
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี  1/๒๕60 

วันศุกรท่ี   3   กุมภาพันธ   ๒๕60   เวลา  ๐8.30  น. 
ณ  หองประชุมพุทธโสธร สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
…………………………………………………… 

 
ผูมาประชุม   

1.  พ.ต.อ.ชวงศักดา  บุรณศิริ   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
1  นายเสรี   แจมเจริญสุขศรี  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ร.ท.วุฒิ   แดงหวง   แทน ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 11 
3. น.ต.บุญเลิศ  กลองเจริญ  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

             หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
1. ร.อ.ชยุต   เพ็ชรศรีงาม  แทน ผูบังคับกองพันทหารชางท่ี ๒ รักษาพระองค 
2. นายสมคิด  เกิดอยูเจริญ  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
3. นายไพศาล  พันธุระ   แทน ทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายปยวัฒน  ศิริวงษไพศาล  แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             จังหวัดฉะเชิงเทรา      
4. นายคมสรร  สัมสา   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. นายธนยศ  ยันตะนะ  แทน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา             
6. นางละอองทิพย  มหาศักดิ์ศิริ  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายวรพัฒน  คําไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายพงศศา  วงษวันทนีย  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายรวี   สองแกว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายพัฒนพงศ  เสมานิตย  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
1 นางสาวนิรดา  มุงหนาท่ี  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
11. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
12. นายวิมล   อินทปชฌาย  แทน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นางสาววริณภา  นอยสงางาม  แทน ขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวีรชัย  ชมศาสตร  แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
16. นางสาวสุพรรษา  ศศิมณฑล  แทน ปศุสัตวฉะเชิงเทรา 
17. นายนิธิวรรธน  ตันไล   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. เรือโทชัยณรงค  บงการณ  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
19. นายไพโรจน  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายสิทธิ  บูรณะภักดี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

21. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 
23. นางอุไรวรรณ  ศรประสิทธิ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายคเชนทร  เตี่ยวมณี   แทน นายอําเภอบางปะกง 
25. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
26. นายทรงยศ  เซียวสกุล  แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
27. นายไพโรจน  ปลื้มจันทร  แทน นายอําเภอบางคลา 
28. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
29. นายพงษสุรีย  อัสพันธ   แทน นายอําเภอบานโพธิ์ 
30. นายอํานวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
31. นายพิชิตพงศ  สุทธิ   แทน นายอําเภอราชสาสน 
32. ร.ท.ปรัตถกร  รุงโรจน   แทน นายอําเภอคลองเข่ือน 
33. พ.ต.ท.บรรรต  หวลจิตต  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
34. พ.ต.ท.ปรีชา  เรืองศรี   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
35. พ.ต.อ.ดุษฎี  ศุกรเสพย  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
36. พ.ต.ต.นิติโชค  วิจารณ   แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 
37. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัติ   แทน ผกก.สภ.บางคลา 
38. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  ปรีผอง   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว                                                                  
39. พ.ต.อ.เผาภากร  รามนุช   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
40. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ทาตะเกียบ 
41. พ.ต.ท.สนั่น  คงรัตน   แทน ผกก.สภ.ราชสาสน 
42. พ.ต.ท.ไพทูรย  ลายประดิษฐ  แทน ผกก.สภ.คลองเข่ือน 
43. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
44. พ.ต.ท.ชรินทร  งามวงษนอย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซอน 
45. พ.ต.ท.นิวัฒนชัย  สุขธยารักษ  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
46. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
47. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ํา   แทน ผกก.สภ.วังคู 
48. พ.ต.ท.ธงชัย  วงษบุดดา  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.ไพรัตน  เกตุภูเขียน  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
52. พ.ต.ต.ชัยชนะ  สุริยวงศ   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. นายจักรกฤษณ  นนทจีรพัชย  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นายปราโมทย  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
55. นางศรีกัญญา  ประสพดี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคลา 
56. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว 
57. วาท่ีพ.ต.ไพรัตน  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
58. นายเกียรติศักดิ์  ภูกําชัย   แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
59. วาท่ี ร.ต.สมชาย  ทองมี   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 



 ๓ 

60. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
61. นายธนสรร  วงษเท่ียง  แทน ปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูชวยเลขาฯคนท่ี ๑) 
62. นายสุพจน  ตรีรัตนนุกูล  ผูชวยปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผูชวยเลขาฯคนท่ี ๓) 

 
ผูไมมาประชุม 

2 นายสุชา   เกียรติขจรฤทธิ์  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4 พ.อ.พัฒนพงศ  ยี่สารพัฒน  รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
5 พ.ต.ท.อํานาจ  หาญไฟฟา  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คายพระยาสุรสีห 
6 นายสุวิต   จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7 นายณรงค  วัชรชัยทโลสถ  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
8 นายสมประสงค  คูหากาญจน  ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9 นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหนาหนวยประสานงานปองกันและปราบปรามการทําลาย 

      ทรัพยากรปาไม (นปม.) 
10 นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหนาเขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางฤาไน 
11 นายวิพากย  เดชเบญจรงค  ศูนยประสานปาไมฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมปราจีนบุรี 
12 ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
13 นายบรรจง  กนะกาศัย  นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 นายธรรมนูญ  แจมใส   นายอําเภอทาตะเกียบ 
15 พ.ต.อ.ชาติ  งามพิทักษ  ผกก.สภ.บานโพธิ์ 
16 นายเลอสรร  สายวาณิชย  นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต 
17 นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
18 นายชูรัช   ภูศรีจันทร  นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี 
19 นายวีระพล  เต็งเท่ียง   นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง 
20 นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา 
21 นางศิริกาญจน  เศรษฐวงศ  นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซอน 
22 นายเขียน  แสงสวาง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต 
23 นางสมจิตร  พันธุสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตําบลทาขาม 
24 นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีตําบลทาสะอาน 
25 นายอมร   กรรเจียก  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
26 นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
27 นายจักรพงษ  ศักดิ์ประศาสน  นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
28 นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล 
29 นายอิทธิพงษ  ทองลอม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ 
30 นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 
31 นายประดิษฐ  โรจนพร   นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์ 
32 นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 
33 นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะเดา 



 ๔ 

34 นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ  นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
35 นายสมพร  ปนแกว   นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น 
36 นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
37 นายวัฒนา  รัตนวงษ   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
38 นายจอมพงษ  ชูทับทิม   ประธานหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
39 นายประดิษฐ  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะหการกุศลจังหวัด 
40 นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
เปดประชุมเวลา   ๐8.40  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  เนื่องจากวันนี้รองชาธิปฯ รอง ผวจ.มีภารกิจ จึงมอบหมายใหตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปน

ประธานในท่ีประชุมแทน มีการเริ่มประชุมเร็วกวาปกติครึ่งชั่วโมงในสวนของ ตร.จะมี 2 เรื่อง คือเรื่อง
ระเบิดท่ี อ.สนามชัยเขต และเรื่องทางตร. มาจับกุมแรงงานตางดาวท่ีเดินทางจาก จ.สระแกวเดินทางผาน 
อ.พนมสารคามและจับไดโดยตํารวจ สภ.เขาหินซอนและจะรายงานขอมูลใหท่ีประชุมทราบดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 12/๒๕59  เม่ือวันอังคารท่ี  10 มกราคม  2559     

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑2/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี 10 ม.ค. 60 ไดลงไวในเว็ป

ไซดของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแลว มีกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุมแจงฝายเลขาฯ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี ๑2/๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือขอเสนอจากการประชุมครั้งท่ีแลว – ไมมี 
มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดใหโทษ ขอเรียนเชิญปองกันจังหวัดรายงานใหท่ีประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ธ.ค. ๕9 สรุปผลการดําเนินงานดังนี้   
 ดานการปองกัน  การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 1. การแกไขปญหายาเสพติดใน
หมูบาน/ชุมชน จํานวน 910 หมูบาน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กําหนดใหดําเนินการทุกหมูบาน/ชุมชน  ในปงบประมาณ 
2560 เนนเปาหมายเชิงผลลัพธ มากกวากระบวนการ 9 ข้ันตอน การทํางานเนนกิจกรรมตอยอด เพ่ือ
สรางความยั่งยืน คือในหมูบาน/ชุมชนตองไมมีผูคา ไมมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ผู
เสพไดรับการบําบัด มีระบบการปองกันท้ังในหมูบาน/โรงเรียน/โรงงาน  (ข้ันตอนท่ี 1 สืบสภาพชุมชน/
ข้ันตอนท่ี 2 พบปะแกนนํา ผูนําตามธรรมชาติ/ข้ันตอนท่ี 3 ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน(เวทีประชาคม
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ครั้งแรก)/ข้ันตอนท่ี ๔ รณรงคประชาสัมพันธ / ข้ันตอนท่ี 5 คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 
( เวทีประชาคมครั้งท่ี ๒) / ข้ันตอนท่ี ๖ แนวทางการปองกันยาเสพติด / ข้ันตอนท่ี ๗ การรับรอง
ครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งท่ี ๓) / ข้ันตอนท่ี ๘ ใชมาตรการทางสังคม / ข้ันตอนท่ี ๙ การรักษาสถานะ
ชุมชนเขมแข็ง เปาหมายดําเนินการทุกหมูบาน เปาหมายลําดับแรกหมูบานท่ีมีปญหายาเสพติดผลการ
ดําเนินงานมีผลดังนี้ 1.1) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหา 153 หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการแลว 88 หมูบาน/
ชุมชน  1.2 หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหา 783 หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการแลว 294 หมูบาน/ชุมชน รวม
เปาหมายหมูบาน/ชุมชนท้ังหมด 910 หมูบานดําเนินการแลว 382  หมูบาน คิดเปนรอยละ 41.90 %   
2. กิจกรรมกองทุนแม จัดหาเงินสมทบกองทุนแมของแผนดิน 5 อําเภอ ไดแก พนมสารคาม / แปลงยาว 
/ ราชสาสน / ทาตะเกียบ และคลองเข่ือน เปนเงินรวมท้ังสิ้น 19,600 บาท  3. จัดเวรยามเฝาระวัง 
จํานวน 67 หมูบาน 4. จัดประชุมรับรองครัวเรือน จํานวน  106  หมูบาน 
 แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) ผวจ.ฉช.มอบรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมดีเดนดาน
คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 23 แหง ผูวาราชการจังหวัดไดไปมอบรางวัล  2) จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ทุกวันพุธทุกสถานศึกษา  3)จัดแขงขันศิลปะ/หัตถกรรมนักเรียน  
 การแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน
ประกอบการ 1 แหง สุมตรวจปสสาวะ 382 คน ผลปกติ  2) จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ จํานวน 3 ครั้ง/3 แหง 

ผลการปราบปราม จับกุมขอหาผลิต(พืชกระทอม) 4 คดี ผูตองหา 4 คน ขอหาจําหนาย                   
38  คดี ผูตองหา 40 คน ขอหาครอบครองเพ่ือจําหนาย  40  คดี ผูตองหา 41  คน ขอหาครอบครอง 
99 คดี ผูตองหา 103  คน และขอหาเสพ 260 คดี ผูตองหา 260  คน รวมจับกุมท้ังสิ้น  441  คดี 
ผูตองหา 448  คน ของกลาง ยาบา 17,105 เม็ด  ยาไอซ 672.92 กรัม  กัญชา 893.04 กรัม พืช
กระทอม 10,610.13  กรัม ฝน  1.4  กรัม สารระเหย 1 กระปอง  

ดานการบําบัด สมัครใจผูปวยนอก เปาหมาย  498  คน ดําเนินการแลว 50 คน สมัครใจคาย
บําบัด เปาหมาย 400 คน ดําเนินการแลว 100 คน  บังคับบําบัด เปาหมาย 1,140  คน ดําเนินการ
แลว 406  คน ตองโทษบําบัดฯ เปาหมาย 192 คน ดําเนินการแลว  42  คน ติดตาม เปาหมาย 400  
คน  ดําเนินการแลว  75  คน  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอไดออกตรวจสถานบริการ จํานวน 4  แหง รานคาราโอเกะ จํานวน 55 แหง โรงแรม/
หอพักจํานวน  12 แหง โตะสนุก  1  แหง รานเกมส/อินเตอรเน็ตจํานวน  98  แหง สุมตรวจปสสาวะ
จํานวน  1,621  คน  มีผลเปนปกติ แนะนํา/ตักเตือน 12 แหง สําหรับการตรวจดานอ่ืนๆ ไมพบการ
กระทําผิด ในสวนของจังหวัด  

- ไดมีการตักเตือนรานกูดวิว และรานนครบางลําพู ซ่ึงเปดบริการจําหนายอาหารเครื่องดื่มและมี
การแสดงดนตรี ไดตักเตือนเรื่องใชเสียงดัง  

- จับกุมผูประกอบการ JK อพารทเมนต เปดบริการในลักษณะโรงแรมโดยไมมีใบอนุญาต (จําคุก
ไมเกิน 1 ปปรับไมเกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ีฝาฝน)  

- จับกุมผูประกอบการรานชอน / รานนานั่ง / รานรวมรส 2 ขอหาเปดสถานบริการโดยไมไดรับ
อนุญาต และปลอยปละละเลยใหมีพนักงานหญิงนั่งกับลูกคา  

- จับกุมราน ROOF TOP ตั้งอยูบนดาดฟาชั้น ๖ ฝงทาขาม ขอหาติดปายโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และเปดเกินเวลา 24.00 น. 
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  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดดานปาไม ประจําเดือน ม.ค. 60  คดี เกิดจํานวน  1  คดี 

  คดีท่ี 1 วันท่ี 12  ม.ค. 60 ตรวจยึด ไมพะยูง 3 ทอน ปริมาตร 0.44 ลบ.ม. ท่ีบริเวณปาซับวัว
แดง ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา อุปกรณการกระทําผิด รถเข็นลอยางพรอมเพลา 
จํานวน 2 คู เลื่อยทอน จํานวน 1 ปน  เลื่อยโคง จํานวน 1 ปน ไมพบตัวผูกระทําผิด  
 เปรียบเทียบคดีเดือน ม.ค. 59 กับ ม.ค. 60  จํานวนไมทอน/แปรรูปลดลง  2  รายการ 
ปริมาตรลดลง  1.661  ลบ.ม.  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณเกี่ยวกับคดี 
   ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาท่ีสําคัญพรอมสถิติคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในรอบเดือน    
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในรอบเดือน ม.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุมท่ี ๑ คดีชีวิตรางกาย และเพศ 

คดีเกิด  27  ราย จับได 17 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปท่ีผานมา คดีเกิดลดลง 3 ราย (ผลการ
จับกุมคิดเปนรอยละ 62.96  (เปาหมายรอยละ 84.22) ผูกระทําผิดท่ีเปนคนตางดาวไมมี 

  คดีกลุมท่ี ๒ คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย คดีเกิด 71 ราย จับได 35 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปท่ีผานมา คดีเกิดเพ่ิมข้ึน  13  ราย ผลการจับกุมคิดเปนรอยละ 49.30  (เปาหมายรอยละ 
62.92) ผูกระทําผิดท่ีเปนคนตางดาวไมมี   

  คดีกลุมท่ี 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  19 ราย จับได  17  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปท่ีผานมา คดีเกิดเพ่ิมข้ึน  9   ราย   ผูกระทําผิดท่ีเปนคนตางดาว ไมมี  

  คดีกลุมท่ี ๔ คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย จับไดท้ังสิ้น  554  ราย ผูตองหา 708  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปท่ีผานมา  จับไดลดลง  462  ราย ในกลุมนี้ไมมีคดีท่ีผูกระทําผิดท่ีเปนคนตางดาว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน  12 ราย ผูตองหา 26  คน   

  สรุปขอมูลรถยนต/รถจักรยานยนตท่ีถูกโจรกรรมในพ้ืนท่ี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หวงเดือน ม.ค. 60 
  1. รถยนต ถูกโจรกรรม จํานวน 2 คัน ไมไดรถคืน 
  2. รถจักรยานยนต ถูกโจรกรรม จํานวน 11  คัน ไดรถคืน  2  คัน                     

       ชวงเวลาท่ีรถจักรยานยนตถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ชวงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน  1 คัน 
   - ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน  2 คัน 
   - ชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน  3 คัน 
   - ชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน  5 คัน 
        เปรียบเทียบรถยนต/รถจักรยานยนตถูกโจรกรรม  

                    - เดือน ม.ค. รถยนต เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต เกิด 11 ราย 
           ขอเรียนวาในชวงเดือน ม.ค.60 ท่ีผานมามีคดีท่ีนาสนใจ 2 เรื่อง เรื่องแรกเรื่องระเบิดท่ี สภ. 
สนามชัยเขต เรื่องท่ี 2 แรงงานตาวดาว ท่ี สภ.เขาหินซอน รายละเอียดใหผูแทนจากสภ.สนามชัยเขต 
และ สภ.เขาหินซอน เปนผูรายงานตามลําดับ 

พ.ต.อ.เผาภากร  ในพ้ืนท่ี อ.สนามชัยเขต มีเหตุคนรายใชวัตถุระเบิดปาเขากลุมคนทําใหมีผูบาดเจ็บ 5 ราย และ
เสียชีวิต 4 ราย เหตุเกิดบริเวณวัดอัมพวันหรือวัด กม.7 ต,ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต เหตุเกิดวันท่ี 29 
ม.ค. 60 เวลา 01.00 น. สืบเนื่องจากวัดไดมีการจัดงานผิดทองฝงลูกนิมิตชวงเทศกาลตรุษจีน เริ่มงาน
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ตั้งแตวันท่ี 26 ม.ค. 60 และงานจะเสร็จสิ้นวันท่ี 31 ม.ค. 60 ขณะท่ีเกิดเหตุงานมหรสพจัดไดเสร็จสิ้น
ไปแลว คนท่ีรวมงานทยอยกลับบานไปหมดเพียงแตวาในท่ีเกิดเหตุมีกลุมวัยรุนท่ียังไมกลับบานนั่งดื่มสุรา
กันอยู บริเวณท่ีเกิดเหตุหนาพระพุทธรูปองคยืน  เม่ือไดรับแจงแลวตํารวจก็ไปยังท่ีเกิดเหตุผูท่ีไดรับ
บาดเจ็บไดนําสงโรงพยาบาลแลวก็ไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลท้ัง 4 ราย รายชื่อผูเสียชีวิตมีดังนี้ 1.นาย
พิษณุ  ซุนอ้ึง 2.นายครวญ  พรมชาติ เปนผูชาย 2 ราย และมี 1. น.ส.กฐิน  วงษชอุม 2. น.ส.วิภาวี            
อ่ิมทัศน เปนผูหญิง 2 ราย ท้ัง 4 รายไดบําเพ็ญกุศลและฌาปนกิจไปแลว คงเหลือเพียง 1 รายคือ น.ส.
วิภาวีฯ จะฌาปนกิจในวันอาทิตยท่ีจะถึงนี้ ในสวนผูท่ีบาดเจ็บมี 5 รายเทาท่ีทราบหลังสุดไดรักษาตัวอยู
ในโรงพยาบาล 2 คน นอกนั้นกลับไปรักษาตัวท่ีบาน 2 คน อยู ท่ีโรงพยาบาลเมือง 1 คน และ
โรงพยาบาลแถวลาดกระบัง 1 คน ซ่ึงท้ัง 2 คนไดผาตัดและรักษาตัวพนขีดอันตรายแลว  ในสวนของการ
สอบสวนติดตามจับกุมคนรายหลังเกิดเหตุผูบังคับบัญชา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ์  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. 
พล.ต.ท.จิตติ  รอดบางยาง ผบช.ภ.2 ไดตรวจสอบท่ีเกิดเหตุโดย พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.
ฉะเชิงเทรา ไดเขาตรวจท่ีเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุ ทําใหสามารถรวบรวมหลักฐานสอบปากคําพยานหรือ
ผูเก่ียวของในคดีจึงทราบตัวผูกระทําความผิดและหลังจากท่ีเกิดเหตุตั้งแตตี 1 ก็จะเขาดําเนินการจับกุม
คนรายไดเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันเดียวกัน ในสวนของกระบวนการสอบสวนกอนท่ีจะ
ดําเนินการจับกุมไดขออนุมัติตอศาลจังหวัด ไดมีหมายจับคนราย 2 คนเรียบรอยและเขาดําเนินการจับกุม
ซ่ึงคนรายท้ัง 2 คนเปนพ่ีนองกัน นายอนุสรณหรือตี๋เปนพ่ี นายอนุรักษหรือหมูเปนนอง รวมกันกอเหตุนี้
แตคนท่ีโยนวัตถุระเบิดเขาไปในกลุมคนจนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตคือนายอนุรักษ สวนวัตถุระเบิด
ใชกอเหตุภาษาชาวบานเรียกลูกเกลี้ยงเปนทรงกลม ท่ีทราบวาเปนระเบิดลูกเกลี้ยงคือมีกระเดื่องและสลัก
นิรภัยตกอยูท่ีเกิดเหตุ ทางเจาหนาท่ี EOD ชุดเก็บกูวัตถุระเบิดของ ตชด.ท่ีเขาพ้ืนท่ีไปก็สามารถเขามา
ตรวจและยืนยันไดวาเปนวัตถุระเบิดชนิดนี้  ในสวนของการสอบสวนปากคําคนรายและผูท่ีเก่ียวของ
ทราบวาท้ังคนรายและผูท่ีไดรับบาดเจ็บนั่งอยูคนละโตะกัน ในบริเวณนั้นมี 2 โตะ ซ่ึงท้ัง 2 กลุมมีคนท่ี
รูจักกันและมีคนท่ีรูจักกันมีการดื่มสุราพูดจาไมเขาหูกันจึงไมมีสติในการยับยั้งชั่งใจทําใหคนรายไมพอใจ
ปาแกวลงพ้ืนและเดินออกจากโตะมา เปนเหตุใหคนท่ีอยูในโตะไมพอใจจึงเดินตามออกมาเคลียรเหมือน
จะมีการทํารายกัน สวนคนรายมากัน 2 คนสูไมไดก็วิ่งไปท่ีรถแลวนําวัตถุระเบิดออกมาขวางปา อันนี้เปน
สาเหตุซ่ึงไมมีการโกรธเคืองกันมากอนเปนเหตุท่ีจะตองมีการวางแผน เปนเหตุเฉพาะหนาซ่ึงเกิดจากความ
พูดจาไมถูกหูกันเปนเหตุใชอาวุธท่ีมีความรายแรง ในสวนของพฤติการณในการกระทําความผิดของ
คนรายนอกจากใชวัตถุระเบิดแลวยังมีอาวุธปนซ่ึงขณะถูกจับกุมไดอาวุธปนพรอมกระสุนมาประกอบในคดี
ไดอีกดวย หลังจากท่ีดําเนินการจับกุมเรียบรอยวันรุงข้ึนผูบังคับบัญชา ตั้งแตรอง ผบ.ตร., ผบช.ภ.๒ และ 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ไดไปท่ี สภ.สนามชัยเขตเพ่ือซักถามสอบสวนปากคําผูตองหาท้ัง 2 รายดวยตัวเอง
หลังจากพูดคุยสอบถามไดความอยางท่ีเรียนมาขางตน จากนั้นผูตองหาท้ัง 2 รายรับสารภาพแลวนํา
เจาหนาท่ีตํารวจไปชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

พ.ต.ท.ชรินทร  สภ.เขาหินซอนขอรายงานจับบุคคลตางดาวสัญชาติกัมพูชา เม่ือวันท่ี 1 ก.พ.60 เวลา 18.30น. 
เจาหนาท่ีเฉพาะกิจปราบปรามการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจับกุมตางดาวสัญชาติ
กัมพูชาจํานวน 110 คนแยกเปนบุคคลตางดาวเปนผูโดยสาร 106 คน และผูขับข่ีรถอีก 4 คันเปนรถตู
และนําสงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี หลังจากมีการจับกุมแลว พนักงานสอบสวนไดประสานกับ
พมจ.และจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือคัดกรองวาบุคคลดังกลาววาจะมีการคามนุษยหรือไม จากการ
คัดกรองในเบื้องตนพบวาเปนบุคคลตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายชัดเจนประมาณ 40% อีก 
60% เปนตางดาวท่ีมีใบอนุญาตทํางานออกนอกพ้ืนท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดก็มี เสร็จแลวสงพนักงานสอบสวน



 ๘ 

ดําเนินคดี จับไดบริเวณหนาสภ.เขาหินซอน เสนทางมาจากอรัญประเทศ เพ่ือนําไปสงท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ระหวางนี้มีการสอบสวนอยูถามีการขยายผลหรือมีการคามนุษยจะดําเนินคดีตอไป 

ประธาน  ขอเรียนวากรณีวัดหามกินเหลาอยูแลว  ฝากหนวยงานท่ีเก่ียวของการจัดงานวัด เชนงานฝง
ลูกนิมิต ชวยไปดําเนินการในการปองกันกอนท่ีจะมีเหตุอุกฉกรรจเกิดข้ึน  ภ.จว.ฉะเชิงเทราโดย ผบก.ได
ดําเนินการสามารถจับกุมได ภายในเวลา 24 ชม. ผูตองหาท้ัง 2 คนมีเครือญาติเปนผูใหญบานในพ้ืนท่ี
ดวย และมีการหลบหนีการจับกุมในพ้ืนท่ี จ.ชลบุรี ตามจับไดท่ีชลบุรีในหองเชา  สวนกรณีตางดาวท่ี
จับกุมมาจากสระแกวจับไดท่ีเขาหินซอนซ่ึงเปนเสนทางผาน  เบื้องตนประมาณ 50% ทํางานท่ี
สมุทรปราการกลับบานไปตรุษจีนท่ีกัมพูชา ซ่ึงชุดจับกุมติดตามมาจากจ.สระแกว โดย พล.ต.อ.ศรีวราหฯ 
รอง ผบ.ตร.เปนหัวหนาทีม จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมฯ ทราบ 

 

  วาระท่ี  ๕.๒ ปญหาแรงงานตางดาวและแนวทางการแกไข 
นายรวี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานขอมูลเดือน ม.ค. 60  สรุปยอดแรงงานตาง

ดาวท้ังหมดท่ีจดทะเบียนขออนุญาต มีสัญชาติเมียนมา 16,137 คน ลาว 2,588 คน กัมพูชา 23,602 
คน รวมท้ังหมด 42,327 คน นายจางท้ังหมด 6,039 คน ผลการตรวจสอบแรงงานตางดาวตาม
นโยบายกรมการจัดหางาน แรงงานตางดาวท่ีมีอาชีพคนไทย ท่ีมีขอรองเรียนตรวจสอบไปท้ังหมดรวมกัน
หลายหนวยงานมี 36 แหง รายงานตางดาวท่ีผานการตรวจสอบท้ังหมด 1,562 คน พบการกระทําผิด   
3 แหง ดําเนินคดีนายจาง 1 ราย แรงงานตางดาวท่ีกระทําผิด   6  คน แยกเปนเวียดนาม 2 คน กัมพูชา 
4 คน 

ประธาน  ชวงนี้แรงงานตางดาวเปนจุดท่ีรัฐบาลสนใจ กรณีเรื่องการคามนุษยในพ้ืนท่ี จ.ฉะเชิงเทราเปน
ทางผานสวนใหญ ฝากหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยกันสอดสองบูรณาการรวมกัน เทาท่ีผานมายังขาดการ
ประสานงานท่ีดี เชนในการตรวจสถานบริการจังหวัดยินดีใหตํารวจรวม ขาดการประสานงานระหวาง
ปลัดกับตํารวจพ้ืนท่ีถึงเวลาไปจับกุมซ่ึงนโยบายของรัฐบาลจะตองบูรณาการรวมกัน ในการดําเนินการตอง
ใหปองกันเปนหลัก และตํารวจเสริมอยาทําใหบางหนวยงานถูกตําหนิ ขอความรวมมือในการประสานงาน
ท่ีจะแจงกันไดก็แจงประสานดวย 

พ.ต.ต.ชัยชนะ  เรื่องการคาประเวณีของ สภ.บางคลา ไดรวมกับตํารวจ สภ.บางคลาไดจับกุมตาม พรบ.การ
กระทําผิดการปราบปรามการคาประเวณีในรานคาราโอเกะ  เขตพ้ืนท่ี สภ.บางคลา ก็มีบุคคลตางดาว
คาประเวณีจํานวน  3  ราย เปนกัมพูชา 1 ราย ลาว 2 ราย ซ่ึงอายุเกินกวา 18 ป ไมมีความผิดฐาน
การคามนุษย 

 

  วาระท่ี ๕.๓ รายงานการปองกันการคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยขอรายงานผลการปองกันและปราบปราม

การคามนุษยหวงเดือน ม.ค.60 มีดังนี้ วันท่ี 9 ม.ค. 60  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจัดประชุมจัดทําแผนดานบูรณาการการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรามี
งบประมาณป 2560 เฉพาะปญหาอุปสรรคดานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดย
จัดท่ีโรงแรมแกรนดรอยัล พลาซา จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี 25 ม.ค. 60 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจัดประชุมอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันปราบปรามการคามนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพ่ือพิจารณารางรายงานสถานการณคามนุษยจังหวัดฉะเชิงเทราประจําป 2559 โดยมีนายกิตติพันธ             
โรจนชีวะ รองผูวาฯเปนประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณชุมนุมประทวง  
นายสุพจน  ความเคลื่อนไหวของกลุมมวลชนในพ้ืนท่ี เดือน ม.ค. 60 
  ความเคลื่อนไหวของกลุมพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพ้ืนท่ี 

ในเดือนท่ีผานมายังไมมี ความเคลื่อนไหวของกลุมพลังงานการเมืองในพ้ืนท่ี มีการออกงานในพ้ืนท่ี ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพ้ืนท่ีนั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุมพลังมวลขนตางๆ ในพ้ืนท่ี 1) เม่ือวันท่ี 
31  ม.ค. 60  เวลาประมาณ 10.00 น. ท่ี อ.บานโพธิ์ ไดมีกลุมพนักงาน บริษัท เอเชี่ยนเคมีคอล แอนด 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตั้งอยูหมูท่ี 4 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บานโพธิ์ ประมาณ 47 ไดชุมนุมเพ่ือเรียกรองเงิน
ชดเชยจากบริษัทฯ กรณีบริษัทฯ เลิกกิจการเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน  โดยบริษัทฯ จะจายเงิน
ชดเชยใหพนักงานจํานวน 50% แตพนักงานจํานวน 47 คน ไมยินยอมจึงรวมตัวเพ่ือประทวงผูบริหาร
บริษัทฯ ฝายปกครอง อ.บานโพธิ์ ทหาร รอย รส. อ.บานโพธิ์เจาหนาท่ีตํารวจ สภ.บานโพธิ์และสวัสดิการ
คุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเจราจาไกลเกลี่ยแตยังไมยุติ ตอมาสํานักงานใหญท่ีอยู
สมุทรปราการผูจัดการ ผูบริหารไดเจรจากับพนักงานบริษัทฯสามารถตกลงคาชดเชยการเลิกจางไดขอยุติ
เบื้องตนบริษัทจะจายเงินใหกอน ในวันท่ี 3 ก.พ.60 จะเจรจาอีกครั้งวันนี้ในเวลา 10.00 น. เนื่องจาก
พนักงานยังไมยินยอมขอเงินเพ่ิมข้ึนอีก 30 % ซ่ึงจะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งจะนําเรียนใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  ในสวนของตํารวจเกาะติดสถานการณมีปญหาใหแจงกับตํารวจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ถามีมอบตอง
ชุดควบคุมฝูงชนเขาไปชวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแกไขปญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวัฒนา  รถบรรทุกในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือน ม.ค.60 มีการตั้งดานอยู 4 สายทางคือ  ถนน

สาย 1042 อ.แปลงยาว  ถนนสาย 3015 อ.แปลงยาว  ถนนสาย 3005 อ.บานโพธิ์ และ ถนนสาย
4050 อ.คลองเข่ือน ซ่ึงการตั้งดานตั้งในระยะเวลาท่ีตางกันไป เขาชั่งท้ังหมด 33 คัน มีน้ําหนักเกิน            
1 คัน ในสาย 4050 เปนสายเลียบคลองชลประทาน แยกไกยางหาลาวออกบางขนาก เปนรถบรรทุก
ขาวสารเกินน้ําหนักประมาณ 2 ตันเศษ นําสง สภ.คลองเข่ือน สาย 4 อ.บางปะกง สาย 5 อ.บานโพธิ์ 
สาย 16 ท่ีคลอง 21  อ.บางน้ําเปรี้ยว ท้ังหมด 3 สายทาง ถามีการรองเรียนมาก็ใหเพ่ิมตํารวจในพ้ืนท่ี
ดูแล 

นางสาววริณภา  การบูรณาการรวมกันระหวางฝายทหาร ตํารวจ ขนสง ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
รถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐประจําเดือน ม.ค.60 ไดออกตรวจตามเสนทางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 ตั้งแต อ.เมืองถึง อ.บางน้ําเปรี้ยว มีจํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 60 และวันท่ี 30 
ม.ค. 60 ท่ีตรวจพบรถท่ีกระทําความผิดบรรทุกน้ําหนักเกินท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 9 คัน และสืบ
เนื่องจากการประชุมคณะทํางานรถบรรทุกสีขาว  ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 ม.ค.60 ท่ีผานมามติท่ีประชุมได
แตงตั้งชุดปฏิบัติงานในชุดท่ี 2 มอบหมายใหกลุมวิชาการขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนาท่ีเปนหัวหนาชุด
ในการปองกันปราบปรามตอนนี้สํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนดแผนการตั้งจุดตรวจโดย
การบูรณาการรวมโดยการทําขอรองเรียนท่ีผานจากศูนยดํารงธรรมมาเปนขอมูลในเบื้องตนในการกําหนด
แผน ผลการการตั้งจุดตรวจจะรายงานใหในท่ีประชุมทราบในครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต และรถตูสาธารณะ 



 ๑๐ 

นางสาววริณภา  สํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทราไดกําหนดวันท่ีจะประชุมคณะกรรมการประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑการจัดตั้งสถานท่ีรองรับคนโดยสารหรือท่ีตั้งวินในวันพฤหัสบดีท่ี 
16 ก.พ.60 ซ่ึงเลื่อนมาจากเดิมในวันท่ีวันท่ี 26 ม.ค. 60 เนื่องจากมีระเบียบวาระท่ีตองแทรกเขาไปอีก
วาระหนึ่งคือเรื่องเสื้อก๊ักหรือเสื้อวิน ท้ังนี้ขนสงจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมให
ออกแบบเสื้อก๊ัก เสื้อวินเพราะตอนนี้มีเสื้อวินเถ่ือนมาใสแลววิ่งรับผูโดยสารเลยตองออกแบบใหมี
อัปลักษณของจังหวัดฉะเชิงเทราแตตองอยูภายใตระเบียบของกรมการขนสงทางบก 

  การจัดระเบียบรถตูโดยสารหรือการจัดรถโดยสารสาธารณะเนื่องจากปจจุบันจะมีขาวในโซเชียล 
วามีอุบัติเหตุจากรถโดยสารเปนจํานวนมาก กรมการขนสงทางบกไดสั่งการใหขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา
บูรณาการรวมกับเจาหนาท่ีทหารและตํารวจวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพ อ.พนมสาร
คาม และวิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดฉะเชิงเทราในการตั้งจุดตรวจรถสาธารณะทุกคันท่ีออกจากสถานี
ขนสงผูโดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานีขนสงผูโดยสาร อ.พนมสารคาม ไดมีการจัดตั้งกอนเทศกาล
ตรุษจีนตั้งแตวันท่ี 24 ม.ค. 60 ตอนนี้ทําสืบเนื่องกันถึงวันท่ี 7 ก.พ.60 กอนในเบื้องตน ผลเปนประการ
ใดจะรายงานใหท่ีประชุมทราบในคราวตอไป 

ประธาน  สรุปรถตูขามจังหวัดยังมีอยูหรือไม จะเปนรถมินิบัสใหมท้ังหมดจะเริ่มกรกฎาคม 
นางสาววริณภา  จะเริ่มเดือนกรกฎาคมแตความชัดเจนจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยน ภายใตรถตูเดิมจะมีเง่ือนไข 

ตอนนี้ออกเปนขาวมากอนยังไมมีหนังสือท่ีชัดเจนรอสั่งการมาอีกครั้ง รถตูตั้งแต 1 เม.ย.60 ตองติด GPS 
และใชงาน ซ่ึงตอนนี้จะมีการทยอยติดขอมูล GPS จะลิ้งคไปท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้
กรมฯใหกําลังพลมา 3 คน สําหรับนั่งดู GPS เลยวารถคันไหนวิ่งเร็ว วิ่งเกิน รายงานจะออกทางจอรูเลย
วารถคันนี้วิ่งท่ีจุดใด ถาออกบริการผูโดยสารและวิ่งเกินเทาไร รายงานสามารถปริ้นสออกมาไดเลยและจะ
ติดตามในทันที ขณะนี้ท่ีขาวออกมาใหเปลี่ยนเปนมินิบัส แตนาจะติดขอเง่ือนไขเดิม ท่ีเดิมเปลี่ยนเปนรถตู
แลวยังไมหมาดเง่ือนไข ความชัดเจนครั้งหนาขอรายงานอีกครั้ง 

ประธาน  ถามีการเปลี่ยนแปลงกันชัดเจนอาจจะมีการปดถนน เพราะวาลงทุนไปแลวยังไมถึงกําหนดเวลา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  การแกไขปญหาการแขงรถในทางสาธารณะ 
นายสุพจน  การแกไขปญหาการแขงรถในทาง เปนมาตรการท่ีผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไดกําหนดและ

วางนโยบายแกไขปญหาของเด็กท่ีมาแขงขันรถยนตและรถจักรยานยนตในทางสาธารณะ ไดวางมาตรการ
การแกไขปญหาในเบื้องตนจะเนนในดานของการปราบปรามไมจับกุม จะไดไมมีปญหาในเรื่องอุบัติเหตุให
เกิดอันตรายใชมาตรการปองปรามเบื้องตน กําหนดเปาหมายจุดพ้ืนในเบื้องตนก็คือเดือน ธ.ค.59 ใน            
อ.เมือง และเชิญประชุมในผูท่ีเก่ียวของลงไปตรวจสอบรถจักรยานยนตวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัย         
เทคโนฉะเชิงเทรา ตรวจสอบในเรื่องของกฎหมายไมวา ทอดัง ผิดจราจรการขนสงทางบก ปายทะเบียน
ตองดําเนินการในการจดทําบันทึก และเชิญผูปกครองมาชี้แจงทําความเขาใจ ทําบันทึก MOU รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  สําหรับเดือน ม.ค. ไดดําเนินการในพ้ืนท่ี อ.พนมสารคาม วิยาลัยการอาชีพพนม
สารคามสามารถตรวจสอบพบรถท่ีมีปญหากระทําผิดไดประมาณ 71 คัน ไดเชิญผูปกครองและแนะนําให
ไปปรับปรุงและแกไขรถใหอยูสภาพเดิม ไมวาจะเปนเรื่องทอ กระจก พรบ.ปายทะเบียน ถูกตองและใน
สวนของครั้งตอไปจะลงพ้ืนท่ี อ.บานโพธิ์ซ่ึงวันนี้เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมและจะลงพ้ืนท่ีในการ
ตรวจสอบรถจักรยานยนตท่ีกระทําผิด สําหรับอําเภอท่ีมีขอรองเรียนมาอยูท่ีศูนยดํารงธรรมจะมี 2 พ้ืนท่ี
ท่ีจะตองดําเนินการ คือ อ.บางปะกง และ อ.บางน้ําเปรี้ยว ขอให 2 อําเภอเตรียมการและดําเนินการปอง
ปราม การดําเนินการแกไขปญหารถซ่ิง 



 ๑๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่องขอคิดเห็นเสนอแนะจากท่ีประชุม 
นายธนสรร  จุดแยกเขาคลองเข่ือนเสนบางน้ําเปรี้ยว – ฉะเชิงเทรา จะเปนรูปตัว Y เปนจุดเสี่ยงรถเขาออก

มากและไมมีไฟแดง อยากใหมีตัวหนอนหรืออะไรท่ีจะทําใหรถเกิดการชะลอตัว เพราะเปนจุดเกิด
อุบัติเหตุ ขอใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ 

นายวัฒนา  เปนรอยเชื่อมระหวางทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรากับทางหลวงชนบท แตเขตพ้ืนท่ีนี้เปนของทาง
หลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประธาน  บันทึกแจงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราในการประชุมครั้งนี้ จะเพ่ิมเติมอุปกรณจราจรอะไรก็ขอ
มา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องอ่ืนๆ  
  ขอเพ่ิมเติมเรื่องกลอง CCTV ท่ีทางกระทรวงมหาดไทยเรงประชุม 2 ครั้ง ครั้งแรก  กลอง CCTV 

ตํารวจไดดําเนินการสํารวจจุดเสี่ยงเสนตางๆแลว ถนนสายหลักก่ีเสนทาง เราตองเพ่ิมกลองท้ังหมด 168 
ตัว ไดรับการประสานจากงบของทองเท่ียวไดงบจังหวัด 5 จังหวัดมา 5 ลานบาท จังหวัดละ 1 ลาน ใน
เบื้องตนไดประสานแลวไดจัดทําในจุดเสี่ยงปองกันเหตุ 3 อําเภอจุดแรกท่ีจําเปนกอน  ตอมาประสานกับ
ทองเท่ียวไดของบของป ๒๕61 ใหอีก 2 ลานบาทประมาณ 60 ตัว ในสวนนี้ใชงบของทองเท่ียว  สวนท่ี
เหลือเสนอกับกระทรวงมหาดไทยวาใหชวยจัดงบประมาณ  ลักษณะของกลองคือ 1 จุดจะมีกลอง 6 ตัว 
มี CPU เก็บขอมูลได 1 เดือน มีแบตเตอรี่สํารองมีตูเก็บพรอมพัดลมระบายความรอน ใหบริษัทประเมิน
ราคากลองสามารถประเมินไดจุดละ 33,300 บาท งบงวดแรกออกมาเดือนมีนาคมประสานแลว นํา
เรียนท่ีประชุมทราบ กลองท่ีจะเพ่ิมเติมท้ังหมด 168 ตัวท้ังจังหวัด โดยเนนท่ีเสนทางหลัก 4 สายใน
ชุมชนท่ีมิอัตราเสี่ยงเพ่ิมเติม ท้ังนี้อยูระหวางการนําขอมูลเขาคอมพิวเตอร และประสานกับทางจังหวัด 
รายละเอียดเพราะวาตองการกลอง 168 ตัว ถาใชกลองท่ีมีศูนยควบคุมแลวมีคาใชจายในการดําเนินการ 
และมีคาใชจายรายเดือนเทาท่ีทราบมาคาใชจายรายเดือนดวย  รายงานของกลอง CCTV แลว คาใชจาย
ตอเดือนอยูท่ี 85,000 บาท จะมีปญหาตอไปสําหรับผูใชเปนจุดๆ เพ่ือการปองกันอาชญากรรม การ
ทองเท่ียว เทานี้นาจะเพียงพอนาจะสนับสนุนงบจะใช 1 ลานบาท โดยทองเท่ียวจะโอนใหตํารวจอยูใน
ระหวางดําเนินการ จึงเรียนมาใหท่ีประชุมไดทราบขอเพ่ิมเติมจากลองเดิมท่ีมีอยู 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา    09.30    น.  
 

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

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตยพรหม    พิมพ/ทาน 
                                                                         ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโพธิ ์
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