วมประชุมกับท่านรองกิตติพันธ์ไปแล้ว ซึ่งมีหน่วยงานทางหลวง
ชนบท แขวงทางหลวง ต ารวจไปพูดคุยกันว่าจะด าเนินงาอย่างไรเพ่ือให้การด าเนินการโครงการนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยที่ชุดที่ 2 ท างานก่อนโดยที่ชุดที่ 3 ต้องท างานที่หลัง โดยชุดท างานที่ 2 ต้องมี
มติว่าจะไปตั้งด่านที่บางกรูดท างานก่อนสาย 315 ทางหลวงแจ้งว่าจุดที่ตั้งไว้แล้ว และทางหลวงที่
บริเวณ อบต.ศาลาแดงอยู่ระหว่างที่เราด าเนินการว่าจะออกไปตั้งวันไหน เมื่อไร และจะเรียนให้
คณะกรรมการทราบอีกครั้ง ส่วนที่เวลาตั้งด่านและรถไม่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องจริง จะจอดบริเวณไหล่ทาง 
แต่รถที่เข้ามาก็ไม่ถูกต้องทุกคันมีผิดในการต่อเติมกระบะ รถบรรทุกท้ายยื่น รถไก่และรถแกลบ และชุด
ที่ 3 ยังไม่ด าเนินการเป็นชุดเฉพาะกิจถ้าชุด 1 และ 2 ด าเนินการแล้วยังไม่เชื่อฟังยังมีผิดอยู่ ชุดที่ 3 จะ
ออกไปด าเนินการ 

นายณรงค์ศักดิ์  ขอเสริมการตั้งด่าน ตามค าสั่งชุดที่ 1 เป็นค าสั่งที่ระบุตัวบุคคลขัดเจน มีการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของแต่ละคณะและค าสั่งหลังก็มีการยกเลิกค าสั่งแรก หลังจากที่มีการจับกุมในครั้งแรกๆ
ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย. มีผู้ร้องเรียนว่าคณะท างานมีการเลือกปฏิบัติมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือเกิน
เลย ก็แล้วแต่ว่ามีการตั้งด่านเนื่องจากความยุติธรรมทุกรายทางภาคเอกชนและหอการค้าอุตสาหกรรม
รวมทั้งชมรมรถบรรทุก จ.ฉะเชิงเทรา ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแขวงทางหลวงออก
ส ารวจพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่ใดสมควรจะตั้งด่านถาวรเพ่ือตรวจสอบรถบรรทุกน้ าหนักเกิน ก็มีข้อสรุป 2 จุด คือ



 ๑๒ 

หน้า อบต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปรี้ยว กับ พ้ืนที่ถนน 315 เขต อ.เมืองและรอยต่อของ อ.บ้านโพธิ์
หลังจากภาคเอกชนได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง ได้เกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ลง
ไปปฏิบัติงาน  ปัจจุบันด่านและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ยังอยู่  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
ก าลังไปปฏิบัติงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ประกอบการ เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางธนพร  ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานการจัดระเบียบรถตู้  และการจัดระเบียบ

รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบข้อที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับข้อมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายอ านาจ  เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 เวลาประมาณ 01.00 น.ได้ตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันที่ปั๊มน้ ามัน

รุ่งพิทักษ์และปั๊ม 10 บาท จากการตรวจสอบพบวัยรุ่นชายหญิงจ านวน  15 คน จากการตรวจสอบพบ
รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพจ านวน 8 คัน และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแต่ไม่พบ จึงได้ควบคุมตัว
และรถจักรยานยนต์ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายที่ สภ.พนมสารคาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
นายธนสรร  ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าไม่ค่อยมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ในเรื่องนี้ได้ไปพบกับผู้จัดการของห้างโรบินสันแล้ว เรื่องร้านกาแฟสตาร์บั๊คมีประตูเล็กเข้าออกได้  

แต่เนื่องจากร้านเปิดก่อนเวลาห้างท าการจึงให้ความรู้ จะเห็นว่ามีรถสามล้อจอดรอผู้โดยสารให้ท าไม้มา
กั้นขาวแดงเพ่ือไม่ให้รถอ่ืนเข้ามา ถ้าเข้ามาซึ่งถ้าเลยไป 20 เมตรก็จะเป็นร้านทอง และอีกส่วนหนึ่งก็ให้
เข้าไปดูห้องควบคุมกล้อง CCTV ของห้าง มีกล้องอยู่ไม่ต่ ากว่า 32 ตัว แนะน าบางสิ่งและมีการซักซ้อม
แผนและได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุไปเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว  ตชด.ร่วมกับ ภ.จว.ฉะเชิงเทราและสภ.เมือง ซ้อม
แผนเผชิญเหตุเรื่องการปล้นทรัพย์ ส่วนห้างบิ๊กซีให้ต ารวจไปดูแลและแนะน าเรื่องการจอดรถ 

พ.ต.ท.สุมิตร  ของห้างบิ๊กซี 1 จะมีต ารวจมาประจ าเพ่ือป้องกันในเรื่องการลักทรัพย์และเด็กนักเรียนตีกันและ
เข้าประจ าดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
นายณรงค์ศักดิ์  เหตุเกิดเมื่อประมาณเวลา 01.00 – 02.00 น.มีเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยที่ปากซอยลิเกใกล้ร้าน

ติดลมจึงโทรแจ้งเข้า สภ.เมืองจากนั้นก็เดินออกมาดูที่ปากซอย  พบผู้ถูกรถเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บส่วนผู้
เฉี่ยวชนก็หลบหนีและมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ 2 คน และพบนักข่าว กู้ภัยที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามด้วย 
ต ารวจสายตรวจตามมาทีหลัง ชี้แจงเพ่ือที่จะทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรม
แล้วยังมีอุบัติเหตุที่ใกล้ตัว ตั้งข้อสังเกตว่าต ารวจสายตรวจมาถึงที่เกิดเหตุช้ากว่าหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะ 
สภ.เมืองเมื่อได้รับแจ้งแล้วควรให้ถึงที่เกิดเหตุให้เร็วกว่านี้ เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับกล้อง CCTV ทุกครั้งที่เกิด
เหตุที่ร้านติดลมซอยลิเกหรือถนนพระยาศรีสุนทรจะมีกลองอยู่ 4 ตัว ซึ่งติดตั้งโดย สภ.เมือง สมัยที่เป็น 
กต.ตร.สภ.เมือง โดยขออนุญาตติดตั้งกล้องไปยังเทศบาลถ้าขอจากเทศบาลกว่าจะได้ก็หลายปีกว่าจะ



 ๑๓ 

จัดสรรมาให้ซึ่งงบประมาณก็ไม่เพียงพอ เวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรม กต.ตร.ต้องขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชนต่างๆ หรือบ้านเรือนที่อยู่ติดถนนขอให้ติดตั้ งกล้องให้   หลายปีที่ผ่านมาเวลา
รถจักรยานยนต์หายหรือการก่ออาชญากรรมทาง สืบสวนเมืองและสืบสวนจังหวัดก็จะขอข้อมูลจากกล้อง
ที่บ้านตลอด และกล้อง CCTV กับรถบรรทุกสีขาวก็จะมีการติดตั้งกล้องไว้ 2 – 3 จุด กล้องนี้จะลิงค์ผ่าน 
WiFi เข้ามาของกรรมการทุกท่านไว้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่ารถที่ผ่านคือเป้าหมายว่ามีการบรรทุก
น้ าหนักเกินหรือไม่ การสังเกตด้วยสายตาว่ารถที่วิ่งเข้ามาตอนหลังก็จะมีการร้องเรียนด้วยว่ากล้องที่ติดไม่
ขออนุญาตให้ถูกต้อง ทั้งๆความมุ่งหมายดีของภาคเอกชนจะช่วยป้องปรามคนที่จะกระท าความผิดเมื่อ
เห็นกล้องแล้วต้องนึกถึงการที่จะถูกจับหรือไม่ในการกระท าความผิด อยากให้มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่อง
การขอใบอนุญาตหรือความร่วมมือต่างๆ ในการติดตั้งกล้อง CCTV ในที่ส าคัญ 

พ.ต.ท.สุมิตร  ขอชี้แจงกรณีที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุช้ามีขั้นตอนกรณีที่เกิดเหตุ 1)ต้องแจ้ง 191 แล้ว 191 
แจ้งไปที่ สภ.และ 191 จะจับเวลาว่าต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุใช้เวลากี่นาที และเมื่อถึงที่เกิดเหตุต้องแจ้ง
กลับไปที่ศูนย์ 191 ว่าไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว โดย 191 จะมีสารวัตรเป็นผู้ควบคุมเช็คเวลา ถ้าไปช้าจะ
ปรากฏที่ศูนย์ 191 ที่ต ารวจ (ศูนย์ใหญ่) ทั้งหมดจะรันเวลาทั้งหมด 

ประธาน  ฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์ 191 การโทรเข้ามาต้องเหตุแจ้งจริงๆ และส่วนใหญ่มูลนิธิท างานเร็ว
และปรึกษาขนส่งคิดตั้งกล้อง CCTV ควบคุมด้วยเช่น รถที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเมื่อก าหนดจุดแล้วขนส่งจังหวัดจะต้องเร่งด้วยและใช้เงินกองทุนเลขสวย 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  กรณีกล้องวงจรปิดการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเสาไฟฟ้าต้องขออนุญาตการไฟฟ้าที่จะน าขึ้นไว้
บนเสาได้ ถ้าไม่แจ้งจะถือว่าเป็นความผิด ส่วนของ สภ.เมืองก าลังตรวจรับกล้อง 16 ตัวเป็นกล้องวงจรปิด
ใช้สายเคเบิ้ลใยแก้ว จะดีตรงที่ว่ากว่าค่าใช้จ่ายด าเนินการจุดที่รับ-ส่งต้องมี WiFi ด้วย ขั้นตอนนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการค่อนข้างสูงความเสถียรของกล้องจะน้อยต้องขอไฟฟ้าพาดสายและมิเตอร์ไฟฟ้า
ด้วย ส่วนกล้องวงจรปิดสมัยก่อนต้องช่วยๆกัน มีทั้งของหลวงและเอกชน อบจ.อบต.มีทุกหน่วยงานต่าง
คนต่างท าจะมีในเรื่องของคุณภาพ การดูแลก็จะมีประกัน 1 – 2 ปีเป็นส่วนหนึ่งถึงเวลาก็ใช้ไม่ได้ เพราะ
แต่ละท่ีใช้ไม่เหมือนกัน และขณะนี้จะใช้งานของการประมูลจากป้ายทะเบียนเลขสวยมาใช้ติดตั้งบางส่วน 
ผู้แทนขนส่งและปภ.ก็จะคุยเรื่องนี้หลายส่วนได้ด าเนินการไปแล้วอีกส่วนหนึ่งขอติดตั้งในปี 62 ใช้งบ
พัฒนาจังหวัดท่านผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯและคณะอนุกรรมการได้พิจารณาและเสนอขึ้นไป ในปี 62 อีก 54 
ล้านบาท ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 100 จุดในเส้นทางหลักทั้งหมดความยาว 150 กม. มีศูนย์บริหาร
จัดการอยู่ที่ สภ.เมือง จะผ่านหรือไม่ผ่านต้องอยู่ที่คณะกรรมการถ้าติดตั้งแล้วกล้องส่วนติดตั้งย่อยก็
มาจั๊มส์สายได้ทั้งหมดเพราะเป็นระบบเดียวกันให้ cat มาด าเนินการ  เพ่ือการรักษาความปลอดภัยและ
การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร เพราะจะช่วยดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่จะ
เข้ามาในพ้ืนที่ การขนส่งสินค้าของระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา    11.35    น.  
                        
         พ.ต.ท.                            ตรวจรายงานการประชุม 

                    ( สุเทพ  ศรีเกษม ) 
                     รอง ผกก.รรท ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
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