
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  1๑/๒๕60 

วันพุธที ่  ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕60   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายสุวิทย ์  ค าดี   ผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ  รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) 
3. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) 
4. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. น.ส.อสิตรา  รัตตะมณ ี  หัวหน๎าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. พ.ต.อ.ชํวงศักดา  บุรณศิร ิ  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
7. ร.ท.วุฒิ   แดงหํวง   แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
8. น.ต.บุญเลิศ  กล๎องเจริญ  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

             หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา 
9. พล.ต.พนิชย์  ศิริพละ   รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
10. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
11. นายประเสริฐ  สุภัครพงษ์กุล  แทน ท๎องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
13. นายคณิน  สุนทรประเสริฐ  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. พ.ต.อ.ชัยรัตน์  อํูพิทักษ ์  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คํายพระยาสุรสีห์ 
15. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายปราโมช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายจรัส   ครชาตรี   แทน สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางภัทรวดี  ชญชชัยภัทร  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายสมคิด  พานิชสงเคราะห ์ แทน ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
20. วําที่ร.ต.สุพจน์  บุญยืน   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
21. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
22. วําที่ร.อ.บพิตร  บูรมิ   แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายพิสุทธิ์  ปัญจเดโช  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นางธนพร  แสงสุขขา  แทน ขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายอนุชา  กระจายศรี  ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

                สิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  แทน ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
27. นายจิรโชต ิ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายนิพนธ์  เข็มกลัด   ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นายสุพจน์  สกุลธรรม  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
32. นายวุฒิภากรณ ์  จันทร์ทับ  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
35. นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
36. นายบรรจง  กนะกาศัย  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
37. นายธีระ   พรชูตรง   นายอ าเภอบางปะกง 
38. นายคงเดช  มหาราช   แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
39. นายประเทือง  อินเกษม   นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
40. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล๎า 
41. น.ส.สลารีวรรณ  ทัพทวี   นายอ าเภอแปลงยาว 
42. นางอาภรณ์  ใหมํมงคล  นายอ าเภอสนามชัยเขต 
43. น.ส.กมลชญา  ประเสริฐสิน  นายอ าเภอทําตะเกียบ 
44. นายพีระ   การุณ   นายอ าเภอราชสาส์น 
45. น.ส.จิรัฎฐ์  เปียศิริ   นายอ าเภอคลองเข่ือน 
46. พ.ต.อ.ณรงค์เดช  ทัพพะจายะ  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
47. พ.ต.ท.ปรีชา  เรืองศรี   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
48. พ.ต.อ.ดุษฎี  ศุกรเสพย์  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
49. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
50. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.บางคล๎า 
51. พ.ต.ท.อนันต์  ธรรมชัยกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
52. พ.ต.อ.ชิตพล  ยืนยาว   ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์ 
53. พ.ต.อ.ณัฐจักร  จันลา   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
54. พ.ต.ท.ไพโรจน์  เพ็ชรพลอย  แทน ผกก.สภ.ทําตะเกียบ 
55. พ.ต.อ.พูนชัย  ชูรัตน์   ผกก.สภ.ราชสาส์น 
56. พ.ต.อ.จิณวัตร  ก๎อนทองด ี  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
57. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
58. พ.ต.อ.คงชาติ  ทรงสุภาพ  ผกก.สภ.เขาหินซ๎อน 
59. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
60. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
61. พ.ต.ท.วิโรจน์  แย๎มปราศัย  แทน ผกก.สภ.วังคู 
62. พ.ต.ท.ณัฐธัญ  อํูพิทักษ ์  สว.สภ.สาวชะโงก 
63. พ.ต.ท.เสรีกาญจน์ จันทร์ด๎วง  สว.สภ.หนองแหน 
64. ร.ต.อ.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
65. ร.ต.อ.วิชาญ  ค๎าขาย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
66. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

67. นายสมบัติ  มุมทอง   แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
68. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล๎า 
69. นายสุภาพ  วงศ์พลับ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
70. น.ส.สมนึก  เทพกีฬา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
71. วําที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
72. วําที่ ร.ต.สมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
73. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลทําข๎าม 
74. นายนพพร  บุตศ์วงษ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลทําสะอ๎าน 
75. จ.ส.อ.พิเชษฐ์  มีเปีย่ม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
76. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
77. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
78. นายมหัตม์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯคนที่ ๑) 
79. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯคนที่ ๓) 
80. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  ผู๎ชํวยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวาทิต  สุวรรณยิ่ง  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู๎บังคับกองพันทหารชํางที่ ๒ รักษาพระองค ์
3. นายเกรียงศักดิ์  สินเพ่ิมพูนทวี  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู๎อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู๎อ านวยการส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาฉะเชิงทรา 
6. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน๎าหนํวยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรปุาไม๎ (นปม.) 
7. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน๎าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอํางฤาไน 
8. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานปุาไม๎ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม๎ปราจีนบุรี 
9. นางวราภรณ์  ศิริวงศ ์   นายอ าเภอบ๎านโพธิ์ 
10. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
11. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
12. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
13. นายชูรัช  ภูํศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
14. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
15. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านโพธิ์ 
16. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
17. นายโกวิท  เหตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
18. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ๎อน 
19. นางสุชัญญา  มะสิทธิ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
20. นายเขียน  แสงสวําง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
21. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
22. นายอิทธิพงษ ์  ทองล๎อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 



 ๔ 

23. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
24. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุํงสะเดา 
25. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
26. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
27. นายสมพร  ปิ่นแก๎ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
28. นายพิชัย  อธิเกียรติ  แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
30. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
31. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
32. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน๎ากลุํมงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู๎ชํวยเลขานุการคนที่ ๒) 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่10/๒๕60  เมื่อวันจันทร์ที ่ 6  พฤศจิกายน  25๖๐                                 
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 ได๎ลงไว๎ใน   
  เว็ปไซด์ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล๎ว มีกรรมการทํานใดขอแก๎ไขรายงานการประชุมแจ๎งฝุาย
  เลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี 10/๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 

     3.1  รายงานการปูองกันการค๎ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การปูองกันการค๎ามนุษย์ 

  นายวุฒิภากรณ์   มีกิจกรรมในเรื่องการจัดระเบียบสังคมรํวมกับจังหวัดลงพ้ืนที่ตรวจออกจัดระเบียบทุกครั้งที่ผําน
มาตั้งแตํ 1 – 10 พ.ย. เป็นการจัดระเบียบบริเวณงานนมัสการหลวงพํอพุทธโสธรประจ าปีและวันที่              
20 – 26 พ.ย. รวม 7 วัน เป็นการจัดระเบียบสังคมคนไร๎ที่พ่ึงและคนขอทานตามตลาดนัดชุมชนตํางๆ 
พบขอทานหญิงกัมพูชา 1 ราย มอบให๎ ตม.ด าเนินการ สํวนมากที่พบจะเป็นลักษณะการแสดง
ความสามารถมากกวําเรื่องการค๎ามนุษย์ไมํมี  จัดระเบียบสังคมรํวมกับจังหวัดการปูองปรามยาเสพติด
สถานศึกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ย. โดยทํานผู๎วําราชการจังหวัดฯ ให๎นโยบายและปลํอยแถว วันที่  24 พ.ย.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมคณะกรรมการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน วันที่ 28 พ.ย.ออกตรวจเรือประมงทางทะเลรํวมกับทางเจ๎าทําและประมงจังหวัดและจัด
ระเบียบสังคมของของจังหวัด ไมํพบการค๎ามนุษย ์

รองชาธิป  ชํวยไปดูเรื่องจัดระเบียบวัดโสธร มีคนไมํปกตเิป็นผู๎ชายยืนอยูํหน๎าวัด ฝากทํานชํวยดูด๎วย 
 

  3.2 ปัญหาแรงงานตํางด๎าวและแนวทางการแก๎ไข 
 แรงงานในระบบ 



 ๕ 

นางภัทรวดี  ปัญหาเรื่องแรงงานตํางด๎าว ตามค าสั่ง คสช. 33 เกี่ยวกับมาตรการ ประกาศใช๎ตามมาตรา 44 
มีการขยายเวลาบังคับใช๎ พรก.60 ไปจนถึงยกเว๎นบทลงโทษ มาตรา 101 102 11912 ไปจนถึงวันที่ 
1 ม.ค.61 กระทรวงแรงงานมีมาตรการยกเว๎นบางกลุํม 1) ในกรณีที่นายจ๎างที่จ๎างแรงงานตํางด๎าวโดยไมํ
ตรงกับนายจ๎างที่อยูํในใบอนุญาตท างานก็สามารถกลับไปเปลี่ยนนายจ๎างให๎ถูก โดยสามารถที่จะไปยื่นที่
ส านักงานได๎โดยตรง  2) แรงงานตํางด๎าวที่ได๎ผํานการพิสูจน์สัญชาติแล๎วและได๎ตรวจให๎ไปยื่นขออนุญาต
โดยเร็ว กลุํมที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. ได๎เปิดศูนย์รับแจ๎งคนงานตํางด๎าวที่กองพลทหารราบที่ 11 
โดยให๎นายจ๎างที่จ๎างแรงงานตํางด๎าวที่ผิดกฎหมายให๎ขึ้นทะเบียนไว๎ หลังจากนั้นได๎มีการนัดสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดกรองความสัมพันธ์โดยบูรณาการรํวมกับกระทรวงแรงงาน หลังจากนั้นก็ฝึกให๎สัญชาติซึ่งขณะนี้ใกล๎
ระยะเวลาให๎ผํอนผัน ได๎มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย.วําจะมีการขยายเวลาให๎สัญชาติและกลุํมไปถึง
วันที่ 31 มี.ค.ขณะนี้อยูํในการประชุม ครม.อยู ํ

รองกิตติพันธุ์  ในจังหวัดฉะเชิงเทราจะทันหรือไมํภายในวันที่ 1 ม.ค.61 
นางภัทรวดี  ขณะนี้มีการจองคิวที่ส านักงานตามศูนย์ตํางๆเป็นจ านวนมาก มีบางสํวนที่มีความประสงค์จะ

พิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต๎นทางโดยตรงมายื่นขอหนังสือรับรองเพ่ืออกนอกประเทศ มีอยูํประมาณ 
45,000 คน ถ๎าให๎ระยะเวลาคาดวําแล๎วเสร็จในวันที่ 1 ม.ค.61  

รองกิตติพันธุ์  ชํวงพิสูจน์สัญชาติขยายเวลาจะมีนโยบายจดเพ่ิมหรือไมํ 
นางภัทรวดี  นโยบายนําจะไมํมีนําจะเป็นกลุํมผํานการคัดกรองความสัมพันธ์ที่ พล 11 ยอดประมาณ 

18,000 – 19,000 คน 
รองกิตติพันธุ์  พอจะทราบปัญหาหรือไมวํําท าไมวันที่ 1 ม.ค.61 ถึงไมํทัน 
นางภัทรวดี  เนื่องจากประเทศกัมพูชาเจ๎าหน๎าที่นําจะพร๎อมเมื่อเดือน ต.ค.อันนี้จะไมํเกี่ยวกับประเทศไทย 

กัมพูชานําจะพร๎อมที่ประเทศต๎นทาง สํวนประเทศเมียนมาและลาวไมํมีปัญหา 
รองชาธิป  มติ ครม.ได๎เวียนหนังสือให๎ทราบอยูํแล๎ว และให๎ทางจัดหางานท าหนังสือเวียนแจ๎ง เรื่อง

หลักเกณฑ์ ให๎ทางต ารวจ ทหาร ฝุายปกครอง ในพ้ืนที่เพ่ือรํวมปฏิบัติงานด๎วย โดยสรุปขั้นตอนของจัดหา
งานด๎วยวําเป็นอยํางไร เรื่องแรงงานตํางด๎าวการขึ้นทะเบียนตํางๆ เชํนสอบถามต ารวจรู๎เรื่องการขึ้น
ทะเบียนตํางด๎าวขึ้นอยํางไร มีคุณสมบัติอยํางไร ต๎องแจ๎งให๎ผู๎ปฏิบัติรับทราบด๎วย 

นายพรเลิศ  ตอนที่ทางราชการให๎ผู๎ประกอบการแรงงานขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎อง เพ่ือจะให๎ตรงกับกิจการที่ขอ
จากรายเดิมหรือไมํ เทําที่ทราบขณะนี้แรงงานที่มาจอดทะเบียนหายไปเกือบครึ่ง สํวนที่หายไปนําจะยังอยูํ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ค าสั่ง คสช.มีแคํสิ้นปี ในวันที่ 1 ม.ค.61 จะมีการจับปรับหัวและ 4 แสนบาท วาง
ยแรงงานก็ถูกปรับด๎วย แล๎วพอวันที่ 1 ม.ค.61 ก็จะให๎แรงงานตํางด๎าวอยูํแหํงละ 200 - 300 คนก็จะ
เกิดผลกระทบภาพพจน์คือเกิดความเสียหาย หรือถ๎ามีการด าเนินการจะมีแตํฝุายปกครองและต ารวจที่
ต๎องเข๎มงวดกวดขันที่ไมํรู๎วําบุคคลเปูาหมายที่จะประกอบก าลังดูแลพ้ืนที่จุดใหญํ ควรจะเป็นใครที่ไหนแตํ
ถ๎ามีข๎อมูลวําแรงงานหายไปเป็นกลุํมของใคร ที่ไหน อยํางน๎อยมีการวางแผนจัดก าลังคนได๎อยากได๎คนที่
หายไปจากเดิมที่มีอยูํจริง ไมํใชํกลุํมคนที่จดทะเบียนถูกต๎องซึ่งจะเป็นข๎อมูลไว๎ให๎ วางแผนส าหรับดูแล
จังหวัด 

รองชาธิป  จะบอกวําเป็น พรบ.ข๎อมูลขําวสารไมํได๎เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติต๎องมีการเปิดเผยข๎อมูล
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ 

นางภัทรวดี  ขอชี้แจงเนื่องจากกลุํมตํางด๎าวมีหลายกลุํมในกรณีที่ปลัดจังหวัดจะขอข๎อมูลเพราะมีบางสํวนเข๎า
สูํกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ อยูํที่บางคนกลับไปแล๎วยังไมํเดินทางเข๎ามาจึงไมํสามารถประมวลผลได๎ สํวน
การคัดกรองก็อยูํระหวํางด าเนินการเหมือนกัน จะประมวลผลได๎ต๎องเสร็จสิ้น 



 ๖ 

รองกิตติพันธุ์  ให๎จัดหางานสรุปข๎อมูล 1) ให๎สรุปวํามาลงทะเบียนเทําไรกี่คน  ณ วันนี้แบํงเป็น กัมพูชา              
เมียนมา ลาว เทําไร อยูํในขั้นตอนของพิสูจน์สัญชาติๆละเทําไร จดเสร็จเมื่อไร และมีติดขั้นตอนการจด
ทะเบียนทันหรือไมํทันอยํางไร ติดตามมติ ครม.ด๎วยวําทางกระทรวงขอขยายเวลาในการพิสูจน์สัญชาติ
จากเดิมขยายเวลาเป็น มี.ค.61 มติ ครม.มีมติมาเม่ือวานเรื่องเข๎า ครม.หรือไมํ 

 ตํางด๎าวเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได๎มีการวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ครบก าหนด

ระยะเวลาก าหนดโทษมีผลบังคับใช๎หลังจากวันที่ 1 ม.ค.61 ขณะนี้ในสํวนของการเคลื่อนไหวแรงงานตําง
ด๎าวที่หลบหนีเข๎าเมืองยังไมํพบการหลบหนีเข๎าเมืองที่ผิดปกติโดยมีนัยส าคัญที่จะมีผลกระทบตํอความ
มั่นคง แตํได๎มีการขําวนี้ตรวจสอบมาแล๎วพบวําในสํวนนี้มีการรอที่ทางฝุายรัฐบาลเองจะมีการขยาย
ระยะเวลาในสํวนของการพิสูจน์สัมพันธ์ระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างเสร็จทันเสร็จระยะเวลาหรือไมํ ถ๎าเป็น
จังหวัดใหญํๆนําจะไมํแล๎วเสร็จแนํนอนต๎องมีการขยาย จึงมีการวิเคราะห์มี 2 นัยด๎วยกัน คือเข๎าออกตาม
มติ ครม.ตามที่จัดหางานบอกคือเข๎ามาอยํางมีเงื่อนไข ยกเว๎นเฉพาะสํวนที่รอการตรวจพิสูจน์ 
ความสัมพันธ์เทํานั้นหรือไมํ กับกลุํมที่ 2 คือขยายไปด๎วยกัน ซึ่งการขยายโดยการพิสูจน์ความสัมพันธ์
นายจ๎างกับลูกจ๎างกับบทลงโทษขยายลงไปเทํากัน  ซึ่งการขยายโดยมีนัยซึ่งแตกตํางกันนี้มีผลกระทบตํอ
การเคลื่อนไหวของแรงงานที่จะเข๎ามา ดังนั้นในสํวนนี้เพ่ือความชัดเจนอยากจะให๎ทํานประธานและทําน
ปลัดจังหวัดทราบ คงต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและมีการเตรียมในเรื่องของการด าเนินการ
ภายหลังที่จะครบก าหนด ในสํวนของตรวจคนเข๎าเมืองก็ไมํได๎นิ่งนอนใจมีการออกตรวจกลุํมคนตํางด๎าว 
ถึงแม๎จะเข๎าเมืองโดยถูกกฎหมายแตํมีบางกลุํมเกี่ยวกับใบอนุญาตที่มีมาตรการด าเนินการ ซึ่งที่ผํานมาก็มี
การตรวจจับอยูํเสมอซึ่งเน๎นเรื่องประชาสัมพันธ์ 

รองกิตติพันธุ์  การขยายหรือไมํขยายเวลาก็มีผลกระทบด๎วย เรื่องของการปรับแรงงานด๎วยเป็นเรื่องของความ
อํอนไหววํามติออกมาแบบนี้แล๎วท าไมตํอได๎เลย 

นายมหัตม์  ในฐานะของผู๎ปฏิบัติมีเรื่องรายงานที่ประชุมให๎ทราบ 3 เรื่องคือ 1) เรื่องข๎อมูลที่จัดหางานสํง
หนังสือน าเรียนผู๎วําราชการจังหวัดมีเฉพาะรายชื่อผู๎ประกอบการทั้งหมดแตํไมํระบุวํามีคนงานตํางด๎าว
เทําไร 2) ปัญหาในการปฏิบัติในงานกาชาดที่ดูแลอยูํพบตํางด๎าวมาเที่ยวงานจึงขอตรวจบัตรมีบัตรสีชมพู 
บางคนก็ไมํมีเลย จึงหารือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขอสรุปในการประสานงานไมํได๎เป็นความบกพรํองของไทย
แตํเป็นความชัดเจนของกฎหมายวําในชํวงนี้อยูํระหวํางผํอนผันหรือการพิสูจน์สัญชาติ หรือเข๎ามาได๎
อยํางไรเราไมํสามารถจะควบคุมระบบตรงนี้ได๎ และกรณีตํางด๎าวอยูํในพ้ืนที่มากๆ ตํางด๎าวเข๎ามาโดยได๎รับ
จาก อ.พนมสารคามอาจจะเข๎ามาถูกต๎องแตํยังอยูํในเรื่องความสงบเรียบร๎อยอยูํ พอมาอยูํมากอาจจะตั้ง
เป็นกลุํมและมีผู๎น าที่เป็นคนชาติเดียวกัน มีการตีไกํกันอาจจะไมํสงบสร๎างความเดือดร๎อน จึงต๎องเข๎าไป
ดูแลอยูํ 3)ทางปลัดกระทรวงแรงงานได๎พูดถึงนโยบายแรงงานตํางด๎าว ระบบการตรวจสอบพิสูจน์หรือ
ลงทะเบียนคํอนข๎างมีปัญหาในรายละเอียดมาก ต๎องใช๎การสแกนหน๎าตาในเอกสารบัตรแตํยังไมํร๎อย
เปอร์เซ็นต์ การสแกนหน๎าตาเป็นระบบมีเทคโนโลยีที่ส าคัญวําไปถึงไหนแล๎ว 

นายพรเลิศ  รัฐบาลให๎มีการก าหนดแรงงานตํางด๎าววําต๎องให๎ตรงประเภทและตรงนายจ๎างถ๎าไมํเป็นไปตามนี้
จะจับกุมและปรับนายจ๎าง 1 หัวแรงงาน/4 แสนบาท และปรับตัวลูกจ๎างลดหลั่นกันไป แตํพอออกมา
หอการค๎าของประเทศบอกวํามีผลกระทบจึงออกมาตรา 44 สั่งหยุดไว๎กํอนไมํเอาโทษ จนกระทั่งวันที่           
1 ม.ค.61 มีขําววําจะกลับประเทศแตํจะเอาไว๎ที่ไทยประมาณ 200 – 300 คน ซึ่งเหลืออีก 1 เดือนแตํ
มาข้ึนทะเบียนรอบ 2 ฉะเชิงเทราหายไปเกือบ 40 % จริงๆแล๎วคนไมํได๎หายแตํไมํมาขึ้นทะเบียนอยูํตาม
สถานที่ท างานตํางๆ เหมือนเดิม ถ๎าหากวันที่ 1 ม.ค.61 เกิดรัฐบาลเอาจริงก็ต๎องด าเนินการกวาดล๎างท า
ให๎ถูกต๎องมีค าถามวําโรงงานที่เคยมีลูกจ๎าง 400 คนมาขึ้นทะเบียน 100 คน หายไป 300 คน ต๎องหา
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กลุํมเปูาหมายเพ่ือประกอบก าลังของเราในการที่จะจัดการในพ้ืนที่อ าเภอตํางๆ ที่หนึ่งที่ใด จึงต๎องการ
ข๎อมูลทีอ่ยากได๎จากจัดหางาน 

นายปราโมช  การผํอนผันเนื่องจากพระราชก าหนดแรงงานตํางด๎าวออกมามีโทษปรับหัวละ 4 แสนบาท/
แรงงาน 1 คน รัฐบาลก็ผํอนผันให๎ 6 เดือน ตั้งแตํ ก.ค. – ธ.ค. ปีนี้ ได๎ประสานกับกรมการจัดหางานมีมติ
ของคณะกรรมการบริหารแรงงานตํางด๎าวมี พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานมีการประชุมอาจจะขยายไปถึง 
31 มี.ค. 61 แตํไมํเข๎ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ เหตุผลที่ขยายเพราะวําเนื่องจากการพิสูจน์สัญชาติของ
แรงงานตํางด๎าวมีอยูํมากเป็นแสนคน เฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจดทะเบียนเพ่ิมรายใหมํที่มีการ
ผํอนผันประมาณ 17,000 คน สํวนใหญํจะเป็นแรงงานจากกัมพูชา 10,000 คน เมียนมา 5,000 คน 
ลาวประมาณ 2,000  คน นายจ๎างทั่วไปจดทะเบียนประมาณ 4,500 ราย จ านวนตํางด๎าวที่อยูํใน
จังหวัดฉะเชิงเทราที่พิสูจน์สัญชาติแล๎วน าเข๎าถูกต๎องอีก 36,000 คนและรวมอีก 17,000 คน รวมแล๎ว
ประมาณ 50,000 คน ความชัดเจนกลุํมสุดท๎ายที่ได๎รับการผํอนผันมีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติปัญหา
เกิดจากประเทศต๎นทางอยํางกรณีประเทศกัมพูชาเปิดแคํ 3 ศูนย์คือกรุงเทพฯ ระยองและสงขลา 
เพราะฉะนั้นกัมพูชาที่อยูํทั่วราชอาณาจักรของไทยต๎องไปพิสูจน์ที่ 3 ศูนย์นี้ แตํศูนย์ที่กรุงเทพฯและ
ระยองเต็มจะต๎องไปที่ศูนย์สงขลา ประเทศต๎นทางบอกวํามีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอสํวนประเทศเมียนมามี  
2 ศนูย์และอยูํที่ประเทศต๎นทางด๎วย 

ประธาน  ท าไมไมํรายงานให๎รัฐบาลทราบเรื่องปัญหา แล๎วท าไมต๎องไปพิสูจน์ที่สงขลา 
นายปราโมช  เรื่องนี้เป็นการประชุมระหวํางประเทศ ทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการตํางประเทศและ

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดเข๎าไปประชุมหารือกันทั้ง 3 ประเทศแล๎วปรากฏวํา 3 ประเทศต๎น
ทาง ตัวอยํางเชํนประเทศกัมพูชาเจ๎าหน๎าที่สถานทูตจะสํงคนมาพิสูจน์สัญชาติตัวของกัมพูชาเองมีไมํ
เพียงพอซึ่งเป็นข๎อตกลงระหวํางประเทศ สํวนของกัมพูชาเปิดที่ ระยองและสงขลา สํวนของจังหวัด
ฉะเชิงเทราก็จะไประยองเพราะใกล๎แตํเต็ม เต็มของกัมพูชาคือรับได๎วันละ 500 คน จะมีการจองผําน
ระบบคอมพิวเตอร์จะเต็มจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. ต๎องไปศูนย์ที่ยังไมํเต็มคือสงขลา รัฐบาลวํา ธ.ค.ถ๎าท าไมํทัน
อาจจะมีการขยายตํอ 

ประธาน  มติของ กนร.ต๎องมีการขยายแตํต๎องเข๎า ครม.กํอน ณ วันนี้ยังไมํมีเรื่องเข๎า ครม. รวมถึงสัปดาห์
หน๎าต๎องติดตามตํอไป ทางจัดหางานต๎องติดตามและรายงานครําวๆ ที่มีปัญหาคือ 1 นายจ๎างจะถูกปรับ 
4 แสนบาทถ๎าไมํลงทะเบียน 2 การพิสูจน์ลําช๎าเพราะประเทศต๎นทางมีก าลังน๎อย  จ านวนของจัดหางาน
และแรงงานที่ทํานรองชาธิปขอคือ 1) หลักเกณฑ์ที่มาจดทะเบียนมีอะไรบ๎าง 2) จ านวนแรงงานทั้งหมด
ขอตัวเลขที่ชัดเจนคือ กัมพูชา เมียนมา ลาว ที่จะจดทะเบียน แตํที่มีปัญหาคือกัมพูชาเพราะศูนย์ไมํพอจด
ทะเบียน 

รองชาธิป  จัดหางานต๎องสรุปและท าหนังสือสํงข๎อมูลให๎ ต ารวจ ทหาร ฝุายปกครองในพ้ืนที่ให๎ทราบเพราะ
จะต๎องเป็นหนํวยปฏิบัติให๎รับรู๎นโยบายที่ชัดเจน 

รองกิตติพันธุ์  จัดหางานด าเนินการด๎วยทุกคนเป็นข๎าราชการข๎อมูลขําวสารที่เป็นเรื่องปกปิดต๎องรับผิดชอบกัน
ฝากทํานแรงงานผู๎แทนกระทรวงชํวยติดตามด๎วย 

 

  3.๓ การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตัดไม๎ท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
นายอนุชา  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานคดีประจ าเดือน  

พ.ย.60  ทั้งสิ้น 3 คดี 
  วันที่  1  พ.ย. 60  ตรวจยึด ปืนลูกซองยาวเดี่ยว จ านวน 1 กระบอก  สถานที่ตรวจยึด บริเวณ

ปุาซอยสอง ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ ไมํพบตัวผู๎กระท าผิด  
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 วันที่  2  พ.ย. 60  ตรวจยึด ไม๎พะยูงแปรรูป จ านวน 2 แผํน ปริมาตร 0.023 ลบ.ม.ผู๎ต๎องหา 
1 ราย ชื่อนายสากล  กุยลา อายุ 37 ปี  สถานที่ตรวจยึด บริเวณปุากระตํายขาว ม.13 ต.ทําตะเกียบ   
อ.ทําตะเกียบ  
 วันที่  4  พ.ย. 60  ตรวจยึด  ไม๎พะยูงแปรรูป  จ านวน 6 แผํน ปริมาตร 0.265 ลบ.ม. 
ผู๎ต๎องหา จ านวน 2 คน นายอูย อายุ 25 ปีและนางสนบุด อายุ 37 ปี ชาวกัมพูชา  สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณปุาแตก  ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ 
 ลักษณะของการจับกุมหนํวยในพ้ืนที่ได๎ด าเนินการแก๎ไขของกรมปุาไม๎ในเขตปุาสงวน มีการ
ก าหนดจุดตรวจสอบภาคพ้ืนดินตลอดเวลา เปรียบเทียบภาพถํายทางอากาศเมื่อชํวงปี 2557 – 2558 
และปี 2558 – 2559 ใช๎ระบบพิทักษ์ภัยตรวจสอบผู๎บุกรุกภาพถํายดาวเทียม gistda ทุก 15 วัน สั่งให๎
หนํวยงานพ้ืนที่ด าเนินการส าหรับการบังคับใช๎กฎหมายตํอพ้ืนที่ปุานายทุนปลูกยางพารา กรมปุาไม๎ได๎ขอ
ความรํวมมือจากท๎องถิ่นฝุายปกครอง ชํวยสอดสํองระวังผู๎มีอิทธิพลหรือนายทุนเข๎ามาบุกรุกแปลงใหญํ
กรมปุาไม๎ต๎องด าเนินการตรวจยึดทางปุาสงวน สด.25  ตํอไปในสํวนของพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์โดยกรมอุทยาน
แหํงชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืชส านักงานในพ้ืนที่ 2 ศรีราชา ที่รับผิดชอบการดูแลอนุรักษ์ทั้งหมดของกรม
อุทยานแหํงชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีเขาปุาอํางฤาไนมีการสนธิก าลังปูองกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม๎พะยูงในเขตพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาอํางฤาไนและอุทยานแหํงชาติเขา 15 ชั้ น 
พ้ืนที่เหลํานี้เป็นปุารอยตํอ 5 จังหวัดมีเจ๎าหน๎าที่ชุดด าเนินการทั้งสิ้น 9 ชุด มีก าลังพล 138 นาย มี
แนวทางการแก๎ไขปัญหาของกรมปุาไม๎และกรมอุทยานในพ้ืนที่ และขอรายงานเพ่ิมเติมการแก๎ไขปัญหา
ช๎างปุา  พ้ืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาอํางฤาไน เป็นหนึ่งในเขตรอยตํอพ้ืนที่ของ
ปุารอยตํอ 5 จังหวัด ประกอบด๎วย 2 เขตพันธุ์สัตว์ปุา  คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาอํางฤาไน เขตพันธุ์
รักษาปุาเขาเสือดาว สํวน 3 อุทยานแหํงชาติมี อุทยานแหํงชาติ เขาชะเมาเขาวง อุทยานแหํงชาติเขาคิช 
กรูด และอุทยานแหํงชาติเขา 15 ชั้น มีพ้ืนที่โดยรอบปุาถูกตัดขาดเหมือนปุาดงพญาเย็น มีระยะหํางกัน 
1,092 กม.ในพ้ืนที่ของปุารอยตํอ 5 จังหวัด แตํเป็นพ้ืนที่ที่ทางการและภาคเอกชนเข๎ามาชํวยแก๎ไข
ปัญหาช๎างปุา โดยการขุดคูกันช๎างระยะ 546.6 กม.โดยเริ่มตั้งแตํปี 2545 เป็นต๎นมา พ้ืนที่เขตพันธ์
รักษาปุาเขาอํางฤาไน 163 กม.ซึ่งขุดเรียบร๎อยแล๎วเมื่อปี 2551 – 2552 ปัจจุบันคูก็ได๎พังลงช๎างปุา
ออกมาบุกรุกที่ชาวบ๎านนอกพ้ืนที่ซึ่งคูกันช๎างบางจุดพัง  ทํานผู๎วําราชการจังหวัดได๎ไปตรวจและเรํงแก๎ไข
ปัญหาเรํงดํวน  กรมสัตว์ปุาและพันธุ์พืชจะมีชุดติดตามขับไลํช๎างปุาเพ่ือให๎กลับเข๎าปุา เชํน เมื่อวันที่ 21 - 
22 พ.ย. ช๎างออกมา 3 ตัวไปเขาหินซ๎อน อ.พนมสารคาม เจ๎าหน๎าที่ไปไลํกลับมาเป็นพฤติกรรมของช๎าง
ปุาและชํวงนี้ช๎างออกมามากหนํวยปฏิบัติชี้แจงไปวําแถบ อ.ทําตะเกียบและอ.สนามชัยเขตชาวบ๎านเริ่มท า
นาข๎าวเริ่มสุกแตํยังไมํได๎เก็บเกี่ยว กรมอุทยานประสานกับท๎องถิ่นให๎เก็บเกี่ยวข๎าวเสียกํอนหลังวันที่ 10 
ข๎าวนําจะเกี่ยวหมดแล๎ว ช๎างออกมาทางจังหวัดแก๎ไขปัญหาคือจะสร๎างรั้วเพ่ือจะกั้นช๎างไว๎ไมํให๎ออก ช๎าง
ในปุามีอยูํ 247 ตัว เหลือ 246 ตัวหายไป 1 ตัว ช๎างที่ออกมามีผลกระทบอะไรบ๎างช๎างตาย 4 ตัว คน
ตาย 4 คน ในปี 2560 คนเป็นคนฉะเชิงเทรา 2 คน คนบาดเจ็บ 15 คนช๎างบาดเจ็บ 17 ตัว อาจจะ
โดนเชือกหรือเจ็บโดยไมํทราบสาเหตุคือปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  กรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช
ทรัพยากรธรรมชาติทํานคิดอะไรกันอยูํซึ่งผมได๎ศึกษาข๎อมูล กรมอุทยานก าหนดแนวทางปี 2561 -
2566 ก าหนดแนวทางแก๎ไขที่จะท าหลักโครงการที่จะท าลงไปพ้ืนที่ เห็นวําปี 2561 ไมํได๎นําจะได๎ปี 
2562  กรณี อ.ทําตะเกียบมีจุดที่ช๎างเข๎าออกมากที่สุด 15 จุด และ อ.สนามชัยเขตมี 24 จุด ซึ่งตรงนี้
ก าหนดกันอยูํวําจะสร๎างก่ีเมตร ครั้งแรกที่ขอเสาการไฟฟูาไว๎เอาลงไป 6 ต๎น ประสานไฟฟูาวําขออีก 5 – 
6 ต๎น เป็นเสาไฟฟูาที่ไมํใช๎แล๎ว ท าไมต๎องใช๎เสาไฟฟูาการแก๎ปัญหาช๎างที่กุยบุรี แกํงกระจานใช๎เสาไฟฟูา
คอนกรีตอัดแรงซึ่งทนกับช๎างชน  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งให๎ท าเป็นเหล็กข๎ออ๎อย และจะต๎องมีภาพวําอยูํ



 ๙ 

หรือไมํตั้งกล๎องตอนกลางคืน ดูพฤติกรรมช๎างวําเดินมาแล๎วจะท าอยํางไรท าไมถึงขึ้นจากคูกันได๎อีก เคย
เห็นวําช๎างเดินในคูเดินไปเรื่อยพอเจอท่ีคูพังคํอยขึ้นมา จ.จันทบุรีจะใช๎สายไฟฟูาขึงไว๎บนแนวคูกั้นช๎าง ตัว
ไหนโดยจะถอยไมํมาอีกเลย  ตัวใหญํจะเดินน าหน๎าถ๎ากั้นตรงไหนก็จะเดินออกช๎างๆ แมํลงข๎างลํางลูกเดิน
เหยียบข๎ามไป  ซึ่งคูกั้นช๎างท าไปและรูปแบบมาก อยํางเชํนสระแก๎วขุดคูไว๎เมื่อคนน าไปชี้แจง คูกั้นช๎าง
เป็นเรื่องที่ดีให๎คนรู๎วําข๎ามไปเป็นปุาอยําเข๎าไปถ๎าพังก็ซํอมกันไป  งบในปี 2562 งบจะไปที่อุทยานสัตว์
ปุาและพันธุ์พืช 100 กม.ท ารั้วกั้นช๎างและจะแบํงให๎ จ.ฉะเชิงเทรา 50 กม. เมื่อถามอุทยานแหํงชาติสัตว์
ปุาและพันธ์พืชจ าท าถ๎าทางจังหวัดจะท าจะไปซ้ าซ๎อนงบประมาณจะท ายาว และในปี 2563 จะตั้งงบท า
คูกั้นช๎างเพ่ือล๎อมไว๎ให๎หมด อัตราการเกิดที่มีสูงมากและไมํมีการตายช๎างไมํมีผู๎ลํา ไมํมีความแล๎งตัวใหญํ
ทุกตัว และช๎างพวกนี้อดทนเพราะเป็นช๎างศึกเพราะเมื่อกํอนรบกันที่อยุธยาก็เป็นช๎างพวกนี้พอหมดการ
รบกับพมําก็ต๎อนช๎างมาหากินทางปุาภาคตะวันออก พอออกศึกก็ต๎อนช๎างกลับกับรบ เคยมี เมื่อปี พ.ศ.
2516 จับช๎างเผือกที่พนมสารคามไปถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ช๎าง เป็นสัตว์คูํบ๎านคูํเมืองและต๎องอยูํ
รํวมกับคน  สํวนมากคนที่ตายไปเจอกับช๎างในเวลากลางคืนออกไปกรีดยาง พฤติกรรมคือช๎างที่ออกมา
ข๎างนอกเป็นช๎างตัวผู๎ทุกตัวเพราะอยูํในโขลงไมํได๎ต๎องโดนไลํไปสร๎างกลุํมขึ้นใหมํ  และก็จะมาหากินอยูํ
ขอบปุามีผลกระทบชาวบ๎าน ทางองค์กรสํวนท๎องถิ่น ผู๎ใหญํบ๎าน ก านัน ก็ประสานกัน ทางทํานผู๎วํา
ราชการจังหวัดก็ซื้อเสาไปลงอีกสํวน 34 ต๎นก็ท าให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่กรมอุทยานให๎  ชาวบ๎าน
ในหลายๆที่ต๎องชดเชยเงินให๎เขาสํวนหนึ่ง บางทีช๎างไปท าข๎าวของเสียหายกรมอุทยานแหํงชาติได๎ตั้ง
กองทุนชํวยเหลือช๎างปุาแหํงประเทศไทย เงินประมาณ 3 ล๎านใช๎ได๎ประมาณ 3 ปี เพราะต๎องจํายเงิน
ชดเชยสํวนนี้ไป บางทีเงินชดเชยไปไมํถึงชาวบ๎านไมํเข๎าใจเงินชดเชยมีหลักเกณฑ์อยูํแล๎วการไปเข๎าพ้ืนที่ไมํ
บุกรุกปุาต๎องมีเอกสารสิทธิซึ่งมีหลายจุดที่บอด การแก๎ปัญหาแก๎ให๎ถูกและให๎เต็มที่และประชาสัมพันธ์ให๎
มากที่สุดในสํวนของการจัดตั้งงบการจัดท าจังหวัดตั้งงบและจะได๎ประสานผู๎ดูแลพ้ืนที่ ในการจัดท าตํางๆ 
จึงขอเรียนที่ประชุมวําปัญหาช๎างปุาในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไมํนิ่งนอนใจก็พยายามแก๎ไขปัญหาทุกภาคสํวน
โดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร๎อนต๎องหาวิธีแก๎ไขมากที่สุด 

นายกิตติพันธุ์  ท าอยํางไรไมํให๎ช๎างลงมาข๎างลําง ปัญหาเรื่องช๎างมีทุกปีแตํปีนี้ช๎างลงมามากกวําทุกปีประเด็นคือ
  ให๎พ้ืนที่ชํวยประชาสัมพันธ์ให๎ชาวบ๎านประชาชนให๎หลีกเลี่ยงช๎าง ถ๎าพืชผลเสียหายปลูกใหมํได๎ รู๎วิธีการ
  ปลูกพืชอยํางไรไมํให๎ช๎างกิน  แนะน าให๎อยูํพ้ืนที่นั้นให๎ได๎อยูํอยํางไรให๎รอด และท าไมไม๎พะยูงมีการ
  ลักลอบตัดกันทุกเดือน 
นายอนุชา  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ไม๎พะยูงขึ้นเป็นจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่เปูาหมายเพราะมีการปลูกไม๎

พะยูงในที่ดินของตนเองมา 20 – 30 ปีมาแล๎ว  กระทรวงทรัพยากรประกาศเป็นไม๎หวงห๎ามนอกจากไม๎
สักและไม๎ยาง ไม๎พะยูงมีมูลคํามาก ที่ปลูกอยูํในปุาอนุรักษ์ ในไรํนา ในปุาอนุรักษ์ที่จับกันสนธิก าลังไม๎
พะยูงจะเป็นพวกแรงงานตํางด๎าว  พวกนี้จะเข๎าตัดแล๎วก็ไปตามใบสั่ง  ซึ่งตรงนี้ยังอยูํในวิสัยที่เจ๎าหน๎าที่จะ
ควบคุมได๎ เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบมีพิกัดหมดในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และนอกปุาอนุรักษ์เจ๎าหน๎าที่ทรัพยากร
จังหวัดก็พยายามเรํงรัดคดีไม๎พะยูง 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
    ๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร๎อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน    
พ.ต.ท.ประยุทธ   สถิติคดอีาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ต.ค. 60 สถิติการเกิดคดี ดังตํอไปนี้ 



 ๑๐ 

  กลุํมที่ ๑ คดีชีวิตรํางกาย และเพศ คดีเกิด  14  ราย จับได๎  8  ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผํานมา คดีเกิดลดลง  7 ราย (ผลการจับกุมคิดเป็นร๎อยละ 57.14  (เปูาหมายร๎อยละ 
87.67) ผู๎กระท าผิดที่เป็นคนตํางด๎าวไมํมี 

  คดีกลุํมที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 52 ราย จับได๎ 29 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผํานมา คดีเกิดลดลง  34  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร๎อยละ 55.77  (เปูาหมายร๎อยละ 
64.24) ผู๎กระท าผิดที่เป็นคนตํางด๎าวไมํมี   
 คดีกลุํมที ่3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  3  ราย จับได๎  3  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผํานมา คดีเกิดลดลง   11   ราย จับได๎ลดลง 8 ราย  ผู๎กระท าผิดที่เป็นคนตํางด๎าว ไมํมี  

  คดีกลุํมที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู๎เสียหาย จับไดท๎ั้งสิ้น  427  ราย ผู๎ต๎องหา 532  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผํานมา  จับไดล๎ดลง  161  ราย ผู๎ต๎องหาลดลง 89  คน  ในกลุํมนี้ไมํมีคดีที่ผู๎กระท าผิด
ที่เป็นคนตํางด๎าว  มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข๎าเมือง จ านวน 17 คดี ผู๎ต๎องหา 17 คน 

          สรุปข๎อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห๎วงเดือน พ.ย. 60 
   1. รถยนต์ ไมํมีเกิด 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน  4  คัน ได๎รถคืน 1 คัน (สภ.เมือง)              
          ชํวงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ชํวงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  2  คัน (สภ.เมือง 1 คัน, สภ.บางปะกง 1 คัน) 
   - ชํวงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน  -   คัน 
   - ชํวงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน  -   คัน  
   - ชํวงเวลา 18.01 – 24.00 น. จ านวน  2  คัน (สภ.เมือง 1 คัน, สภ.บางปะกง 1 คัน) 
        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  
     - เดือน ม.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด  11 ราย 
                     - เดือน ก.พ. 60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย 
   -  เดือน มี.ค. 60 รถยนต์ ไมํมีเกิด    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  
   -  เดือน ต.ค. 60 รถยนต์ ไมํมีเกิด      รถจักรยานยนต์ เกิด  2 ราย  
   -  เดือน พ.ย. 60 รถยนต์ ไมํมีเกิด      รถจักรยานยนต์ เกิด  4 ราย 
       ตั้งแตํเดือน ม.ค – พ.ย. 60 รถยนต์ เกิด 19 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 72 ราย     
รองกิตติพันธุ์  ขอถาม 1) คนที่ถูกจับการพนันอายุเทําไร 2) ยาเสพติดอายุเทําไรโดยเฉพาะผู๎เสพ 3) รถที่ถูก

โจรกรรมเกิดเวลากลางคืน สายตรวจต๎องอยูํตั้งแตํ 18.00 – 06.00 น.มากขึ้น  เรื่องการพนันและยา
เสพติดต๎องวิเคราะห์ชํวงอายุคนที่เลํนการพนัน ถ๎าอายุมากแปลวําวํางเดือดร๎อนแรงงานหรือพัฒนาสังคม
หรือไมํ มีการฝึกอาชีพหรือไมํการพนันด๎วยชํวยวิเคราะห์ตํอด๎วย การโจรกรรมรถเวลากลางคืนมีกล๎อง 
CCTV พอหรือไมํ ถ๎า CCTV มีพอตามจับได๎ภายในกี่วัน การของบติดตั้งกล๎อง CCTV ต๎องให๎เกิดประโยชน์      

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง  
นายมหัตม์  การเรียกร๎องชุมนุมเรียกร๎องในรอบเดือนที่ผํานมา ในท๎องที่มีเหตุร๎ายแรงไมํมีเพียงแตํมีอยูํ 2 

เรื่องคือ 1) กลุํมประชาคมเทศบาล ต.บางคล๎า ได๎คัดค๎านการสร๎างก าแพงวัดแจ๎งบางคล๎าเมื่อวันที่ 8 พ.ย.
กลุํมเทศบาลต.บางคล๎า ประมาณ 50 คน ได๎ออกมาชุมนุมกัน ณ ห๎องประชุมเทศบาลบางคล๎า กรณีวัด
แจ๎งบางคล๎าจะรื้อมีการกํอสร๎างรั้วก าแพงรอบวัด นายอ าเภอรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจได๎รักษาความสงบ
และยุติธรรมจังหวัด อ าเภอ เทศบาลเข๎าไปดูแลความสงบเรียบร๎อยไมํมีเหตุ 2) กลุํมพนักงานเครือขําย
แปดริ้วเมืองยั่งยืนเป็นกลุํมเชื่อมโยงแนวรํวมกับกลุํม EEC watch กับประเด็นเรื่องรําง พรบ.ฉุกเฉินรักษา
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ และพรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความเคลื่อนไหวในเขตอ าเภอบางคล๎า  เมื่อวันที่ 14 
พ.ย. มีแกนน า นายกรํวมกันกับหลายอ าเภอหลายจังหวัดรํวมกันในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด รวมตัวกัน
และมีสรุปข๎อประเด็นคล๎ายกับเสวนากันมีตัวแทนไปพูดถึงเรื่องผลกระทบตํางๆ เกี่ยวกับนโยบาย EEC 
เปิดโอกาสให๎ที่ประชุมยื่นความคิดเห็นสุดท๎ายก็มีการอํานค าแถลงการณ์ของนายอ าเภอสนามชัยเขต  
แกนน ากลุํมเกษตรอินทรีย์ขอบคุณทางนายอ าเภอ ต ารวจ และทางฝุายกอ.รมน.ที่เข๎าไปเกาะติดพ้ืนที่
รายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบเรียบร๎อยแล๎ว กลุํมนี้เป็นกลุํมที่ผลกระทบที่จะตามมาคือความไมํเข๎าใจ
เรื่องนโยบายก็พยายามด าเนินการเกาะติดควบคูํไปกับนโยบายรัฐบาลของทางจังหวัดด๎วยคือการก าหนด
หัวข๎อเรื่องผังเมือง สิ่งแวดล๎อม เกษตรอินทรีย์ซึ่งผลประโยชน์ที่จะตกกับประชาชนมีการนัดหมายมา
พบปะกันเคลื่อนไหวตํอเนื่อง มีการแถลงการณ์ครั้งท่ี 2 อํานไปเม่ือวันที่ 14 พ.ย.60 

นายไพโรจน์  ข๎อเรียกร๎องได๎น าเรื่องเข๎าสูํศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดแล๎ว เหตุการณ์ เรื่องของวัดแจ๎งขณะนี้
ผู๎รับเหมาไมํได๎สร๎างเพราะกลัวชาวบ๎านจะมาท าร๎าย ขณะนี้ทางผู๎ที่มายื่นข๎อเรียกร๎องรอค าตอบจากทาง
จังหวัดอยูํวําจะด าเนินการอยํางไรในสํวนของวัด  ข๎อเรียกร๎องก็มีอยูํหลายข๎อ 1) ห๎ามท ารั้ว  2) อยากให๎
ทางวัดปิด – เปิดประตูทางเข๎าออกโบสถ์ประกอบกิจทางศาสนาได๎ เป็นข๎อเรียกร๎องตอนนี้ทาง
รายละเอียดทางอ าเภอก็ห๎ามปรามไว๎มีอะไรก็แล๎วแตํขอให๎ท าหนังสือร๎องเรียนมา ทางอ าเภอก็จะ
ด าเนินการให๎  ขณะนี้ให๎ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสํงให๎ส านักพุทธด าเนินการ ส านักพุทธต๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงซึ่งทางฆราวาสสอบสงฆ์ไมํได๎ ต๎องให๎ตอบประเด็นตามท่ีมีข๎อร๎องเรียนไป 

รองกิตติพันธุ์  เรื่องนี้ตอนนี้อยูํที่ศูนย์ด ารงธรรม หนังสือสํงมาเมื่อวันที่ 16 พ.ย.วัดนี้มีเรื่องเดิมอยูํเพียงแตํวํา
หลายๆเรื่องต๎องมีค าตอบให๎กับประชาชน ซึ่งคนที่อยูํใกล๎วัดนี้จะไมํนับถือวัดนี้จะนับถือวัดไกลๆ เป็นกัน
ทั้งประเทศก็พยายามตามด๎วย หัวหน๎าส านักงานตามศูนย์ด ารงธรรม ต๎องมีค าตอบด๎วยวําท าได๎หรือไมํได๎
อยํางไร เจ๎าอาวาสมีหน๎าที่อะไร 

รองชาธิป  ทางอ าเภอต๎องไปท าความเข๎าใจกับประชาชน ส านักพุทธคงเข๎าไปด าเนินการให๎ไมํ ได๎ ทุกวันนี้
ทางวัดโสธร รองกิตติพันธุ์และผมและอีกหลายหนํวยได๎เข๎าไปดูแล โดยทํานผู๎วําราชการจังหวัดและฝุาย
อ านวยการ ไมํเกินวันที่ 6 ธ.ค. จะมีการท าเต็นท์ให๎พํอค๎าแมํค๎า ถ๎าเราไมํเข๎าไปแก๎ไขทางวัดกับชุมชนจะ
ไมํเรียบร๎อย  ทํานนายอ าเภอและปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบต๎องเข๎าไปดูแลถ๎าต๎องใช๎ก าลังของจังหวัดหรือ
ทางต ารวจ ทหาร รอง กอ.รมน.มาชํวยกันได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งจังหวัดก็รับผิดชอบดูแลทุกอ าเภออยูํแล๎ว 
สํวนวัดแจ๎งก็มีปัญหาตลอด ต๎องชํวยกันแก๎อยําให๎วัดกับชาวบ๎านทะเลาะกันเป็นหน๎าที่ของพวกเราบางที
ตํางฝุายตํางไมํเข๎าใจกัน ต๎องชํวยกันให๎ทุกฝุายท าให๎ชุมชนอยูํรํวมกันได๎ สํวนเรื่องก าแพงเมืองปูองกัน
จังหวัดต๎องติดตามความเคลื่อนไหวด๎วยที่มีผู๎คนบางสํวนไมํเห็นด๎วย ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นแตกตํางกับ
กรมศิลปากรความเห็นแย๎งกันอยํางไร 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



 ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายรัชพล  แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน มีผลการจับกุม

รถบรรทุกน้ าหนักเกินกวํากฎหมายก าหนดตั้งแตํวันที่ 1 – 28 พ.ย. ผลการจับกุมภายในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จับกุมที่สถานีชั่งน้ าหนักบางไผํได๎ทั้งหมดรวม 8  คัน จับกุมด๎วยหนํวยชั่งน้ าหนักยานพาหนะ
เคลื่อนที่ของแขวงจังหวัดฉะเชิงเทราจับกุม2คัน รํวมกับตามโครงการรถบรรทุกสีขาว 1 คัน รวมทั้งหมด 
ในเดือนนี้มี 11 คัน   

นายจิรโชติ  แขวงทางหลวงชนบทควบคุมน้ าหนักบรรทุกบนทางหลวงขนบททางหลวงสายรองเชื่อมกับทาง
หลวงสายหลักเหตุการณ์มีรถบรรทุกของโครงการถนนสีขาวสีขาวจะคัดเลือกเส๎นทางที่มีความเสี่ยงสูง  
ตามแผนจะตั้ง 36 ครั้ง ในปีที่ผํานมาได๎ครบตามก าหนด  ส าหรับปีใหมํนี้นับจาก ต.ค.60 – ก.ย.61 จะ
ตั้ง 36 ครั้งเชํนกันใน 5 สายทางปัจจุบันด าเนินการไปแล๎ว 6 ครั้ง ไมํพบรถบรรทุกน้ าหนักเกิน ปัญหา
คือเวลาตั้งจะเลี่ยงไปทางอ่ืน  ความจริงคาดวํานําจะมีบรรทุกเกินเชํนกันเพียงแตํวํารถที่เข๎ามาในดํานชั่ง
ไมํมีรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 

นางธนพร  ส านักงานขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการตั้งดํานบูรณาการรํวมกับทหารกองพลทหารราบที่ 11 
และต ารวจในพ้ืนที่ในเดือน พ.ย.ได๎ปฏิบัติงาน 5 ครั้งพบรถที่กระท าความผิดในสํวนของตัวรถตํอเติม
กระบะหรือติดตั้งตะแกรงโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 33 คัน และในวันที่ 13 ธ.ค.60 จะมีการนัด
ผู๎ประกอบการรถบรรทุกรายใหญํ เข๎ารํวมประชุมเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของทางราชการเพ่ือให๎มีการ
ปฏิบัติได๎ตรงกัน 

รองกิตติพันธุ์  ฝากทางอ าเภอถนนที่ผํานอ าเภอหรือถนนที่มีรถบรรทุกบูรณาการรํวมกับต ารวจ ทหาร และ
ท๎องถิ่นในพ้ืนที่ เชํน บ๎านโพธิ์ บางคล๎า แปลงยาว พนมสารคาม บางน้ าเปรี้ยว ถ๎ามาวิเคราะห์แล๎วการ
ซํอมแซมหรือกํอสร๎างถนนใช๎งบมาก รถบรรทุกก็บรรทุกเกิน ถ๎ารถบรรทุกท าตามกฎหมายบรรทุกตาม
กฎหมายตรวจแล๎วก็ไมํถูกจับถ๎าทุกคนท าถูกต๎อง หลบเลี่ยง  ทางหลวงเตรียมการบริการชํวงเทศกาลปี
ใหมํหรือหยุดยาว และผู๎เกี่ยวข๎องขนสํง ต ารวจ ฝุายปกครองคิดเตรียมการได๎แล๎วใกล๎จะถึงเทศกาลปีใหมํ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางธนพร  ส านักงานขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่รับสํงในงาน

นมัสการหลวงพํอพุทธโสธรซึ่งได๎รับการร๎องเรียนวําเก็บคําโดยสารเกินราคา และวิ่งในวินที่ไมํได๎รับ
อนุญาตได๎พบผู๎กระท าความผิดและด าเนินการตามกฎหมาย สํวนการจัดระเบียบมีการประชุมเมื่อวันที่ 
15 พ.ย.60 เพ่ือพิจารณาเพ่ิมผู๎ขับรถในวินเดิม การขอจัดตั้งวินใหมํมีผู๎แทนแตํละ สภ.ที่มีวิน
รถจักรยานยนต์และแจ๎งขอเพ่ืมและจัดตั้งวินขอรับรองและที่ประชุมได๎พิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ  
สํวนการจัดระเบียบรถตู๎วันนี้ที่ส านักงานขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประชุมซักซ๎อมผู๎ประกอบการเพ่ือ
ปฏิบัติตามแผนการตรวจเข๎มข๎นรถตู๎โดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ในชํวงกํอนเทศกาลปีใหมํ
และเทศกาลปีใหมํซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 – 7 ธ.ค.60 เป็นต๎นไป ตรวจตาม checklist กํอนการออกไป 

นายมหัตม์  มีการจับรถจักรยานยนต์เถื่อนเป็นรายที่หัวหน๎าชุดปราบปรามพิเศษของจังหวัดที่มี พ.อ.สุรินทร์ฯ 
เป็นหัวหน๎าชุดอยูํ ในงานกาชาดที่มีการตรวจพบวินรถจักรยานยนต์เถื่อน ขอแจ๎งให๎หนํวยงานอ่ืนๆได๎รับ
ทราบด๎วย บูรณาการรํวมกันระหวํางขนสํงกับหนํวยทหาร กอ.รมน. เรื่องรถตู๎มีจ านวนที่ถูกต๎องและมี
ระบบเรื่องความเร็ว  เพราะเคยเห็นรถตู๎วิ่งทางดํวนบางปะกงวิ่งทางขวาใช๎ความเร็ว จะมีต ารวจทาง
หลวงเรียก มีเบอร์รถตู๎ที่ตํางด๎าวไปชนที่เป็นเรื่องใหญํ ถ๎าเอาระบบต๎องชํวยดูด๎วยและให๎ต ารวจเข๎ามาจับ
มี GPS หรือไมเํพ่ือเป็นประโยชน์กับประชาชน 



 ๑๓ 

นางธนพร  ขอชี้แจงเรื่อง GPS รถตู๎ที่ติดตั้งครบถ๎วนก็คือรถตู๎หมวด 2 ที่มีต๎นทางจากรุงเทพไปตํางจังหวัด 
สํวนรถตู๎หมวด 3 ที่วิ่งระหวํางจังหวัดจะติด GPS ครบถ๎วนรอบปีภาษี 31 ธ.ค.สํวนการบังคับใช๎
กฎหมาย GPS ชํวงนี้จนถึงเดือน ธ.ค.กรมได๎ผํอนผันจากการตรวจ GPS มีความเร็วเกินผู๎ขับรถจะต๎อง
อบรมกับขนสํง แตํถ๎าตรวจถ๎าหมายถึงการปรับจะเริ่มตั้งแตํ 1 ม.ค.61 เป็นต๎นไปถ๎าผู๎ใดพบเห็นโทร 
1584 ได๎ทันที  สายดํวนของกรมขนสํงทางบกในทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชม. ในวันที่ 1 ม.ค.61 จะติดตั้ง 
GPS  รถหมวด 2 และหมวด 3 ทั้งหมด ตอนแรกจะตัดแตํเป็นการไมํเป็นธรรมแตํคนที่ยังไมํติดถ๎าขับรถ
เร็วจะผิดกฎหมาย กรมการขนสํงจึงเลื่อนไปวันที่ 1 ม.ค.61 ให๎ติดครบถ๎วนให๎หมด  และจะใช๎บังคับได๎
หมด GPS ที่บริษัทติดตั้งจะสํงข๎อมูลผํานระบบคอมผํานดาวเทียม จะได๎ข๎อมูลจากระบบทุกวันและ
รายงานทุกวัน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจากการตรวจสอบความเร็วของรถบรรทุกและรถโดยสารประจ าทาง
วันละ 900 กวําคัน ชํวงนี้จะเตือนกํอนแตํถ๎าเกิน 30 วันจากระยะเวลาที่ท าหนังสือแจ๎งเตือนไป ถ๎าไมํ
มารายงานภายใน 30 วัน จะปรับในสํวนที่ไมํมารายงานตัวภายในก าหนด 30 วัน พร๎อมกับการอบรม
ในระหวํางวันที่ 1 – 7 ธ.ค. จะเช็คความเร็วของรถจากออกจนถึงเข๎ามาขนสํงผู๎โดยสารจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยจะมีคนที่ท าหน๎าที่ของ GPS ติดตอนรถเข๎าวําเข๎ามาใช๎ความเร็วเทําไร  ออกไประหวําง
ทางใช๎ความเร็วเทําไร ด๎วยความที่เกิดอุบัติเหตุของรถสาย 589 ซึ่งจากการตรวจสอบไมํพบวํามีการใช๎ 
GPS จากการสอบถามจาก Readers ที่ติดตั้งระบบ GPS พบวําเป็นพฤติกรรมของคนขับรถซึ่งมีเทคนิค
ในการรายงานวํามีการชักสายไฟหรือตัดสวิทส์ไฟออกของระบบ จึงท าให๎ตรวจไมํพบความเร็วของรถเป็น
ศูนย์ สํวนรถบรรทุกชํวงแรกจะเป็นลากจูงกับรถสิบล๎อใหญํแตํจะครบถ๎วนทั้งระบบปี 2562 

รองกิตติพันธุ์  ให๎ขนสํงไปคิดมาวําถ๎ารถบรรทุกเกินกวําที่ก าหนดให๎มีเสียงดังตลอดและให๎สัญญาณอยูํที่ขนสํง
เหมือนที่ติด GPS เพราะจะเสียงบประมาณในการซํอมบ ารุงถนนและรถพํวง รถบัส รถตู๎ ขับเลนส์ขวา 
บางทีขับแขํงกันสาย 304 (บางคล๎า – พนมสารคาม) ฝากให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องดูแลด๎วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายมหัตม์  การแขํงขันรถในทางสาธารณะ มีข๎อมูลอยูํ 2 ข๎อ ผลการด าเนินการของพนมสารคาม 1) เมื่อ

วันที่ 9 พ.ย. เวลา 22.00 น. มีการออกจัดระเบียบสังคมปูองกันการแขํงรถในทางและปูองปรามการเกิด
อาชญากรรมด๎วยสนธิก าลังรํวมกันระหวํางฝุายทหาร ต ารวจ ผํายปกครอง สมาชิกอาสา ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน
รักษาความสงบ พบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ 1 คัน ตรวจยึดน าสํง สภ.พนมสารคามด าเนินการ
ตามกฎหมาย 2) วันที่ 16 พ.ย. สนธิก าลังรํวมกันและพบจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ 2 คัน น าสํง สภ.
พนมสารคาม พฤติกรรมไมํไดแ๎ขํงขันโดยตรง ดัดแปลงสภาพเพ่ือเป็นการปูองปรามเรื่องของการดัดแปลง
สภาพผลโดยตรงผิดตาม พรบ.รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ น าเรียน สภ.พนมสารคามและผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

รองกิตติพันธุ์  ถ๎าจะแก๎ปัญหาที่ต๎นทาง ผู๎ผลิตทํอไอเสียเสียงดัง  โดยเฉพาะถนนสิริโสธร 21.00 น.ขึ้นไปเริ่ม
แล๎วพอร๎านโดมปิดจะมีรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายออกมาจ านวนมาก ได๎รับรายงานประจ าพอประมาณ
ตี 2 จะแขํงเส๎นสิริโสธร ควรเฝูาระวังเป็นไปได๎หรือไมํร๎านทํอไอเสียมีข๎อกฎหมายที่จับกุมได๎หรือไมํ ต๎อง
แก๎ตั้งแตํต๎นทางไปจับรถผิดกฎหมายต๎นเหตุอยูํที่ไหนต๎องแก๎ตรงนั้น เรื่องหมวกนิรภัยฝากด๎วยผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ  
พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ขอน าเรียนเรื่องที่นําสนใจเกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องแรก เมื่อวันที่ 24 พ.ย. เวลา 10.00 น.                    

สภ.ฉิมพลีได๎รับแจ๎งจากนายภูมินทร์  เลาะเนาะ อายุ 38  ปี อยูํบ๎านเลขที่ 271 หมูํ 18 ต.ดอนฉิมพลี               
อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วําพบวัตถุต๎องสงสัยอยูํในที่นาซึ่งน้ าทํวมอยูํในสํวนที่นามีบางสํวนที่มีความ
ลึก พบวัตถุต๎องสงสัยให๎ต ารวจเข๎าไปตรวจสอบ  ต ารวจได๎ด าเนินการเข๎าไปตรวจสอบพบกระเป๋า 2 ใบ 
ภายในบรรจุเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดซึ่งมีรายการดังตํอไปนี้ 

  1. ระเบิดขว๎างสังหาร RGD5 จ านวน  30  ลูก 
  2. ไปป์บอมบ์ (ทํอพีวีซี 2 นิ้ว) จ านวน 7 ลูก 
  3. แทํงดินระเบิด TNT ขนาด ½ ปอนด์ จ านวน 1 แทํง  
  4. ลูกระเบิดยิงขนาด 50 มม. จ านวน 2 ลูก 
  5. ซองกระสุนปืน AK 47 ขนาดบรรจุ 30 นัด จ านวน 12 ซอง 
  6. กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. จ านวน 1,799 นัด 
  7. กระสุนปืนขนาด 5.56 มม.ใช๎กับปืนอาก๎า จ านวน 110 นัด 
  8. กระสุนปืนพกขนาด 6.35 มม. จ านวน 9 นัด 
  9. กระสุนฝึกยิง ขนาด 5.56 มม.ลูก M 16 จ านวน 108 นัด  
  10. กระเป๋าผ๎าสีด าใบใหญํ จ านวน 1 ใบ 
  11. กระเป๋าสะพายหลังสีเขียว จ านวน 1 ใบ 
  ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได๎รายงานทําน พล.ต.อ.ศรีวราห์ฯ รอง ผบ.ตร.ได๎สํงชุด EOD 

รํวมกับ ตชด.แปลงยาวเข๎าไปตรวจสอบวัตถุที่ตรวจยึดได๎ พบวําเป็นลูกระเบิดที่ผลิตในรัฐเซียได๎แจ๎งชุด 
EOD แปลงยาวและชุด EOD เฉพาะกิจของทํานรองศรีวราห์ฯ มารํวมตรวจสอบและท าลายไปป์บอมบ์ไป
แล๎วและที่เหลือสํงเข๎ากรมสรรพาวุธเพ่ือตรวจสอบตํอไป  ตํอมาเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ได๎พบลูกระเบิดและมี
แยกลูกระเบิดพบฉนวนใสํอยูํในกระป๋องที่มีการซีลแพ็คอยํางดีเพ่ือกันไมํให๎เปียกน้ า 3 กลํองๆละ 10 นัด 
10 อันก็เทํากับจ านวนระเบิดที่เราได๎พบ 30 ลูก ตํอมาวันนี้ชํวงบํายเอาที่ตรวจอโลหะไปตรวจพบปืน
อาก๎าอีก 2 กระบอก ซึ่งเดิมไมํสามารถท่ีจะวิดน้ าออกมาทั้งหมดได๎ ตอนนี้ผบก.ฯ สั่งให๎ชุดสืบสวนจังหวัด
และชุด นปพ.ไปท าการวิดน้ าออกทั้งหมด คาดวํานําจะเจออาวุธอีกบางสํวน น าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ
เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง สํวนเรื่องส านวนในวันนี้ ผกก.สภ.ฉิมพลี น าส านวนเข๎าไปพบทํานรองศรี
วราห์ฯที่ ตร.วันนี้ เรื่องที่ 2 เนื่องจากสาเหตุการปล๎นทองที่ร๎านทอง จ.ชลบุรี ซึ่งได๎ทองไปจ านวน 10 
ล๎านบาท ในวันพรุํงนี้ (30 พ.ย.60) ผบก.ฯ  ได๎เชิญร๎านค๎าทอง ธนาคาร ร๎านสะดวกซื้อ มาประชุมเวลา 
10.00 น. เพ่ือวางมาตรการชํวยกันปูองกันไมํให๎เกิดเหตุขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราบางสํวนก็ได๎ท าไปแล๎ว 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจุดลํอแหลมเพราะวําจะมีคนร๎ายปล๎นชิงทองทํานรองสุรพล รอง ผบช.ภ.๒ ทํานเป็น
หํวงร๎านทองที่โรบินสัน มีร๎านทองอยูํข๎างหน๎า ร๎านกาแฟสตาร์บั๊คเปิดกํอนเวลา กลัววําจะเป็นจุดลํอแหลม
กลัวคนร๎ายจะมาปล๎นชิงทรัพย์ได๎ มีวิธีแก๎ไขโดย 1.ประสานติดตั้งออดเตือนภัยไว๎ที่ สภ.เมืองแล๎วและให๎
ติดออดไว๎บริเวณนั้นด๎วยเพ่ือคนร๎ายตกใจจะได๎หลบหนี 2. รถที่จอดด๎านหน๎าตอนนี้น าแผงไปกั้นไมํให๎รถ
ภายนอกมาจอดแถวร๎านกาแฟสตาร์บั๊คเป็นการแก๎ไขสํวนหนึ่งและให๎รองผกก ป.สภ.เมืองต๎องแนะน า
ไมํให๎มีการจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด๎านหน๎า เว๎นแตํรถสามล๎อโดยสารที่มีคิวอยูํแล๎วให๎ชํวยดูด๎วย 

รองกิตติพันธุ์  มีเหตุเกิดบํอยโดยเฉพาะปล๎นทองตามห๎างสรรพสินค๎าทุกแหํงมีร๎านทองการรักษาความปลอดภัย
ดูแล๎วหละหลวม  ถ๎าร๎านทองอยูํด๎านนอกยังมีรถสายตรวจวิ่งไปมาสํวนในห๎างดูไมํทั่วถึงเจ๎าของห๎างต๎อง
ดูแลด๎วย  ถ๎ามีระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยมาก เพ่ือปูองกันหรือวิธีอ่ืนที่จะให๎ปลอดภัย และอาวุธ



 ๑๕ 

สงครามท าไมมีอยูํในพ้ืนที่บางน้ าเปรี้ยวบํอยครั้ง เพ่ือจุดประสงค์อะไรมาอยํางไร เส๎นทางของอาวุธนี้
จะต๎องไปไหนตํอ 

นายประเทือง  วันกํอนได๎พูดคุยกับ ผบก.แล๎ว ทํานนายกฯให๎หาคนที่เป็นเจ๎าของให๎ได๎ 
รองกิตติพันธุ์  ต๎องหาค าตอบให๎ได๎ภายในเร็ววันนี้ ฝากทางต ารวจด๎วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    15.15    น.  
                      
   
         พ.ต.ท.                            ตรวจรายงานการประชุม 

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

                                                            ด.ต.หญิง                    พิมพ์/ทาน 
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                              ผบ.หมูํ (ป.) สภ.บ๎านโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
 
 
 


