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…………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม   

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

             หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
8. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา             
9. พ.ต.ท.อ านาจ  หาญไฟฟ้า  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
10. นพ.ปราถนา  ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายพงศ์ศา  วงษ์วันทนีย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นางสาวนิรดา  มุ่งหน้าที ่  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
1. นางอุไรวรรณ  อินทะสูง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
14. นายวิมล์   อินทปัชญาย์  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายไตรสิทธิ์  ธันยาพรสมบัติ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
18. นายสายชล  วิริยะชัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
19. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
20. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายสมชาย                 เพ็งอินทร์  แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
22. นายสิทธิ  บูรณะภักด ี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นางอัจฉราพร  พูลสมบัติภิญโญ  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายจรัล   หร่ายมะณ ี  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
26. นางน้ าอ้อย  จันทร์ร้อยเอ็ด  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
27. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร ์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
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28. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
29. นายพงษ์สุรีย์  อิสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
30. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
31. นายสุริยกมล  ไวยหงส์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
32. นายพชิิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
33. ร.ท.บรรจงศักดิ ์  มาศิริ   แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
34. พ.ต.ท.บรรรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
35. พ.ต.ต.นิติโชค  วิจารณ์   แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
36. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
37. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  ปรีผ่อง   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว                                                                  
38. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
39. พ.ต.ท.เอกกนก  นรจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
40. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
41. พ.ต.ท.ธนภณ  สระส าลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
42. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
43. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
44. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
45. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์  ศรีภิรมณ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
46. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
47. พ.ต.อ.ภณศึกษา  ชาเรณู   ผกก.สภ.วังคู 
48. พ.ต.ท.ธงชัย  วงษ์บุดดา  สว.สภ.สาวชะโงก 
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.ไพรัตน์  โกรกภูเขียว  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
52. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. นายประสงค ์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นายปราโมทย ์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
55. พ.จ.อ.สายัณห์  ช้างทรวัตมณี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
56. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
57. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
58. นายเกียรติศักดิ ์  ภู่ก าชัย   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
59. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
60. นายชนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
61. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
62. นายคเณศวร  เกษอินทร์  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
63. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  ผช.ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
64. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
2. นายสุชา   เกียรติขจรฤทธิ์  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
4. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
5. นายสมศักดิ์  กู้เกียรติกาญจน์  ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายสัญญา  นาม ี   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
7. นายจักรวาล  แสงแข   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายปราโมช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายพัฒนพงศ์  เสมานิตย์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
10. นายสุวิต   จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายรัชพล  โรจน์ประภา  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา  
12. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
15. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
16. ผศ.ดร.อุทัย                 ศิริภักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
17. นางสาวปัทมา  ศรีสุข   สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
18. นายประสิทธิ์  เปรมจิตร์  นายอ าเภอบางปะกง 
19. นายพิษณุวัตร  วรรธนะกุล  นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
20. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
21. พ.ต.อ.ดุษฎี  ศุกรเสพย์  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
22. นายวิสูตร  ศรีสุนทร  นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
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. นายจิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
30. นายสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
31. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
32. นายอมร   กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
33. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
34. นายศรนรินทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
35. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
36. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
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37.     
38. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
39. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
40. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
41. นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
42. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
43. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
44. นายจอมพงษ ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
45. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
46. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑5  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงมอบให้ผมนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานในที่ประชุมแทน ผมเองมารับต าแหน่งได้ 1 เดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้ผม
รับผิดชอบในสายงานด้านปกครอง ความม่ันคง ส่วนรองฯกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ เดิมเป็นหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดรับผิดชอบ ด้านเศรษฐกิจและสังคม หลายท่านเคยรู้จักผมเพราะเคยเป็นนายอ าเภออยู่ที่คลอง
เขื่อน ปี 2550 – 2552 แล้วย้ายไปเป็นนายอ าเภอที่อ่ืนอยู่ 8 ปีกว่าและขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา บางท่านอาจจะรู้จักตอนเป็นผู้ตรวจงานปกครองจะตรวจงานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส่วนนายอ าเภอและผู้แทนนายอ าเภอหลายท่านนั้นก็รู้จักกันอยู่ ไปพบทั้ง 11 อ าเภอ อีกท่านหนึ่งวันนี้
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ขออนุญาตแนะน าคือ ท่านพรเลิศ  โชคชัย เป็นปลัดจังหวัดตามโครงสร้างท่านก็
เป็นคณะกรรมการ ท่านมาจากนายอ าเภอเมือง นายอ าเภอบางคล้า ทุกท่านคงจะรู้จักดีแล้ว วันนี้ตอน 
9.30 น. มีประชุมคณะกรรมการเทศบาล ผมต้องเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ประชุมความมั่นคงและรักษา
ความสงบเรียบร้อยเป็นงานหลัก ที่ท่านผู้ว่าฯ มอบหมายให้มาประชุมแทน ทางเทศบาลก็เป็น
คณะกรรมการด้วยแต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการท่านอ่ืนไปประชุมแทน  เรื่องที่อยากให้ที่ประชุม
ทราบอีกเรื่องคือ ทางรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าไปวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา ก าหนดจัดให้
ประชาชนเข้าไปด้วยตัวเอง หรือเป็นหมู่คณะ และก็มีการจัดอ านวยความสะดวก โดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพหลักการประสานงานก็จะมีการจัดสรรให้ประชาชนจังหวัดละ 750 คน เข้าไปถวายพระบรม
ศพโดยยอดศูนย์การประชุมติดตามสถานการณ์ท่านนายกเป็นประธาน คณะรัฐมนตรี มีการประชุมและ
ปรับแผนตลอดเวลา ตอนแรกคาดว่าจะมีคนไปถวายความอาลัยพระบรมศพได้วันละหมื่นกว่าคน แต่เมื่อ
พ่ีน้องประชาชนเข้าไปมากก็ปรับเปลี่ยนเป็นวันละ 30,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ ส าหรับวันนี้เป็นของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้น าประชาชนเข้าไป ซึ่งวันละไม่เกิน 5 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรามี 
8 อ าเภอ รวมแล้ว 750 คน ยกเว้นที่ไม่ได้วันนี้ยังอยู่ในคิวที่จัดสรรอยู่ ซึ่ง 1 จังหวัดจะได้รับ 5 ครั้งใน
การไป ทางอ าเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมาลงชื่อและพยายามจัดสรรมาให้เรียบร้อย และดูแลเรื่องรถที่จะไป อาหารการกิน น้ า การ
ดูแลหากมีผู้ป่วย จังหวัดเราถือว่าเดินทางไม่ไกล ถ้าดูข่าวคิวต้นๆ จะมาจากจังหวัดไกลๆ ไล่ตามตัวอักษร 
เชียงใหม่ เข้าพร้อมจังหวัดเรา ล่าสุดออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดวันนี้จังหวัดเรามีรถไปทั้งสิ้นวันนี้ไปส่งที่
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จุดนัดพบบริเวณมอเตอร์เวย์ บางวัว และรวมกันไป 8 อ าเภอจัดสรรตามจ านวน บางอ าเภอแจ้งยอดมา
น้อยแต่พอถึงเวลามามากกว่าที่แจ้งจริง แจ้งไว้ 750 คน แต่ไปจริง 894 คน ก็ไม่ได้ห้ามไปถือว่ามีจิต
ศรัทธาอยากจะไปแสดงความจงรักภักดี  รถบัสทั้งหมด 19 คัน รถตู้ 2 คันออกจากจุดนัดพบ 6.40 น. 
เมื่อเวลา 08.00 น. ได้ไปถึงด่านศรีนครินทร์ โดยมีรถต ารวจน า และจะเข้าไปรวมที่กองสลากและมี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยคอยอยู่ ไปถึงต้องเข้าจุดพักคอยจะได้นัดคิว แต่
ตอนนี้เปลี่ยนบัตรคิวใหม่ ตอนแรกแจกเป็นรายบุคคลและเปลี่ยนเป็นรายกลุ่ม ประชาชนไปเท่าไรก็
พยายามจะให้เข้าหมดถึงแม้ว่าตอนท าพิธีก็จะเห็นว่ามีสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่ห้ามให้เข้าไป บาง
คนสงสัยว่าตอนแรกไม่เหมือนตอนแรกคือการลงนามถวายความอาลัย เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายทอดโทรทัศน์
ที่ท าพิธี ตอนแรกให้เข้าไป 70 กว่าคนตอนนี้ 100 คนแล้ว เป็นเวลา 100 วัน แต่ตอนนี้รัฐบาลขยาย
เวลาไปเรื่อยๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 3,000 กว่าคน แต่ก่อนนี้ก็ไป 800 
กว่าคนแล้ว เป็นหน้าที่ของอ าเภอจะต้องรับไว้ก่อนอยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านเป็นหลัก เพราะ
ชาวบ้านอยากไปแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินรัฐบาลอ านวยความสะดวกให้คือชาวบ้าน พวกเราเป็น
ข้าราชการจะมีความสามารถที่จะเดินทางไปเอง ถ้าอยากไปไปได้ทุกวันไม่ต้องรอให้จังหวัดพาไป จะมี
แบบขั้นตอนของส านักพระราชวังกับทาง ศตส.จึงเป็นผู้ดูแลและจะปรับแผนต่างๆ ขออนุญาตน าเรียนให้
ทุกท่านทราบ เรื่องก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วย การไปการแต่งกายสุภาพชุดไว้
ทุกข์ ห้ามพกพาของมีคมไปรองเท้าแตะห้ามใส่ อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย   

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  255๙     

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  ต.ค. 5๙ ได้ลงไว้

ในเว็ปไซด์ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
เลขาฯ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี 
มติทีป่ระชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน พ.ย. ๕9 สรุปผลการด าเนินงานดังนี้   
 ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 910 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ก าหนดให้ด าเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ในปีงบประมาณ 
2560 เน้นเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ 9 ขั้นตอน การท างานเน้นกิจกรรมต่อยอด เพ่ือ
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สร้างความยั่งยืน คือในหมู่บ้าน/ชุมชนต้องไม่มีผู้ค้า ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้
เสพได้รับการบ าบัด มีระบบการป้องกันทั้งในหมู่บ้าน/โรงเรียน/โรงงาน  (ขั้นตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน/
ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนน า ผู้น าตามธรรมชาติ/ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน(เวทีประชาคม
ครั้งแรก)/ข้ันตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ขั้นตอนที่ ๗ การรับรอง
ครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การรักษาสถานะ
ชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายด าเนินการทุกหมู่บ้าน เป้าหมายล าดับแรกหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดผลการ
ด าเนินงานมีผลดังนี้ 1.1) หมู่บ้านรุนแรง เป้าหมาย 5 หมู่บ้าน (เมือง 1 ม. พนมสารคาม 4 ม.) อยู่
ระหว่างด าเนินการ 1.2) หมู่บ้านปานกลาง เป้าหมาย 19 หมู่บ้าน (เมือง 3 ม. บ้านโพธิ์ 1 ม. สนามชัย
เขต 15 ม. ด าเนินการแล้ว 1 ม. 1.3) หมู่บ้านปัญหาน้อย เป้าหมาย 103 ม. ด าเนินการแล้ว 2 ม. 
หมู่บ้านไม่มีปัญหา 783 ม. ด าเนินการแล้ว 85 ม. รวมเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 910 หมู่บ้าน
ด าเนินการแล้ว 88 หมู่บ้าน  2. กิจกรรมกองทุนแม่ จัดหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 อ าเภอ 
ได้แก่ พนมสารคาม / แปลงยาว / ราชสาส์น / ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,675 
บาท  3. จัดเวรยามเฝ้าระวัง จ านวน 58 หมู่บ้าน 4. จัดประชุมรับรองครัวเรือน จ านวน 53 หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 35 
โรงเรียน 1,450 คน  2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 164 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,224 คน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ   1) การจัดระเบียบสังคมในสถาน
ประกอบการ 2 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ 239 คน ผลบวก 2 คน  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ จ านวน 1 แห่ง 

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ข้อหาจ าหน่าย  42  คดี 
ผู้ต้องหา 48 คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  41  คด ีผู้ต้องหา 42  คน ข้อหาครอบครอง 127 คดี 
ผู้ต้องหา 127  คน และข้อหาเสพ 227 คดี ผู้ต้องหา 227  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น  438  คดี ผู้ต้องหา 
445  คน ของกลาง ยาบ้า 40,776 เม็ด  ยาไอซ์ 76.81 กรัม  กัญชา 126.495 กรัม พืชกระท่อม 
10,098.81  กรัม  เคตามีน  1.3 กรัม  

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  400  คน ด าเนินการแล้ว 22 คน สมัครใจค่าย
บ าบัด เป้าหมาย 400 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ  บังคับบ าบัด เป้าหมาย 1,140  คน ด าเนินการแล้ว 
193  คน ต้องโทษบ าบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ด าเนินการแล้ว  21  คน ติดตาม เป้าหมาย 400  คน  
ด าเนินการแล้ว  60  คน  

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จ านวน 4  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จ านวน 55 แห่ง โรงแรม/
หอพักจ านวน  12 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก  1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน  98  แห่ง พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง 
5 คน สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  1,621  คน  พบสารเสพติด 12 คน น าเข้าค่ายบ าบัดท าประวัติ 
แนะน า/ตักเตือน 91 แห่ง ส าหรับการตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการกระท าผิด  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                            

นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน พ.ย. ๕๙ คดีเกิด จ านวน  5  คด ี
  คดีที่ 1 วันที่ 1  พ.ย. 5๙ ผู้กระท าผิด 4 คน อุปกรณ์การกระท าผิด เลื่อยโซ่ยนต์ 3 เครื่อง โซ่
เลื่อยยนต์ 36 นิ้ว 3 เส้น แผ่นบังคับโซ่ 36 นิ้ว 3 แผ่น และตลับเมตร 1 อัน สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่า
หนองกะพ้อ ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
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 คดีที่ 2 วันที่  4  พ.ย. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง 8 ท่อน ปริมาตร 1,405 
ลบ.ม. สถานทีต่รวจยึด บริเวณป่าท้ายบ้าน คลองอุดม ม.4 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 3 วันที่  5  พ.ย. ๕๙ ผู้กระท าผิด 1 ราย  สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านน้อย ม.13 ต.
ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 4 วันที่  16  พ.ย. ๕๙ ผู้กระท าผิด 1 ราย  ตรวจยึด ถ่านไม้ จ านวน 770 กก. อุปกรณ์
การกระท าผิด รถยนต์ปิกอัพกระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเทา 1 คัน สถานทีต่รวจยึด บริเวณบ้านเลขที่ 61 ม.
16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 5 วันที่  16  พ.ย. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด  ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 6 แผ่น 
ปริมาตร 0.722  ลบ.ม. สถานที่ตรวจยึด บริเวณบ้านเลขที่ 61 ม.16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ           
จ.ฉะเชิงเทรา 
 เปรียบเทียบคดีเดือน พ.ย. 58 กับ พ.ย. 59 จ านวนคดี เพ่ิมขึ้น 4 คดี จ านวนผู้กระท าผิด
เพ่ิมขึ้น   6  ราย จ านวนไม้ท่อน/แปรรูปเพ่ิมขึ้น  15  ท่อน ปริมาตรเพ่ิมขึ้น  2.143  ลบ.ม. สัตว์ป่า
ลดลง 1 รายการ ของป่าเพ่ิมข้ึน 1  กก. อุปกรณ์การกระท าผิดเพิ่มขึ้น  11  รายการ 

ประธาน  ช้างเดินทางมาระหว่างจ.ฉะเชิงเทรากับ จ.สระแก้ว จ.ระยอง ทรัพยากรฯเคยส ารวจบ้างไหมว่า
ช้างกลุ่มนี้มีกี่ตัว 

นายวีรชัย  ล่าสุดน่าจะประมาณ 400 ตัว โซนนี้จะมีพ้ืนที่รอยต่อติดกัน 5 จังหวัด ช้างจะเดินไปเรื่อยๆพ้ืนที่ 
  จ.ระยอง จันทบุรี ถ้าผลไม้สุกก็จะไปแถบนั้น ทางบ้านเราถ้าข้าวสุกพร้อมเกี่ยวก็จะออกมาทางนี้เป็นช่วงๆ 
ประธาน   อาหารในป่าไม่อุดมสมบูรณ์ไหม 
นายวีระชัย  มีอาหารที่กินได้อยู่เท่ากับช้างปริมาณ 250 ตัว แต่ปัจจุบันมีอัตราการเกิดค่อนข้างสูงพอสมควร 
  อัตราการตายน้อยท าให้ช้างมีปริมาณมากข้ึน 
ประธาน   ฝากท่านในการประชุมของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติ ในการตรวจชาวบ้านหลายพ้ืนที่มี          
  นายายอามและอีกหลายแห่ง ตอนนี้ช้างออกมาถึงตัวเมือง ฝากท่านไปศึกษาและแนวทางการวางแนวการ
  ป้องกัน 
นายวีรชัย  ขอรายงานเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 59 ท่านเลขาฯมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้เข้ามาตรวจ
  เยี่ยมได้น านักวิชาการจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมาให้ค าแนะน ามีการทดลองรั้วผื้งซึ่งจะเลี้ยงผึ้งใน
  บริเวณรั้ว แนวเขตติดป่า คาดว่าจะประสบความส าเร็จพอสมควร ปรับแผนปรับปรุงเพ่ือที่จะน ามาใช้ใน
  พ้ืนที่จ.ฉะเชิงเทรา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน   

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ท.สุเทพ   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ต.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มท่ี ๑ คดชีีวิตร่างกาย และเพศ 

คดเีกิด  11  ราย จับได้ 10 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 12 ราย (ผลการ
จับกุมคิดเป็นร้อยละ 90.91  (เป้าหมายร้อยละ 85.30) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 37 ราย จับได้ 8 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  3  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 21.62  (เป้าหมายร้อยละ 
57.88 ) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   

  คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  1 ราย จับได้ 1  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง  6   ราย   ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  
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  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับไดท้ั้งสิ้น  364  ราย ผู้ต้องหา 446  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  132  ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จ านวน  14  ราย ผู้ต้องหา 16  คน   

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ต.ค. 59 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด 
  2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน 7 คัน ได้รถคืน - คัน  (จับกุมผู้ต้องหาได้ - คน) 
       2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  4 คัน 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน  -  คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน  -  คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จ านวน  3 คัน 
        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  

                    - เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย 
                    - เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด      รถจักรยานยนต์ เกิด 8  ราย  
                     - เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 9  ราย 
                  - เดือน เม.ย. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 8  ราย 
                     - เดือน พ.ค. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย 
                     - เดือน มิ.ย. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด  7  ราย 
 - เดือน ก.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 16 ราย 
 - เดือน ส.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด  5  ราย 
 - เดือน ก.ย. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย 
 - เดือน ต.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด  7  ราย 

เลขานุการ  วาระท่ี  ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายศุภกฤต  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 59 คนต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตท างานเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 17,090 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
27,280 คน รวมทั้งหมด 44,370 คน รายละเอียดจ าแนกของต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จ านวน 
17,090  คน จ าแนกได้ดังนี้ คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 973 คน คนต่างด้าวเข้าเมือง
ชั่วคราว 1,034 คน คนต่างด้าวที่ท างานจ าเป็นเร่งด่วน  60  คน ตามมติ.ครม.เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58 
สัญญาติเวียดนามที่จดทะเบียนใหม่  8 คน คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  5,859 คน  ประเภท
น าเข้าถูกต้อง (MOU)  9,156 คน ส าหรับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย จ านวน 27,280 คน 
จ าแนกได้ดังนี้ ชนกลุ่มน้อย 212 คน ต่างด้าวตามมติ ครม. 27,068 คน  ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการ
ร่วมกันจับกุมแรงงานต่างด้าวท างานโดยผิดกฎหมายตาม พรบ.การท างาน 2551 รวมนายจ้างทั้งหมด 6 
ราย คนต่างด้าว 33 คน จ าแนกเป็นกัมพูชา 31 คน ลาว 2 คน 

เลขานุการ  วาระท่ี ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานคดีค้ามนุษย์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา 

ส านักงานมีการจัดประชุมท าแผน การจัดระเบียบคนขอทาน และคนไร้ที่พ่ึงในปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 12 ครั้ง โดยจัดระเบียบในพ้ืนที่เขตชุมชน หรือตลาดนัดใหญ่ๆ และจะมีชุดจัดระเบียบขอทาน
จังหวัดใหญ่ๆ การจัดระเบียบขอทานในช่วงงานกาชาด ในวันที่ 11 - 20 พ.ย. 59  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายธนสรร  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน ต.ค. ๕๙ 
  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนส าคัญในพ้ืนที่ 

ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพ้ืนที่ มีการออกงานในพ้ืนที่ ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพ้ืนที่นั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลขนต่างๆ ในพ้ืนที่ 1) เมื่อวันที่ 
3 ต.ค. 59 เวลาประมาณ 05.30 น.กลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัว ได้มีกลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัว ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประมาณ 50 คน น าโดยนายสุวัฒน์ วงษ์ศรี ออกเดินทางจากบริเวณหลังตลาดบ่อบัว 
โดยรถบัสโดยสารแบบพัดลมจ านวน 1 คัน ไปร่วมกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ของกลุ่มเครือข่ายสลัมสี่
ภาค ที่บริเวณหน้าส านักงานองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชด าเนิน กรุงเทพฯ  2) วันที่ 28 ต.ค.59 เวลา
ประมาณ 10.00 น. กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พ้ืนที่นิคมมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ านวน 20 
คน น าโดยนายวินัย ตินโตนด ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอให้ทบทวนและพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ประจ าปี 2560 
ใหม่คือ ค่าแรงขึ้นต่ าจ.ฉะเชิงเทรา ควรมีอัตราที่เท่ากับกลุ่มที่ปรับค่าจ้างสูงสุด จ านวน 10 บาท   ให้              
จ.ฉะเชิงเทราต้องมีนโยบายโครงสร้างค่าจ้างระดับจังหวัดที่สอดคล้องในสภาพเศรษฐกิจ ต้องมีมาตรการ
ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและ ขอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการค่าจ้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่สามารถเป็นกลไกในการพิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างระดับจังหวัดได้
อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาของจังหวัด ผวจ.ฉช.ได้มอบหมายให้นายกิตติพันธุ์ โจรจนชีวะ รอง ผวจ.ฉช. 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉช. แรงงาน จ.ฉช. รับหนังสือดังกล่าวโดยจะเร่งด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งให้ปลัดกระทรวงแรงงานทราบต่อไป  

ประธาน  ฝากต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ช่วยดูติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ เมื่อวันก่อนได้มี
พ้ืนที่หนึ่งทางภาคอีสาน ได้ใส่ชุดที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ขณะนี้พวกเรายังไว้ทุกข์กันอยู่ โดยใส่ชุดสีอะไรต่างๆ 
แต่ความจริงรัฐบาลไม่ได้ห้าม ดูความเหมาะสมไปในงานทอดกฐินใส่เสื้อเป็นทีมมีการร้องร าท าเพลง ซึ่ง
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่ ในช่วง 30 วันที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 
ห้ามสถานที่ทุกแห่งจัดงานรื่นเริง ร้านค้าประกอบการสถานบริการจัดได้เฉพาะร้านที่มีลักษณะห้องปิด 
พอไปอ้างประเพณีกฐินมาเต้นร าใส่เสื้อสีเพ่ือมาเจตนายั่วยุให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐด าเนินการเพ่ือให้เกิด
กระแสอะไรบางอย่าง ขอให้พวกเราช่วยติดตามกลุ่มเหล่านี้ด้วยและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปพูดคุยก็ขอให้พูดจา
สุภาพ ชี้แจงเหตุผลเพ่ิงเกิดไม่กี่วันนี้เองเพราะช่วงนี้เป็นงานทอดกฐินอยู่ และวัดต่างๆก็ขอให้ดูความ
เหมาะสมด้วย ช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงละเอียดอ่อนเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราทราบดีว่าคนไทยทั้ง
ประเทศคิดอย่างไร แต่จะมีบางกลุ่มคิดอีกแบบหนึ่ง ไม่ว่ากลุ่มที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ในเรื่อง
ของเฟสบุ๊ค หรือการท าคลิปวิดีโอจากต่างประเทศเข้ามาเพ่ือที่จะละเมิดสถาบันต่างๆ พวกเราช่วยดูด้วย 

  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายไตรสิทธิ์  ตามแผนการพัฒนาของส านักงานขนส่งจังหวัด ได้ออกตั้งด่านตรวจรถตาม พรบ.ขนส่งทางบก 

พรบ.รถยนต์ ตั้งด่านจ านวน 2 ครั้งในเดือน ต.ค. 59 ได้พบรถที่กระท าความผิดในเรื่องการต่อเติมตัวรถ
ซึ่งจะส่งผลให้บรรทุกน้ าหนักเกิน จ านวน 3 คัน ด าเนินการตั้งด่าน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 บริเวณหน้าวัดทด



 ๑๐ 

ราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ถ.304 ต.บางไผ่ อ.เมือง ครั้งที่ 2 วันที่  17 ต.ค. 59 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.หน้า
กองพล 11 ถ. 304  ต.บางตีนเป็ด อ.เมอืง 

ประธาน   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเป็นพิเศษด้วยในการบรรทุกน้ าหนักเกิน ท าให้ถนนพังเสียหาย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นายไตรสิทธิ์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 

15 ก.ย. 2559 มีมติให้ด าเนินการให้ออกประกาศเพ่ือเพ่ิมเติมจ านวนที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์และผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ิมเติมได้ออกประกาศแล้ว และก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดเดือน ต.ค.2559 และผลการด าเนินการที่ผ่านมาได้รับลงทะเบียนได้เพ่ิมวินและได้เพ่ิม
จ านวนผู้ขับรถรับจ้างที่ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการด าเนินการที่ผู้มีความประสงค์มายื่นเป็น
ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจ านวน 173 ราย ผู้ยื่นความประสงค์จัดตั้งวินใหม่ จ านวน 4 ราย ณ วันที่ 
30 ต.ค. 59 เมื่อปิดยอดวันนี้แล้ว การประชุมครั้งต่อไปจะมารายงานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ผู้มายื่นวินใหม่และใน
การขอขับข่ีใหม่ ยังไม่ถือเป็นอนุมัติซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียน และมีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
จังหวัดได้ตั้งไว้พิจารณาในแต่ละราย ในแต่ละวินจะน ามาเรียนในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

  การจัดระเบียบรถตู้ ตามนโยบาย คสช.ในระยะที่ 3 ตามค าสั่ง คสช.ที่ 13 ในเรื่องการจัด
ระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ หมวด 2 ต้นทางอยู่ที่ กรุงเทพปลายทางตามจังหวัดต่างๆ รถ
ต้นทางที่กรุงเทพเคยจอดหลักๆ เช่นอนุสาวรีย์ชัยหรือบริเวณปิ่นเกล้าหน้าห้างพาต้า ทั้งหมดต้องเข้า สู่
สถานีหลัก 3 สถานีได้แก่สถานีจตุจักรหรือที่รู้กันคือสถานีหมดชิต จากสถานีเอกมัยหรือสถานีพาต้าปิ่น
เกล้าและปลายทางของรถหมวด 2 ทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดไหนต้องเข้าสถานีนั้นตามเงื่อนไขการประกอบการ 
ส าหรับจ.ฉะเชิงเทราส านักงานขนส่งร่วมกับจังหวัด ร่วมกับทหารและต ารวจ เรียกประชุมผู้ประกอบการ
ไป เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 59 และเตรียมแผนตามประกาศนโยบายเมื่อวันที่  25 ต.ค.59 ที่ผ่านมา รถตู้
หมวด 2 ที่ปลายทางอยู่สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าด าเนินการแล้วจอดรับคนที่สถานีทุกสายและ
ที่ อ.พนมสารคามเข้าไปที่ได้รับรายงานยังไม่มีใครไม่เข้าไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
พ.ต.อ.รัฎฐ  สอบถามขนส่งในการรับส่งต้นทางปลายทาง ไม่ทราบว่ารถตู้พวกนี้มีก าหนดเส้นทางหรือไม่ 

เส้นทางที่ขับรถไปประกอบกับกรณีที่ต้องมาส่งที่ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีจุดแวะบังคับให้จอดส่งได้
หรือไม่ น่าจะเป็นการจัดระเบียบที่สมบูรณ์ 

นายไตรสิทธิ์  ในเรื่องจุดจอดรถตามหลักแล้ว รถหมวด 2 ตั้งแต่ต้นทางกรุงเทพปลายทางที่จังหวัดต่างๆ จะ
ก าหนดจุดเงื่อนไขประกอบการ โดยหลักแล้วจะวิ่งต้นทางและปลายทาง มีกรณีจุดพักรถในเส้นทางต้อง
เป็นจุดใหญ่ๆก าหนดตามเงื่อนไข เช่นปัจจุบันรถหมวด 2 ที่กรุงเทพและต่างจังหวัดมันจะขึ้นกับ บขส.ซึ่ง
อนุญาตโดยคณะกรรมการกลาง ซึ่งเป็นอ านาจของรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ก าหนดตามเงื่อนไข 
ดังนั้นสายนี้จะมีจุดจอดจะรับรายทางเหมือนรถหมวด 4 ไม่ได้ ในกรณีนี้ถึงจะมีบางคันที่มีมาตรการบังคับ



 ๑๑ 

ออกมารถที่ออกจากสถานีต้องนั่งตามจ านวนที่ ต้องไม่มีการยืน   ในประเภทรถโดยเฉพาะรถตู้สาธารณะ 
ฉะนั้นในการที่ไม่รับระหว่างทางเนื่องจากที่นั่งเต็ม รับคนขึ้นมาเบียดผิดทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรการอันดับ 1 
ที่ปลอดภัยที่กรมการขนส่งเข้มงวด และมาตรการนี้การนั่งเกินปรับครั้งแรก 500 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 
10,000 บาท พร้อมยึดใบขับขี่ 1 เดือน ครั้งที่ 3 พักใบขับขี่ 6 เดือน พร้อมน าเสนอคณะกรรมการ
พร้อมทั้งเพิกถอนใบขับข่ี ถ้ายังกระท าผิดอีก ต้องดูเป็นสายๆ บางสายมี 2 จุด บางสายมี 3 จุด  

พ.ต.อ.รัฎฐ  อ านาจในการเปรียบเทียบปรับด าเนินการในกรณีที่ไปพบการกระท าความผิดทางขนส่งจะมอบให้
ต ารวจหรือไม่ 

นายไตรสิทธิ์  การด าเนินการกระท าความผิด ถ้าเป็นตาม พรบ.จราจรหรือ พรบ.ขนส่ง ในเรื่องการรับการบรรจุ
คนปรับได้ ซึ่งได้มอบไป แต่ในด้านผู้ตรวจการของส านักงานขนส่ง ที่กรมออกมาตามกฎกระทรวงเรื่อง
ความปลอดภัย ในเรื่องการเข้มงวด 1234 ตามอ านาจสูงสุด เป็นอ านาจของขนส่งเป็นเรื่องของ
ผู้ตรวจการไม่ได้มอบให้เจ้าพนักงานต ารวจ                                                      

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา    09.50   น.  
 

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