
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  4/๒๕61 

วันจันทร์ที ่  30   เมษายน   ๒๕61   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพยวณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. ร.อ.ชยุต   เพ็ชร์ศรีงาม  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
7. พล.ต.พณชิย์  ศิริพละ   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
8. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
10. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายพิเชียรพัฒน์  อินทรพานิช  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. พ.ต.ท.พิเพก  วิเศษดี   แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นางสุนันทา  ชนะวรรณ์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายเสน่ห์  สิกขชาติ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสมคิด  พานิชสงเคราะห ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
18. นางณัฐพร  วิเวกชาติ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
19. นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
20. น.ส.เปรมศิริ  แก้วลี   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายทองค า  นิสสัยสัตย์  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นางสาวสุพรรณี  พิทักราษฎร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายวรวิต  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
24. นายสายชล  วิริยะชัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
26. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายวุฒิภากรณ์  จันทร์ทับ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
30. นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นายชูเกียรติ  ลูกอินทร์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
32. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
33. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
34. นายธีรศักดิ์  พยุหกฤษ  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
35. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
36. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
37. นายพงษ์สุรีย์  อัสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
38. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
39. นายสุริยกมล  ไวยหงส์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
40. นายพิชิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
41. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
42. พ.ต.ท.ธนายุทธ  สีดา   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
43. พ.ต.ต.สมคิด  พลมั่น   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
44. พ.ต.ท.คณิสร  นองเมือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
45. พ.ต.อ.ธนวัฒน์  พูลสวัสดิ์  ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
46. พ.ต.ท.ญาณาธร  สนิทปัญญาวโธ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
47. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
48. พ.ต.อ.ชิตพล  ยืนยาว   ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
49. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
50. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
51. พ.ต.ท.สนั่น  คงรัตน ์   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
52. พ.ต.ท.พิฑูรย ์  พัฒนชัย   แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
53. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
54. พ.ต.อ.พูนรัตน์  ชูรัตน์   ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
55. พ.ต.ท.อนุวัฎ  เทียนทอง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
56. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
57. พ.ต.อ.จิราวัฒน์  ศรีพัฒนสิทธิกร  ผกก.สภ.วังคู 
58. พ.ต.ท.จิรัฎฐ์  อรุณลักษณ์  สว.สภ.สาวชะโงก 
59. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
60. ร.ต.อ.วิโรจน์  โชคสุขน าชัย  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
61. ร.ต.อ.สุรศิลป์  สมศรี   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นางสาวขวัญใจ  พรหมศรี  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. นายอโณทัย  พัดทอง   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
64. พ.จ.อ.สายัณห์  ช้างแก้วมณี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
65. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
66. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
67. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 



 ๓ 

68. นายสมนึก  เทพกีฬา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
69. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
70. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
71. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
72. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
73. นายมหัตม์  มงคล   ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
74. นายอ านาจ  กสิผล   ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พล.ต.ส าราญ  ไชยริปู   ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
3. นางราตรี  รัตนไชย   ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายจิรโชต ิ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
6. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
7. นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
9. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
10. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
11. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
12. พ.ต.ท.พัฒนา  แก้วส าอางค์  สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
13. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
14. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
15. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
16. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
17. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
18. นายโกวิท  เหตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
19. นางสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
20. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
21. นางศิรกิาญจน ์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
22. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
23. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
24. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
25. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
26. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
27. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
28. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
29. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 



 ๔ 

30. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
31. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
32. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
33. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
34. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
35. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
36. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑4.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมามติของคณะอนุกรรมการจังหวัดหรือการประชุมหัวหน้าส่วน
จังหวัดซึ่งก็มีทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ต ารวจ ทหารก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราจะไปปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ช่วงหน้าวัดซึ่งเป็นที่ของกรมธนารักษ์ดูแลมีอยู่ประมาณ 2 ไร่กว่าที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไป
อยู่อาศัยคือตลาดวัดโสธรเป็นส่วนของด้านหน้าวัด ส่วนที่เข้าทุกวันนี้คือด้านข้างและด้านหลังของวัดโสธร  คณะกรรมการ
จังหวัดมีความเห็นว่าอยากจะปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและประชาชนอยู่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  มีการประชุมและแต่งตั้ง
คณะท างานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนมีความเห็นว่าให้ประชาชนที่อยู่ในจุดนั้นออกจากพ้ืนที่ทั้งหมด
เพราะจะมีปัญหาในอนาคต  เมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วได้ไปประชุมกับประชาชนที่อาศัยอยู่  ณ ที่นั้นในการประชุมได้
ส ารวจตรวจสอบโดยทีมของอ าเภอเมืองและเทศบาลเมืองว่าใครมีที่อยู่ กันอย่างไร  มีประวัติว่าที่ตรงนั้นเป็นมาอย่างไร 
ขอร้องว่าจ าเป็นต้องออกน าเรียนว่าสรุปว่าให้ออกใครต้องการรับการเยียวยาคนซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีที่ไปทางราชการจะ
ดูแลให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่ 1 – 15 พ.ค. หลังจาก 11 มิ.ย.ให้ออก  น าเรียนในการประชุมนี้เพราะว่าอาจจะมี
ประชาชนบางส่วนที่ไม่ประสงค์ที่จะไปจะเกิดการไม่เห็นด้วย  อย่างไรก็ดีจะประชุมอีกครั้งหนึ่งของเดือน เม.ย.และจะน า
เรียนคณะกรรมการจังหวัดแล้ว  คณะท างานได้ตัดสินใจและคณะกรรมการจังหวัดไม่มีผู้ใดคัดค้านอย่างไรก็ดีความเห็นที่
แตกต่างเราต้องยอมรับ  การไม่เห็นด้วยต้องมีเพราะอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานแต่ในขณะเดียวกันความจ าเป็นในพ้ืนที่ตรง
นี้ของทางราชการก็มีอยู่จึงต้องขอใช้ เมื่อวันประชุมได้ยกตัวอย่างมีอยู่อ าเภอหนึ่งส่วนราชการขอใช้พ้ืนที่แล้วให้ประชาชน
ออกมีหนังสือแจ้งและไม่มีการเยียวยาด้วย  และไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา ส่วนกรณีวัดโสธรหลังจากเดือน มิ.ย.
ซึ่งเป็นวันดีเดย์ได้ข้ึนป้ายเอาไว้  และคิดว่าชาวฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทางจังหวัดที่ด าเนินการเรื่องนี้  ส่วนเรื่องที่ 
2 เรื่องตลาดบ่อบัวที่พ่อค้าแม่ค้าน าของมาลงประมาณเที่ยงคืนมาวางของริมถนนจนถึง 10 โมงเช้ารถยังติดอยู่  ยังมีการ
จัดระเบียบอยู่ จึงน าเรียนให้ทราบว่างานของจังหวัดเรื่องใหญ่ๆจะมีอยู่ 2 – 3 เรื่อง  อีกเรื่องที่โยทะกาจะต้องด าเนินการ 
และเรื่องคนจังหวัดฉะเชิงเทราไปเสียชีวิตที่ประเทศไต้หวัน เกิดไฟไหม้เป็นคนสนามชัยเขต อยากให้การข่าวรวดเร็วญาติ
ผู้เสียชีวิตมาท่ีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมาขอความช่วยเหลือต่างๆ การรายงานสถานการณ์ต่างๆต้องรวดเร็วมีการรายงานทาง
ไลน์แต่ไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพราะถ้าไม่ไปดูแลประชาชนจังหวัดนั้นๆจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ไม่อยู่
ถ้ามีอะไรให้รายงานด่วน  ทุกเรื่องผู้ว่าราชการเป็นคนก ากับดูแล            
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๓/๒๕61  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 2๙  มีนาคม  25๖1                                 
   พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
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   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29  มี.ค. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มในเดือน เม.ย. 61 

  คดีกลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 18 ราย/จับได้ 12 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 
66.67  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  เกิดเพ่ิมข้ึน 6 ราย 

  คดีกลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 47 ราย/จับได้ 23 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 49.94  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  เกิดลดลง  24  ราย 

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ. รับแจ้ง 5 ราย/จับได้ 5 ราย  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 1 ราย จับเพิ่มข้ึน 2 ราย 

  คดีกลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 530 ราย/ผู้ต้องหา 589 คน 
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 165 ราย ผู้ต้องหาลดลง 61 คน 

 การวิเคราะห์ พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.ยาเสพติด  
  พ.ร.บ.การพนัน จับได้ 23 ราย ผู้ต้องหา 66 คน แยกเป็นผู้ใหญ่ 59 คน เด็ก 7 คน 
  พ.ร.บ.ยาเสพติด จับได้ 452 ราย ผู้ต้องหา 468 คน แยกเป็นผู้ใหญ่ 367 คน เด็ก 101 คน  
 การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน เม.ย.61   

- รถยนต์ เกิด 1 คัน ไม่ได้คืน (สภ.แสนภูดาษ) 
- รถจักรยานยนต์ เกิด 7 คัน ได้คืน 1  คัน (สภ.บางปะกง) 

สภ.เมือง เกิด 1 คัน, สภ.บางปะกง เกิด 6 คัน 
- คดีท่ีส าคัญ ผู้ต้องหาหลบหนีขณะจะน าตัวไปฝากขังทีศ่าล  (สภ.เมือง) (มีคลิป) 

 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ขณะที่ต ารวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทราควบคุมผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล ผู้ต้องหาคือ
นายนันชัย บุตรศิริ หรือ เลาะ ถูกควบคุมตัวคดียาเสพติดได้ฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีการควบคุมตัวโดยทิ้งกุญแจมือของต ารวจ
ไว้ที่พ้ืนถนนก่อนที่จะกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สีน้ าเงินซึ่งมีหญิงสาววัยรุ่นจอดติดเครื่องจอดคอยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ด้านหน้า สภ.แล้วหลบหนีไป  หลังจากเร่งระดมลงพ้ืนที่ติดตามจับกุมนายนันชัยพร้อมแฟนสาวคือ น.ส.สุรีวรรณ  เพชรด า 
ได้ที่สถานีขนส่งสิงห์บุรีขณะที่ก าลังจะขึ้นรถเดินทางหลบหนี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบกพร่องจนผู้ต้องหาถอดกุญแจมือวิ่ง
หลบหนีไปขณะนี้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว 
   พล.ต.ต.ธีรพล   จินดาหลวง  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีนี้เป็นการสะเดาะกุญแจเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องหา ทุกครั้งที่มี
การควบคุมผู้ต้องหาจากห้องขังไปส่งศาลจะต้องใส่เครื่องพันธนาการคือกุญแจมือใส่จริงแต่ผู้ ต้องหาข้อมือเล็กและบีบไม่
แน่น ในระหว่างนั้นผู้ต้องหามีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วโดยให้ภรรยามารอรับที่ สภ.เมือง ดูความเคลื่อนไหวก่อนหลัง
จากนั้นสลัดมือจากกุญแจมือวิ่งหลบหนีไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภรรยาที่รอรับหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ 
หลังจากนั้นหลบหนีไปบ้านญาติภรรยาที่สิงห์บุรีตามจับได้ที่สิงห์บุรี  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหากับผู้ช่วยถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัย 
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3.2  รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย 

    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   การชุมนุมเรียกร้องที่ส าคัญในเดือนที่ผ่านมา มีการชุมนุมเรียกร้องมวลชนเข้าไปในส่วนกลางหรือ กทม.ไม่

มี แตม่ีเหตุของค่าจ้างแรงงานที่ อ.บางปะกงได้รับรายงานจากฝ่ายความม่ันคงของ อ.บางปะกง วันที่ 2 เม.ย. ลูกจ้างบริษัท
ของไทยเอนจิเนียริ่งแอนคอนสตั๊กชั่นมีบริษัทร่วมคือไทยนิปปอน 60 คน ท างานเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะก๊าสในทะเลมีปัญหา
เรื่องไม่ได้รับค่าแรง ไปยื่นข้อเรียกร้องที่ อ.บางปะกงให้ช่วยเหลือต่อมาชุดเดียวกันคนงานประมาณ 80 คนก็เดินทางมายื่น
หนังสือที่จังหวัด  ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดอ านวยความสะดวกต้อนรับให้เข้าห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติสอบถาม
ความเป็นมาและดูแลความเรียบร้อยมีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสรรพากรมารับค าร้อง ซึ่งบริษัทที่ท า
อยู่ล้มละลายถูกอายัดไม่ให้ด าเนินการเรื่องการเงินจ่ายเงินให้ไม่ได้จึงได้รับเดือดร้อน จะเข้าในเรื่องของการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยด้านคุ้มครองแรงงาน  ทางสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมาดูแลเรื่องนี้    
  สาธารณะภัยตอนนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าฯ สั่งการให้อ าเภอติดตาม
สถานการณก์ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การรายงานของทางอ าเภอฝ่ายความมั่นคงได้ติดตามสถานการณ์ความเสียหายมี ไม่
มากต้องเฝ้าดูว่ามีลมพายุหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีรายงานพายุพัดแรงหรือฟ้าผ่ามีรายงานความช่วยเหลือของ อ.บ้านโพธิ์มี
น้ าเอ่อล้นเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนที่คลองประเวศนายอ าเภอและคณะไปช่วยตั้งเครื่องสูบน้ า  ส่วนที่ อ.บางปะกงมีลม
พัดแรง ที่หมู่ 7 ต.หนองจอกมีบ้านพักของประชาชนเสียหายทาง อบต.ด าเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว โดยทางจังหวัด 
อ าเภอ ฝ่ายความมั่นคง อบต.เฝ้าติดตามดูสถานการณ์พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งต ารวจและทหาร  ขณะนี้มีกลุ่มไลน์
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหลายอ าเภอก็ให้ความส าคัญ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอหน่วยงานข่าวต่างๆต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที          
  (ตามภาพฉาย) มติคณะกรรมการจังหวัดตามรูปภาพพ้ืนที่สีเขียวที่เห็นมีประชาชนปลูกบ้านพัก ชุดจัด
ระเบียบสังคมจะเข้าไปตรวจจะเห็นว่าบ้านพักจะแออัด รกรุงรังเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่  ซึ่ง
คณะกรรมการจังหวัดมีมติเห็นชอบร่วมกันมีการจัดระเบียบขอคืนพ้ืนที่ของทางราชการโดยมีคณะย่อยท่านรองชาธิปฯ 
เป็นประธานคณะท างาน  เรื่องความมั่นคงจะเป็นขอกองพลทหารราบที่ 11 และ กอ.รมน.พิจารณาร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาซึ่งเป็นพ้ืนที่ของธนารักษ์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจน  เกิดปัญหาที่ยืดเยื้อมานานพยายามแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่ปี 2543 ด้วย เกิดเหตุผลหลายๆประการและจากการสังเกตการณ์การประชุมที่กองพลทหารราบที่ 11 ถ้า
ประชาชนเข้าใจหน่วยงานราชการก็จะขอคืนพ้ืนที่ปรับปรุงสภาพให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น  ประชาชนก็จะไปอยู่ที่อ่ืนมีความ
สะดวกสบายไม่แออัดและถูกกฎหมายจะมีการเยียวยาให้ประชาชนมายื่นขอชดเชยเยียวยาให้เหมาะสมเป็นรายๆ ไป 
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตรงที่หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหารที่เข้าทุกวันนี้เข้าทางด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้าคือบริเวณตลาดขาย
ของที่มีประชาชนอยู่อาศัย  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าน่าจะปรับปรุงพ้ืนที่ให้ดูดีเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสงบด้วย  เนื่องจากว่าหลายคนร้องเรียนมาท าไมบุคคลแถวนี้สามารถอยู่ได้ซึ่งเป็นที่ของธนารักษ์ที่ราช
พัสดุ  เป็นที่ทราบกันว่ามีการอยู่กันมาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ แต่เมื่อก่อนนี้ยังอยู่โดยจ่ายเงินค่าเช่า
หลังจากนั้น 30 กว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่มีการจ่ายค่าเช่า  เมื่อทางจังหวัดจึงสอบถามส่วนราชการที่ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดที่ผ่านมาในการที่จะจัดระเบียบตรงนี้  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร่กว่าซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุ 2 ไร่กว่าและเป็นที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่ประมาณ 5 ไร่  จะท าการรื้อถอนทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีทางจังหวัดมีนโยบายว่า
ถ้าเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ท ากิน เดือดร้อนจะเยียวยาให้แต่ต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงโดยทางจังหวัดเปิดโอกาสให้มายื่นเรื่องตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 พ.ค.และในวันที่ 11 มิ.ย.จะขอคืนพ้ืนที่ทั้งหมด  สิ่งที่ต้องน าเรียนเพราะทราบมาว่ามีกระแสการต่อต้านที่
จะไม่ยอมย้าย แต่หลังจากวันที่ 11 มิ.ย.ไม่ย้ายออกก็ต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  ซึ่งอาจจะใช้เวลานานเท่าไรก็ต้องรอไป
เพราะว่าที่เป็นของราชการถ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามก็จะโดนข้อหาละเว้นตามกฎหมายอาญาจัดระเบียบให้เรียบร้อยและขอ
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น าเรียนว่าบุคคลที่อยู่ ในจุดนี้ไม่ได้มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสบางคนมีที่อยู่ที่ อ.เมือง แปลงยาว สนามชัยเขต                  
บางน้ าเปรี้ยว และบางคนมี 2 แปลงเป็นข้าราชการ บางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอาศัยผลประโยชน์อยู่ตรงนี้             
มีข้อมูลทั้งหมดเพราะก่อนที่จะท างานคณะท างานได้ให้คนไปหาข้อมูลทั้งหมด ตามรูปทางซ้ายมือเป็นที่มีโฉนดออกสมัย  
รัชการที่ 5 จะไม่ไปยุ่ง เอาแต่เป็นที่ราชพัสดุที่มีโฉนดทั้งหมดประมาณ 10 กว่าไร่  จะมีอยู่ 40 กว่าคนจะมีการดูแล
เยียวยาแต่ไม่ทุกคน การประชุมคณะนี้ได้รับความร่วมมือหรือไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ต้องมีคนดื้อไม่ออกแน่นอน  หลังจาก 
11 มิ.ย.ถ้ามีผู้ใดไม่ออกจากพ้ืนที่เหล่านี้จะต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  ถ้ามีคนแจ้งความต้องเป็นหน่วยงานราชการ
จะต้องดูแลตรงนี้ก็ให้ทีมงานไปท าความเข้าใจกับประชาชนฝากให้ได้รับทราบเบื้องต้น     ส่วนเรื่องตลาดบ่อบัวที่วางของ
ขายริมถนน จะประชุมวันที่ 3 พ.ค. เพ่ือจัดระเบียบให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่ในโซนนิ่งที่ได้ไปรบกวนชาวบ้านที่สัญจรไปมา  เรื่อง
นี้พูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ผู้ว่าอนุกูลฯ ผู้ว่าคนเก่าและยังไม่ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด  ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้เซ็นต์
ค าสั่งให้เป็นหัวหน้าคณะท างานดูแลพ่อค้าแม่ค้าโดยมีการจัดสถานที่ให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อย  อีกเรื่องคือสงกรานต์ปี
หน้าซึ่งปัจจุบันให้ทาง ปภ.จังหวัดท าเรื่องถึงนายอ าเภอทั้ง ๑๑ อ าเภอให้สรุปถอดบทเรียนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาได้น า
เรียนผู้ว่าฯไปแล้ว  เช่นในเขตของ อ.เมือง โซนนิ่งเล่นน้ าสงกรานต์ต้องเพ่ิมเพราะปัจจุบันให้เล่นเฉพาะหน้าศาลากลาง
จังหวัดบริเวณคูน้ าศาลาจตุรมุขเล่นได้แต่ห้ามมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่ความจริงไปเล่นที่ถนนศรีโสธรตัดใหม่เป็น
จ านวนมากและเลิกดึกมีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์มาก  ปีหน้าเพ่ิมโซนนิ่งคือถนนศรีโสธรตัดใหม่ประกาศเป็นเขตโซน
นิ่งเลยแต่รถอาจจะไม่ให้เข้าแต่ต้องไม่แอลกอฮอล์อย่างแน่นอน เป็นของ อ.เมือง  ยังไม่รวมของ อ.พนมสารคามกับ             
อ.สนามชัยเขต ที่พนมสารคามมีผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ผบก. รอง ผอ.กอ.รมน. ซึ่งเดือนหน้าจะเรียกประชุมวางแผนว่า
สงกรานต์ปีหน้าจะท าอย่างไร  ส่วน อ.บ้านโพธิ์มีเรื่องร้องเรียนก าลังจะไปยื่นต่อศาลปกครองจะไปสร้างที่ชั่งน้ าหนัก
รถบรรทุก ซึ่งชาวบ้านไม่พอใจอยู่ 3 – 4 รายจะไปยื่นเรื่องศาลปกครองและขอคุ้มครองชั่วคราว จังหวัดก็พยายาม
แก้ปัญหาให้  

 มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์    
   นายวุฒิภากร  จันทร์ทับ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   การค้ามนุษย์ในรอบเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนขอทานช่วงวันที่ ๒๗ – ๒๙ เม.ย. ๖๑ ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดจัดระเบียบขอทานได้ออก
ตรวจในระยะที่  ๗  วัน ในช่วงนั้นพบแต่ผู้แสดงความสามารถยังไม่พบการขอทาน  ในเรื่องรายละเอียดต่างๆ ทาง
คณะกรรมการได้น าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการค้ามนุษย์จังหวัดแล้ว 

    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   ในภาพของ 11 อ าเภอเป็นนโยบายของรัฐบาลและ คสช.จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงสูงการ

ป้องกันเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในด้านการค้าประเวณี โรงแรม ร้านคาราโอเกะ สถานบริการมีผลการด าเนินการของหลาย
อ าเภอร่วมกับฝ่ายต ารวจ ทหาร รูปแบบของการค้าประเวณีมีผลการปฏิบัติของหลายอ าเภอ  รายงานมาว่าตรวจที่ไหน 
เมื่อไร เรื่องของการใช้แรงงานแบบกดขี่หรือจะเรียกว่าแรงงานทาส  คนว่างงานเกษตรกรในไร่มัน ท าการประมง หรือ
ขอทาน มีการจัดระเบียบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง      
อ.เมือง บางปะกง พนมสารคาม เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงก็มีหลายอ าเภอด าเนินการ  ปัญหาจุดเสี่ยงที่เคยสั่งการในที่ประชุมเขต 
อ.เมืองบริเวณใต้สะพานรถไฟ  สี่แยกบางคล้า บางน้ าเปรี้ยว จุดสกัดบางขนากแคราย เป็นต้น อ.บ้านโพธิ์จุดสกัด ต.เกาะ
ไร่ เทพราช สนามชัยเขตบริเวณแยกหัวนา  ฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ าให้ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการที่ประชุมความมั่นคงหรือประชุมในพ้ืนที่ต าบลหมู่บ้านต่างๆ ให้กว้างขวางเป็นเรื่องที่ส าคัญส่วนเรื่องผลการ
จบักุมที่เป็นการด าเนินคดีไม่ปรากฏการรายงาน 
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      ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ฝากเรื่องการค้าประเวณีได้รับรายงานว่าเด็กและเยาวชนหนีเรียนแล้วไปอยู่ตามอพาตเม้นท์มั่วสุม

โดยเฉพาะเขตเมืองฝากผู้รับผิดขอบช่วยดูแลด้วย 
 

   4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
    นายศุภกฤต   ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ในห้วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่ค่ายศรีโสธร  มียอดแรงงานต่างด้าวที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  
7,407 คน ในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับหนังสือเดินทาง 6,878 คน และพิสูจน์สัญชาติแล้ว 529 คน ในกลุ่มที่พิสูจน์
สัญชาติแล้วด าเนินการต่อเรื่องของการขอรับบัตรชมพุใบอนุญาตท างาน   

     ร.ต.อ.สุรศิลป์   สมศรี แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองขอรายงานการจับกุมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 2522 คนเข้าเมือง
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น  240  ราย จับกุมหลบหนีเข้า  225  ราย อยู่เกินก าหนด  15  ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา
ทั้งหมด 225  ราย อินเดีย  10  ราย และสัญชาติอ่ืน  5  ราย ส่วนความพร้อมของศูนย์ One Stop Service ตรวจคน
เข้าเมืองได้น าข้อขัดข้องจากการด าเนินการครั้งที่แล้วมาท า Workshop ในหน่วยและปรับปรุงมีการจัดก าลังพลไว้พร้อม 
 

4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จะที่มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
   นางสาวสุพรรณี  พิทักราษฎร์ แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขอน าเรียนขณะนี้กรมป่าไม้ได้ร่วมกับส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจัดท า ระบบการ
ค้นหาพ้ืนที่บุกรุกด้วยโดรนคอมพิวเตอร์  โปรแกรมนี้เรียกว่าโปรแกรมพิทักษ์ภัย  โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์
และแอพในมือถือสามารถดาวน์โหลดทางแอพริเคชันได้เลย  และสามารถเข้าไปดูในเว็ปไซด์  change forcst.go.th ซึ่ง
ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งการบุกรุกได้ในเว็ปไซด์ได้แล้ว และตรวจหน่วยงานราชการของจังหวัดขณะนี้ทางจังหวัด
ได้มอบหมายให้ ทสจ.เป็นผู้เข้าไปตรวจสอบจะมี ID และรหัสผ่านคอยตรวจสอบดูข้อมูลเชิงลึกของทางจังหวัดได้  โดยเข้าสู่
ระบบและใส่ Pass Word เข้าไปดูจะเห็นได้ว่าในปีนี้ ม.ค. – เม.ย. จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีการบุกรุกป่าทั้งในจุดบุกรุกและ
ในพ้ืนที่รายงานจะมีการตรวจผ่านดาวเทียมของ Gistda และจะมีที่ประชาชนเข้าไปร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้าไปและ
สามารถเช็คสถิติได้โดยเข้าไปดูในสถิติว่ามีการบุกรุกในเนื้อที่เท่าไร จุดบุกรุกอยู่ตรงอ าเภอใด สถานที่ใด ซึ่งจากการรายงาน
จังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นศูนย์ทั้งหมด  ซึ่งขณะนี้เนื้อที่บุกรุกที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ จ.เชียงใหม่เป็นอันดับ 1 ส่วน
การเข้าไปแจ้งเบาะแสได้จะเข้าไปกรอกได้ว่าอยู่บ้านใด อ าเภอใด ภาพนั้นจะขึ้นมาทาง Gistda เมื่อประชาชนแจ้งเข้าไปใน
ระบบพิทักษ์ภัยและรายงานจุดสงสัยเข้าไปในระบบจุดต้องสงสัยจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบและสรุปว่าเป็นจุด
บุกรุกหรือไม่จะมีสัญญาลักษณ์อยู่ 2 ตัว ถ้าจุดบุกรุกจะเป็นตัวสีแดงเป็นสัญญาลักษณ์รูปเลื่อย ถ้าไม่ใช่เป็นจุดบุกรุกสัญญา
ลักษณ์จะเป็นสีเขียวและเป็นรูปต้นไม้  การวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนบุกรุกจะมีมีภาพต้นไม้สีเขียว 
อีกจุดคือหลังจากบุกรุกพ้ืนที่จะโล่งขึ้นจากตัวนี้จะวิเคราะห์ได้และน าข้อมูลต้องสงสัยส่งไปยังหน่วย แต่ละหน่วยภายใน
จังหวัดเราและให้ทางหน่วยเข้าไปตรวจสอบภายใน 5 วัน ทางหน่วยจะส่งข้อมูลให้ทางหัวหน้าหน่วยแจ้งมาทางต้นสังกัด 
ทางต้นสังกัดจะขึ้นทางระบบให้ว่าจุดนี้เป็นจุดบุกรุก  และตรงนี้ไม่ใช่การบุกรุกอาจจะเป็นการเผาหรือถางซึ่งเป็นพ้ืนที่การ
ปฏิรูปส่วนคดีการตัดไม้ของเดือน เม.ย.มี 2 คดี    
  วันที่ 6  เม.ย.61 สถานที่พบ บริเวณบ้านเลขที่ 62 หมู่ 13  ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น พบของกลาง ไม้
พะยูงท่อน จ านวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.253 ลบ.ม. ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 18 ท่อนเหลี่ยม ปริมาตร 1.355 ลบ.ม. 
  วันที่ 6 เม.ย.61 สถานที่พบ บริเวณป่าน้อย หมู่ 13  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ พบของกลาง ไม้พะยูง
แปรรูป จ านวน 3 แผ่น ปริมาตร 0.29 ลบ.ม. 
 
 
 



 ๙ 

4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ 
   นายวรวิต  เรืองจันทร์ แทน ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เนื่องจากเดือน เม.ย.เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีการร่วมตรวจจับกุมหลังจากนี้จะร่วมออกสปอร์ตเช็ค
กับโครงการรถบรรทุกสีขาวด่านชั่งน้ าหนักจังหวัดฉะเชิงเทราตามท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อไป  ส่วนการจับกุมของเดือน เม.ย.มีการ
จับกุมได้ที่ด่านชั่งน้ าหนักบางไผ่ จ านวน 1 รายและส่วนด่านจะมีการก่อสร้างด่านจะต้องย้ายที่ท าด่านใหม่  เสนอส านักงาน
ควบคุมน้ าหนักไปที่ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ประมาณ กม.ที่ 83+700 – กม.84+100 
ตรงนั้นมีเขตทางอยู่ประมาณ 40 ม. พ้ืนทีเ่หลือประมาณ 34 ม. ซึ่งตรงนี้เป็นที่ใหม่  
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อย่าให้ไปขวางหน้าบ้านใครเหมือนปัญหาที่บ้านโพธิ์ที่จะเลี้ยวเข้าลาดกระบัง ไปขวางหน้าบ้านประมาณ  
70  เมตร แขวงทางหลวงต้องประสานก่อนท าเพ่ือที่จะรองรับ EEC และไปท าประชาวิจารณ์  ก็ถามเทศบาล                 
เทพราชตอนไปท ารับฟังความคิดเห็นเฉพาะการสร้างสะพานไม่เกี่ยวกับด่านชั่งน้ าหนัก  ใช้งบประมาณ  40  กว่าล้านต้อง
ตรวจให้ดีว่าใช้คุ้มค่าหรือไม่และอย่าให้เกิดผลกระทบกับประชาชนมากนักโดยเฉพาะที่ดิน 
   นายทองค า  นิสสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เกี่ยวกับรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้อ านาจตามกฎหมายและป้องปรามรถที่ดัดแปลงและ
ไปใช้รถบรรทุกน้ าหนักเกินจับกุมรถบรรทุกที่ดัดแปลงกระบะบรรทุกเป็นกระบะทึบสามารถบรรทุกปริมาณที่มากขึ้น
ด าเนินการต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ 3 ครั้ง เดือนที่ผ่านมา เม.ย. 3 ครั้งและจับผู้ต้องสงสัยและลงโทษปรับได้ประมาณ 70 
กว่ารายและมีการลงโทษผู้ประกอบการด้วย  การจัดระเบียบสงกรานต์ที่ผ่านมามีการตรวจสอบรถตรวจสอบคนขับและการ
ลงโทษผู้ประกอบการและตรวจสอบรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายของจังหวัดและครอบคลุมช่วง
สงกรานต์ผลเป็นที่น่าพอใจ 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ที่ท่านขนส่งรายงานไปแล้วนั้นขอเพ่ิมเติมว่าตรวจ 3 วัน วันที่ 15 , 16 , 17 ได้ 823 ราย เป็นชาย 
812 ราย หญิง 11 ราย พบเสพยาบ้า 4 ราย เป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลการป้องกันปราบปรามยาเสพติดต้อง
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการครั้งแรกอาจจะมีขลุกขลักบ้างเจ้าหน้าที่ที่ไปอาจจะน้อยเกินไปจะมีการ
ปรับให้เรียบร้อย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป้นหลักในการตรวจ ทางฝ่ายขนส่งและต ารวจ กอ.รมน.และทหาร เรียนท่านผบก.
จะมีขั้นตอนที่ถ้ามีขั้นตอนการตรวจถ้าตรวจพบจะด าเนินคดีทางฝ่ายต ารวจเป็นหลัก มีความจ าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังอยู่ยังมีคนเสพถึง 4 ราย จึงให้ด าเนินการต่อเนื่อง  ส่วนเรื่องรถพ่วงทางท่านประธานได้ประชุมไปมีรถ
พ่วงหลับในแต่ไม่ใช่ในเขตจังหวัดเราแต่เป็นข่าวใหญ่  รถพ่วง 18 ล้อบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์หลับในไปชนรถผู้หญิงขับมี
เด็กเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมองแล้วเป็นเรื่องที่อันตราย  ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราอาทิตย์ที่ผ่านมา สว.จร.สภ.เมืองช่วงถนน 
314 และรอบวัดโสธรในช่วงวันหยุดจะมีรถปริมาณมากซึ่งมีรถพ่วงที่เบรคได้ยาก ควรจะต้องเพ่ิมมาตรการในการตรวจ
ปัสสาวะ  ตรวจความเร็วดูว่าหลับในหรือไม่  เสพยาหรือไม่ จะเป็นอันตรายต่อรถขนาดเล็ก 
   พล.ต.ต.ธีรพล   จินดาหลวง  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ขอเพ่ิมเติมว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จะเห็นได้ว่าในเส้นทางถนน 304 
จากแยกบางคล้าไปพนมสารคามจะเกิดอุบัติเหตุปีใหม่และสงกรานต์ตรงเส้นนี้  ในการหารือกันและแนวทางในเส้นนี้จะท า
โครงการกวดขันวินัยจราจรหรือตรวจจับความเร็ว จะเริ่มด าเนินการที่ สภ.พนมสารคาม ราชสาส์น บางคล้า ที่จะเพ่ิมใน
พ้ืนที่นี้  จะมีการใช้กล้องตรวจจับความเร็วท าทุกวัน ท าจนกระทั่งวิ่งเส้นทางนี้จาก พนมสารคาม มาบางคล้า อาจจะต้องถูก
จับ ตรงนี้ถ้ามีการกวดขับจับกุมอย่างต่อเนื่องคิดว่าตามธรรมชาติของคนจะเกิดความเคยชินและจะลดความเร็วลง  โดยเริ่ม
ประมาณเดือนหน้าจะเริ่มมีการกวดขันจับกุม 
 
 



 ๑๐ 

   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เป็นถนนเส้นหนึ่งที่ตรวจจับความเร็วอย่างน้อยให้คนเกรงกลัวไม่อยากให้ขับเร็วโดยเฉพาะเส้น 304 ใน
ส่วนเรื่องการตรวจสารเสพติดให้ทางขนส่งติดตามป้องกันและสาธารณสุขด้วยต้องหมั่นตรวจเดือนละ 1 – 2 ครั้ง พนักงาน
ขับรถต้องรับผิดชอบผู้โดยสารอีกมาก  รถบัสที่กลับกาฬสินธุ์คนขับเสพยาบ้า ก าชับป้องกันจังหวัดบอกหน่วยต่างก าชับอยู่ 
1 เรื่อง เขตพ้ืนที่การศึกษาอยากได้ชุดตรวจสารเสพติดเพ่ือไปตรวจเด็กนักเรียน  ถ้าต้องการชุดตรวจประสานงานกับทาง
อ าเภอของแต่ละอ าเภอ  ฝากทางขนส่งตรวจด้วยเพราะตรวจสงกรานต์ตรวจเจอ 4 คน 
    

4.5 การแก้ไขแข่งรถในทางสาธารณะ 
   พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ให้ สภ.พ้ืนที่ที่รับผิดชอบคือ สภ.บางปะกง แสนภูดาษ เมือง และ พนมสารคาม เขาหินซ้อนต ารวจได้ออก
แผนรองรับแล้วในการท างาน ชุดจับกุมร่วมกับฝ่ายสืบสวนและสอบสวน ปราบปรามจราจร  ฝ่ายสืบสวนเริ่มด าเนินการคือ
ให้อยู่กลุ่มเครือข่ายของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชอบนัดกันแข่งรถมีการนัดกันทางเฟสบุ๊กต่างๆ ใช้วิธีการคือไปพบกันหัวหน้ากลุ่ม
แก๊งค์ที่นัดแข่งรถต่างๆ  มาตรการนี้สามารถลดการแข่งรถได้แต่ก็คงมีประปราย  และมอบให้เมืองซึ่งเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามี 1 รายเป็นรถปิคอัพที่วิ่งแข่งกันมาคันหนึ่งพลิกคว่ าอีกคันหลบหนีไปจัดให้  ทาง  
สภ.เมืองให้ไปติดตามจับกุมคันที่หลบหนีและพบที่ อ.พนัสนิคมมาด าเนินคดีแล้ว 
    ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ยังมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการแข่งรถเข้ามาเหมือนกัน  ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกวดขันด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  มีอีก 1 เรื่องยังไม่อยากเปิดเผยแต่คือเป็นการปราบทราบว่าในเขตพ้ืนที่เมืองคืนนี้จะมีปาร์ตี้โฟมไม่ทราบ
ว่าร้านไหนจะจัดฝากทาง ต ารวจ ทหาร ดูด้วยมีคนมารายงานให้ทราบแล้วเบื้องต้น ขอร้องว่าอย่ามี 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
    นโยบายการจัดระเบียบสังคมป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติ ฝ่ายอ านวยการ
ของจังหวัดจะแจ้งก าชับนายอ าเภอไปร่วมกับฝ่ายต ารวจ  ก าลังความมั่นคงในพ้ืนที่มีทหาร กอ.รักษาความสงบ แผนปฏิบัติ
การด าเนินการได้มีจังหวัดออกไปด้วยอย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้งตามที่ประธานสั่งการ เมื่อวันที่ 9 มีการดูหลายอย่าง 
เช่นเรื่อง การข่าว ยาเสพติด รถแว้นส์รถซิ่ง  แรงงานต่างด้าวและเม่ือวันที่ 9 เม.ย.ได้ไปตรวจโรงงานในเขตของ อ.บ้านโพธิ์
เป็นประเด็นใหญ่อาจจะคุยเรื่องยาเสพติด  ประชุมโต๊ะข่าวแล้วคือมีคนต่างด้าว ตรวจพบคนต่างด้าวที่เป็นพนักงานเสพยา
เสพติดจะด าเนินคดีหรือให้ออกไป  ก าลังจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือจะตรวจสถานบริการในภาคกลางคืนดูร้านที่เป็นสถาน
บริการตามกฎหมายมีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ อ.พนมสารคาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีการไปตรวจกรณีมีการ
จับกุมเปรียบเทียบปรับไม่พกบัตรประชาชน ปล่อยปละละเลยการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุต่ ากว่า 20 ปีมี 14 
คน มี รอง ผกก.และสว.และก าลังต ารวจของ สภ.พนมสารคามก็เข้าไปร่วม ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่านเรือนจ า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายหน่วยงาน  ขอความร่วมมือหลายๆหน่วยงานถ้า
ไปดูที่เข้าไปจับกุมและด าเนินคดีจะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีความระมัดระวัง และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา    15.35    น.  
                
                    

                                                            ด.ต.หญิง                            
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                               ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ 
                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 

           พ.ต.อ.                                  
                      ( สมนึก  หาญตา ) 
                               ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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