
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  ๕/๒๕60 

วันอังคารที ่  6   มิถุนายน   ๒๕60   เวลา  ๐9.00  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายชัชชัย   ไตรจีน   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.ช่วงศักดา  บุรณศิร ิ  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
6. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
7. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. ร.ท.ณรงค ์  สุวรรณวิก  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
9. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
10. นายสมคิด  เกิดอยู่เจริญ  แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
11. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายปิยวัฒน์  ปิยรงธิไพศาล  แทนหัวหน้าสํานักงานปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       จังหวัดฉะเชิงเทรา                                               
13. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. ร.ต.อ.คม  นพโสภณ  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
15. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายวรพัฒน์  คําไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. น.ส.มัทนา  รุจนมหาวี  แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายศุภกิจ  รุ่งฟอา   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. ว่าที่ ร.ต.สุพจน์  บุญชื่น   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
20. นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
21. น.ส.วริณภา  น้อยสง่างาม  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้ อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
24. นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
25. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นายศักดิเดชน์  วงศ์นาม   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
28. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
31. นายมนัส  ทานะมัย  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายภราดร  เมืองนารถ  แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
33. นายคเชนทร์  เทียงมณี   แทน นายอําเภอบางปะกง 
34. นายอัศวิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
35. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
36. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
37. นายพงษ์สรุีย์  อัสพันธ์   แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์ 
38. นายอํานวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
39. จ.อ.วัฒนชัย  รามาตพัฒน์  แทน นายอําเภอราชสาส์น 
40. ร.ท.บรรจงศักดิ ์  มาศิริ   แทน นายอําเภอคลองเข่ือน 
41. พ.ต.ท.ธนวัฎ  เทียนทอง  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.ท.วฤทธ์  ถาวโรฤทธิ์  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. พ.ต.ท.สงคราม  ปั้นเอี่ยม   แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ 
46. พ.ต.ท.ภูมิสิษฐ์  มากเขียนไป  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว   
47. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
48. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
49. พ.ต.ท.กิตติคม  จันทร์สง่า  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
51. พ.ต.ท.ชะรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
52. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ํา   แทน ผกก.สภ.วังคู 
53. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
54. ร.ต.ท.ณงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
55. ร.ต.อ.วิชาญ  ค้าขาย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
56. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
58. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว 
59. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
60. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
61. นายนพพร  บุตรโรจน์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
62. นายอํานวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
63. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  ผช.ปอองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
64. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  แทน ปอองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
65. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์ จิระเศรษฐ  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
2. นายจักรวาล  แสงแข   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
4. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นางเสาวลักษณ์  บูราพรนุสรณ์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
7. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานปอองกันและปราบปรามการทําลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
8. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
9. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
10. ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่พะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
11. นายสิทธิ  บูรณะภักด ี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายพิษณุวัตร  วรรธนะกุล  นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
13. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอําเภอท่าตะเกียบ 
14. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 
15. พ.ต.อ.พูนชัย  ชูรัตน์   ผกก.สภ.ราชสาส์น 
16. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์ ศรีภิรมย์   ผกก.สภ.ฉิมพลี 
17. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  ผลเกิด   ผกก.สภ.บางขนาก 
18. พ.ต.ท.พัฒนา  แก้วสําอางค์  สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
19. นายกิตต ิ  เปอาเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
21. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต 
22. นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
23. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี 
24. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง 
25. นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ์  นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
26. นางสมจิตร  พันธุ์สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
27. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา 
28. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน 
29. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต 
30. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
31. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
32. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
33. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล 
34. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์ 
35. จ.ส.อ.พิเชษฐ์  มีเปี่ยม   แทน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 
36. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์ 



 ๔ 

37. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 
38. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา 
39. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น 
40. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครปอองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
41. นายจอมพงษ ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
42. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
43. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
44. นายร่มไทร  ทิพยเศวต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
45. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
46. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
 
เปิดประชุมเวลา   ๐9.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่4/๒๕60  เมื่อวันจันทร์ที ่ 8  พฤษภาคม  25๖๐                                 
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่  8  พ.ค. 60 ได้ลงไว้ใน   
  เว็ปไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
  เลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี 4/๒๕60 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี  
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระท่ี  4.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปอองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พ.ค. 60 สรุปผลการดําเนินงานดังนี้   

  ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ขอสรุปในภาพรวมเดือน พ.ค. 
60  เริ่มจาก 1) ด้านการปอองกันการปอองกันมีหมู่บ้านยาเสพติดเปอาหมาย 127 หมู่บ้าน ดําเนินการแล้ว 
112 แห่ง หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เปอาหมาย ๗๘๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการแล้ว 61๙ แห่ง 
รวมทั้งหมด 910 หมู่บ้าน/ชุมชน  ดําเนินการแล้ว 931 แห่ง คิดเป็น 80.33 เปอร์เซ็นต์ 2) กิจกรรม
จัดหาเงินทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,740 บาท ในพ้ืนที่อําเภอบางปะกง 
จํานวน 2 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,870 บาท อําเภอแปลงยาว จํานวน 17 แห่ง รวมเป็นเงิน 4,870 บาท                 
3) กิจกรรมปอองกันและแก้ไขยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  จัดเวรยามเฝอาระวัง การ
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รับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 106 หมู่บ้าน  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อําเภอสนามชัยเขต 
ประชาสัมพันธ์รับสมาชิกครัวเรือน  4) กิจกรรมการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  

  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  1) สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ศาสนาพุทธ นํานักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้แก่ โรงเรียนวัดไผ่ดํา               
อ.บางน้ําเปรี้ยว เป็นส่วนของศาสนาอิสลาม นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจโดยการละหมาดวันละ 5 เวลา 
  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน  
ประกอบการ จํานวน  1  แห่ง  สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  243  คน พบผู้เสพยาเสพติดจํานวน 4 คน  
2) จัดกิจกรรมปอองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจํานวน 1 ครั้ง 1 แห่ง 3) รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการปอองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

  ผลการปราบปราม  จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 2  คดี ผู้ต้องหา 2 คน ข้อหาจําหน่าย  50  
คดี ผู้ต้องหา 50  คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจําหน่าย  51  คดี ผู้ต้องหา 57  คน ข้อหาครอบครอง 
105  คดี ผู้ต้องหา 106  คน และข้อหาเสพ  270 คดี ผู้ต้องหา  270  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น  478 
คด ีผู้ต้องหา 487  คน  ของกลาง  ยาบ้า  252,428 เม็ด  ยาไอซ์  206.37  กรัม  กัญชา 387.42 
กรัม พืชกระท่อม 4,058.88   กรัม ฝิ่น 106.52 กรัม เคตามีน  21.44  กรัม  

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เปอาหมาย  498  คน ดําเนินการแล้ว 179 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เปอาหมาย 400 คน ดําเนินการแล้ว 300  คน  บังคับบําบัด เปอาหมาย 1,140  คน ดําเนินการ
แล้ว 758  คน ต้องโทษบําบัดฯ เปอาหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว  131  คน ติดตาม เปอาหมาย 
400  คน   ดําเนินการแล้ว  268  คน  

  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุดจังหวัดและอําเภอได้
ออกตรวจสถานบริการตาม พ.ร.บ. จํานวน  5  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน  76  แห่ง โรงแรม/หอพัก
จํานวน  20  แห่ง  โต๊ะสนุ๊ก  1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน   104  แห่ง  พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง  
26 คน สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  630  คน  พบสารเสพติด 1 คน แนะนํา/ตักเตือน 89 แห่ง สําหรับ
การตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการกระทําผิด 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  จะสังเกตได้ว่าเดือนนี้มีการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน 2.5 แสนเม็ดซึ่งในคดีเดียวจับกุมได้
ถึง 2.4 แสนเม็ด เนื่องจากพยายามติดตามเรื่องเครือข่ายที่ผ่านมาในพ้ืนที่ซึ่งสายรายงานว่าจะมียาเสพติด
มาจากทางนครปฐมเข้ามาทางองครักษ์ผ่านบางน้ําเปรี้ยวเข้ามาในเขต อ.เมืองและส่งต่อไปยัง จว.ระยอง
โดยใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา มีการวางกําลังสามารถที่จะสกัดรถที่ขนยาเสพติดจํานวน 2.4 
แสนเม็ดได้บริเวณหน้าโฮมโปร มีผู้ต้องหา 2 คน มีนายปัญญา ขนยาเสพติดใส่รถกระบะมาเสร็จแล้วจะ
นําไปส่งที่ปั๊มน้ํามันในเขตจังหวัดระยอง  ประสานกับตํารวจจังหวัดระยองและตํารวจภูธรภาค ๒ จับผู้
ที่มารับยาเสพติดดังกล่าวได้  จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าสามีภรรยานี้คงจะรับยาบ้ามาจากหน้าวัด
บางเลนจังหวัดนครปฐม มีการตัดตอนส่งต่อกันและนําขึ้นรถมาจากสายรังสิตนครนายกมาทางองครักษ์
และผ่านบางน้ําเปรี้ยวเข้ามามีการหลบเส้นทางหลักที่จะเข้าไปเมือง ขณะนี้อยู่ในการขยายผลปรากฏว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดบางเลนจับภาพคนร้ายไว้ได้  และได้นํามาซึ่งจับยาเสพติดดังกล่าวได้อยู่ใน
การขยายผลร่วมกับ ป.ป.ส.ภ.๒ ซึ่งอยู่ระหว่างอนุมัติสมคบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอสํานวนการ
สืบสวนข้อเท็จจริงไปยัง ป.ป.ส.ขณะนี้ผู้ต้องหาพยายามขนถ่ายยาเสพติดผ่านไปยังภาคตะวันออก โดยใช้
เส้นทางหลบเลี่ยงเส้นทางที่ตั้งด่านสกัดจับออกมาทางนี้  รายนี้เป็นรายที่ 2 จากพัทยาจับได้ 8 หมื่นเม็ด 
ผู้ต้องหาก็เป็นคนเดียวกัน  ผู้ต้องหาก็เป็นคนสั่งที่เคยโดนจับกุมที่ จว.ระยอง เมื่อพ้นโทษมาก็ค้าอีกตรงนี้
ขอเรียนว่า ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเข้าผ่านพื้นที่ของเราไปยังเปอาหมายปลายทางคือ พัทยา ชลบุรี และ
ระยอง ทางตํารวจพยายามติดตามเครือข่ายทั้งหลายและสามารถสกัดจับทําคดีสมคบไปแล้ว 8 คดี ครั้งนี้
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ได้อีก 2 รายก็เป็น 10 คดคีิดว่าจะถึง 20 คดี เพราะว่าทางบางขนากก็มีการดําเนินการแล้วสมทบจับกุม
ผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางพร้อมทรัพย์สินมีรถยนต์และเงินอีกจํานวนหนึ่ง  อันนี้เป็นผลงานของ
ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งคิดว่าต้องทําไปเรื่อยๆ เพราะมีโอกาสที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี  จึงมี
ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมาก ซึ่งช่วงนี้ทะลักเข้ามาเป็นล้านๆ เม็ด ประธานไปทาง 
ปปส.ภ.๒ ดําเนินการจับกุม มีการตรวจค้นจุดร้องเรียนในพ้ืนที่ของทั่วจังหวัดฉะเชิงเทรา  10 กว่าจุด ได้
ดําเนินการเมื่อวันที่ 20 นี้ ปปส.ภ.๒ นี้มีได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเป็นเรื่องการร้องเรียนผ่านทางจังหวัดผ่าน
ทาง ปปส.ภ.๒ มามีการจับกุมได้เป็นบางส่วนแต่ไม่ได้มากเหมือนรายนี้ 

ประธาน  ฝากทางอําเภอในพ้ืนที่ประสานกับทางตํารวจกับทางกํานันผู้ใหญ่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ไปดูผู้ที่ผ่านการนําบัดรักษาโดยเฉพาะค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินของจังหวัดซึ่งปีนี้มี 4 รุ่นด้วยกันจะเปิดรุ่น
ที่ 4 ภายในสัปดาห์นี้ ที่ผ่านมาให้ไปตามดูว่าบุคคลเหล่านี้ที่ผ่านไปแล้วได้หวนไปใช้ยาเสพติดอีกหรือไม่
เพราะบางคนแอบครหามาว่าพอผ่านศูนย์แล้วมาสร้างเครือข่ายคอรัปชั่นเพ่ิมขึ้นทําให้ชุมชนยาเสพติดได้
กว้างขึ้น เรื่องของศูนย์ขวัญเป็นมาตรการที่ทาง ป.ป.ส.หรือทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาคิดแล้วว่าทํามี
ประโยชน์มากกว่าเสีย  เพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัติต้องตามไปๆ ด้วยใช่ว่าพอผ่านค่ายแล้วรับไปก็เหมือนเดิมจะไป
มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกวันผู้แทนทางนายอําเภอประสานกับทางตํารวจพ้ืนที่  อีกเรื่องคือการจัดระเบียบ
สังคมของเน้นย้ําให้พ้ืนที่ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่อยากให้มีปัญหาเกิดตาม
จังหวัดที่ส่วนกลางเข้าไปดําเนินการแล้วก็ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ต้องรับผลกระทบไปด้วยคือที่สําคัญเน้นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ซึ่งปัจจุบันในเขตอําเภอเมืองก็ดีขึ้นในส่วนของเรื่องเด็กซิ่ง เด็กแว้นท์ 
ซึ่งมีวาระอยู่แล้วยังมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีการแข่งขันจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ไม่ว่าเขตอําเภอ
เมืองหรือรอยต่อจังหวัดบางน้ําเปรี้ยวกับกรุงเทพฯประสบกับตัวเองเมื่อไปต่างจังหวัดมาจากสนามบิน
ดอนเมืองและกลับมาจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณเที่ยงคืนกว่าเป็นเขตพ้ืนที่ของ สภ.หนองจอกขาจะเข้า
มาจากกรุงเทพ  รถจักรยานยนต์เรียงราย 100 กว่าคันเตรียมจะซิ่งประมาณเที่ยงคืนครึ่ง  ก็พยายามโทร
หาตํารวจแต่คงสนธิกําลังกันไม่ทันและก็ไม่เป็นพ้ืนที่ใครด้วย  เลยบอกให้ขับไปเร็วๆ ก็กลัวประเภทขับๆ
อยู่แล้ววิ่งมาเป็น 100 คัน ฝากทางบางน้ําเปรี้ยวประสานกับพ้ืนที่ข้างเคียงให้ตรวจสอบด้วยซึ่งวันนั้นเป็น
วิสาขบูชาจับกลุ่ม  เรื่องจักรยานยนต์การแข่งรถในทางสาธารณะจะมีการประชุมเร็วๆนี้วันที่ ๑9 มิ.ย.60 
เพ่ือติดตามประเมินผล และให้เห็นว่ามีการจับร้านที่ประกอบ   เปลี่ยนแปลงสภาพรถทุกอย่าง ตํารวจใน
พ้ืนที่เมื่อถึงเวลาก็ต้องบันทึกการใช้กฎหมายมีข่าวที่บางละมุงท่านนายอําเภอได้ไปจับเองพาไปจับร้านที่
ประกอบรถเปลี่ยนแปลงสภาพรถ 

   ระเบียบวาระท่ี 4.2 การปอองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน พ.ค. 60   จับกุมจํานวน  3  คดี 

 คดีที่  1 วันที่ 8 พ.ค. 60  สถานที่ตรวจยึด ป่าบ้านหนองเกตุ หมู่ที่  21 ต.ท่ากระดาน            
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  พ้ืนที่บุกรุกเป็นพ้ืนที่ยางพารา 81 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อุปกรณ์การ
กระทําผิด ถ้วยรองน้ํายางพลาสติก จํานวน 1,460 ถ้วย น้ํายางพารา 280 กก. ขี้ยางพารา 34 กก.  

   คดีท่ี 2 วันที่  12 พ.ค. 60  ผู้ต้องหา จํานวน 1 คน สถานที่ตรวจยึด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 55 
หมู่ที่ 17  บ้านท่าวัว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  ตรวจยึด  ไม้ยางแปรรูป จํานวน 52 
แผ่น ปริมาตร 0.825 ลบ.ม. 

  คดีที่ 3 วันที่  16  พ.ค. 60  ผู้ต้องหา 1 ราย สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 36  หมู่ที่ 5                  
ต.ลาดกระทิง  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  ตรวจยึด  ไม้สักท่อน จํานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.29 ลบ.
ม. ไม้พะยูงท่อน จํานวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.17 ลบ.ม.และไม้สักแปรรูป จํานวน 28 แผ่น ปริมาตร 
0.454 ลบ.ม. พร้อมด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง 



 ๗ 

  เปรียบเทียบคดีเดือน พ.ค. 2559 กับเดือน พ.ค. 2560 
  จํานวนคดีลดลง 1 คดี จํานวนผู้ถูกจับ ลดลง 4 คน ไม้ท่อนแปรรูปเพ่ิมขึ้น 25 รายการ ไม้ของ

กลางปริมาตรลดลง 2,439 ลบ.ม. พ้ืนที่ถูกบุกรุก เพ่ิมขึ้น 81 ไร่ 2 งาน 49.9 ตร.ว. สัตว์ป่าลดลง 2 
คดี อุปกรณ์การกระทําผิด ลดลง 13 รายการ 

  ขอนําเรียนเมื่อเดือน เม.ย.60 ที่ยังไม่นําเรียนมีคดีทั้งหมด 8 คดีมีผู้ถูกจับ 13 คน เป็นคดีลอบ
ตัดไม้ 4 คดี จํานวนของกลางเป็นไม้ท่อนจํานวน 24 ท่อน 1.06 ลบ.ม.และมีไม้แปรรูปจํานวน 20 แผ่น 
ปริมาตร 1.6 ลบ.ม. จํานวนพื้นที่บุกรุก 4 คดี พ้ืนที่ที่ตรวจยึดรวมแล้ว 5 ไร่ 3 งาน 17 ตร.ว.จํานวนคดี
ของป่าจํานวน 2 คดี รวมตั้งแต่เดือน ต.ค.ปี 59 จํานวนคดีทั้งสิ้น 39 คดี ผู้ถูกจับ 14 ราย คดีตัดไม้ 29 
ราย ไม้ของกลางจํานวน 824 ท่อน ไม้แปรรูปจํานวน 256 แผ่น มีคดีบุกรุก 16 คดี อุปกรณ์การกระทํา
ผิดรวมทั้งสิ้น 100 รายการ 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
    ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน    
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน พ.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และ

เพศ คดีเกิด  17  ราย จับได้  13  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  7 ราย 
(ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 76.47  (เปอาหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 67 ราย จับได้ 27 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพ่ิมขึ้น  3  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 40.30  (เปอาหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   
 คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  7  ราย จับได้  7  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกดิลดลง   3    ราย   ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับไดท้ั้งสิ้น  726  ราย ผู้ต้องหา 973  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้เพ่ิมขึ้น 86  ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด  เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน  98 ราย ผู้ต้องหา  98  คน   

          สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนพฤษภาคม 60 
   1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม  6 คัน ได้รถคืน 3 คัน 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน  8  คัน ได้รถคืน  4  คัน                  
        ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน  5 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  ไม่มีเกิด    รถจักรยานยนต์ เกิด    5 ราย 
   -  เดือน เม.ย.60 รถยนต์  เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด ๑๑ ราย 
   - เดือน พ.ค.  60 รถยนต์ เกิด  6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด  8  ราย 
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       รายละเอียดการถูกโจรกรรมมีดังนี้ 
  - รถจักรยานยนต์ สภ.เมือง เกิด 3 ราย ได้คืน 1 ราย สภ.บางปะกง เกิด 2 ราย ได้คืน 2 ราย 

สภ.แปลงยาว เกิด 3 รายได้คืน 1 ราย รถยนต์เก๋งสภ.พนมสารคาม เกิด 1 รายได้คืน 1 ราย                 
สภ.บางคล้า เกิด 1 ราย ได้คืน 1 ราย สภ.เมือง เกิด 2 รายไม่ได้คืน รถยนต์กระบะ สภ.บางคล้าเกิด 1 
ราย ได้คืน 1 ราย สภ.แปลงยาวเกิด 1 ราย ไม่ได้คืน   

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  เนื่องจากเดือน พ.ค. 60 คดีรถยนต์ที่มีการหายในเขตพ้ืนที่ สภ.บางคล้า และ สภ.เมืองเป็นความ
ใส่ใจของตํารวจจังหวัดสระแก้วสามารถจับกุมรถที่จะนําไปขายที่ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านได้ 1 คัน ได้มีการ
ขายผลปรากฏว่าผู้ที่ถูกจับกุมได้มาขโมยรถที่ อ.พนมสารคาม บางคล้าและเมือง ขณะนี้ 3 คันแล้วได้
สอบปากคําขยายผลขออนุมัติหมายจับอายัดตัวเพ่ิมเติมในรายดังกล่าว ในเดือนหน้าเรื่องของรถยนต์
น่าจะลดลงและอีกอย่างที่นําเรียนในที่ประชุมไว้ว่ากรณีไปตรวจหอพักขอความกรุณาคณะกรรมการช่วยดู
เรื่องกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่รถจะหายในหอพักแล้วก็ไม่เจอกล้อง ส่องไม่ถึงหรือคุณภาพกล้องใช้ไม่ได้ จึง
ขอฝากคณะกรรมการที่ไปตรวจหอพักหรือโรงแรมดูกล้องว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือคุณภาพของกล้องไปในทาง
ที่สมควรเอื้อประโยชน์กับสาธารณชนบริเวณนั้นหรือไม่  

            

   วาระท่ี  5.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายศุภกิจ  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานยอดแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในเดือน 

พ.ค. 60 จํานวน 3 สัญชาติ ที่จดทะเบียนถูกต้องจังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวน 36,601 คน จําแนกเป็น 
กัมพูชา 21,273  คน ลาว 2,289  คน เมียนมา 13,039 คน นายจ้างทั้งหมด 5,423 คน และทาง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชิงเทราได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับกุมนายจ้างสถาน
ประกอบการที่กระทําความผิด ตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จํานวน 4 แห่ง ต่าง
ด้าวจํานวน 116 คน   

พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานปัญหาแรงงานต่างด้าวยอดผลักดันส่งกลับ 
สัญชาติเมียนมา 13 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 4 คน ลาว ชาย 1 คน กัมพูชา 23 คน เป็นชาย 16 คน 
หญิง 7 คน อเมริกัน ชาย 1 คน สถิติจับกุมตาม พ.ร.บ.เข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทํางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต รวม 5 คนแยกเป็น อินเดีย 1 คน กัมพูชา 1 คน เมียนมา 3 คน หลบหนีและทํางาน รวม 15 
คน แยกเป็น กัมพูชา 11 คน เวียดนาม 2 คน ลาว 1 คน เมียนมา 1 คน คดีที่น่าสนใจ เจ้าหน้าที่ 
ตม.จว.ฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจาก ตร.สภ.องครักษ์ว่าได้ตรวจพบคนต่างด้าวสัญชาติซีเรีย ในท้องที่
รับผิดชอบซึ่งต้องสงสัยว่าจะไม่มีเอกสารการเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย และได้เชิญตัวมาที่ 
สภ.องครักษ์ เพ่ือทําการตรวจสอบจากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศของ สตม.ปรากฏว่าทั้ง 4 คน
ดังกล่าวอยู่เกินกําหนดอนุญาตในราชอาณาจักรซึ่งผู้ต้องหาเป็นสัญชาติซีเรีย จํานวน 4 คน  

ประธาน  ฝากช่วยดูแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานจัดหางานและตรวจคนเข้าเมืองต่างพ้ืนที่ช่วยเป็นหูเป็น
ตาด้วย ที่ก่อสร้างต่างๆก็ควรเข้าไปดูด้วยว่ามีแรงงานต่างด้าวหรือไม่ เวลาไปตรวจโรงงานต่างๆ จะ
มอบหมายภารกิจให้นายอําเภอเข้าไปตรวจเรื่องแรงงานต่างด้าวว่าเข้ามาถูกกฎหมายหรือไม่เข้ามาถูก
กฎหมายแต่ตรงประเภทการจ้างหรือไม่ให้ทุกอําเภอไปดู  และขอฝากหน่วยงานที่ต้องชี้แจงต้องมา
รายงานด้วย ถ้าหัวหน้าหน่วยงานไม่ว่างต้องส่งผู้แทนมา ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่รู้รายละเอียด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายสุพจน์  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน  พ.ค. 60 

  เรื่องกลุ่มเกษตรกรยื่นหนังสือ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการขอที่ดินทํากิน และที่อยู่
อาศัย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรจากทุกอําเภอประมาณ 200 คน 
นําโดยนายดาราวงศ์  ไทยพิบูลย์  เป็นแกนนํา ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าในการดําเนินการขอที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
มอบหมายตัวแทนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้อธิบายขั้นตอนการ
ดําเนินการของทางราชการ ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรยื่นหนังสือให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ผู้แทน กอ.
รมน.จังหวัด และผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าดังกล่าวต่อไป กลุ่มเกษตรกร
จึงแยกย้ายกลับภูมิลําเนาในเวลา 12.00 น. 

ประธาน  ได้ติดตามของกลุ่มต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟอาถ่านหินเขาหินซ้อนมันจะครบเวลาที่เขาให้ ยื่นเสนอ 
EHIA อีกรอบแล้วหรือไม่  

นายสุพจน์  ก็จะมีในเรื่องของกลุ่มต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟอาถ่านหินเขาหินซ้อนซึ่งทาง สผ.ให้ทางบริษัท             
พาวเวอร์ซัพพลายให้จัดทํา EHIA ใหม่ภายใน 75 วันระยะเวลาจะถึงภายในเดือนหน้าจะไปยื่นอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งในกลุ่มนี้ยังเดินทางไปคัดค้านอยู่จะมีการตรวจสอบอยู่และจะแจ้งให้ทราบ ทาง อ.พนมสารคาม 
ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่  

ประธาน  ฝากทางอ.พนมสารคามช่วยติดตามด้วยเพราะไปยื่นใหม่พวกคัดค้านก็ไปคัดค้านอยู่ดี เพียงแต่ว่า
คัดค้านก็ต้องไปอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ใช่ไปทําความวุ่นวายให้แก่สังคม ถึงจะยืดเวลาก็คงไม่เห็นด้วย
เหมือนเดิม เช่นความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองติดตามแต่อย่าไปจับผิดเขา โดยเฉพาะคําถาม 4 
คําถามของนายกรัฐมนตรีที่มีคนที่จะออกความเห็นมากมาย จะขอเรียนว่าคําถาม 4 คําถามของท่าน
นายกฯไม่ลงรายละเอียดวิธีแสดงความคิดเห็นทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยโดยให้ผู้ที่จะแสดงความ
คิดเห็นมาแสดงความจํานงศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ หรือดํารงธรรมจังหวัดโดยมีบัตรประชาชนมาด้วย โดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอและจังหวัดจะบันทึกและให้แบบถามแล้วให้เขาเขียนเองเจ้าหน้าที่ห้ามไป
ชี้นําห้ามไปอธิบายความ เขาอ่านเขา้ใจอย่างไรให้เขาเขียนมาอย่างนั้นและจะสรุปเสนอไปทางรัฐบาล ไม่มี
การเอาแบบสอบถามไปให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําท้องถิ่นไปถามชาวบ้านในพ้ืนที่การแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ตรงนี้ทางรัฐบาลก็ไม่หวังปริมาณอะไรมากมาย เพียงต้องการกระตุ้นสังคมให้คิดแต่ถ้าคิดออกมาเป็น
อย่างไรก็เป็นเรื่องของประชาชนและศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพ่ือสรุปและนําเรียนรัฐบาลต่อไป ต้องทํา
ความเข้าใจร่วมกัน อาจจะมีแกนวิธีผิดๆเพ่ือโจมตีรัฐบาลเช่นประสานไปแล้วให้ชาวบ้านกรอกไม่ได้  ใคร
เห็นต้องแจ้งทางตํารวจพ้ืนที่ ไม่มีที่จะให้กรอกตามบ้าน ชาวบ้านต้องมาเขียนที่อํา เภอหรือทางจังหวัด
เท่านั้นขอให้ทําความเข้าใจด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวัฒนา  ทางหลวงจังหวัดชนบทในเดือน พ.ค.60 เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนตกไม่มีการตั้งด่านแต่

อย่างใดแต่ต้องมีการเฝอาระวังเนื่องจากรถบรรทุกที่แหล่งออกมาได้ จึงมีการวิ่งตรวจเฝอาระวังตลอดเวลา
ซึ่งปัจจุบันเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือเรื่องอุทกภัยมากกว่าเพราะเดือนนี้ไม่มีการตั้งด่าน 

นางสาววริณภา  มีการตั้งจุดตรวจดําเนินการบูรณาการร่วมกับทหารในพ้ืนที่จํานวน 1 ครั้ง บริเวณแยกไผ่ดํา             
อ.บางน้ําเปรี้ยว พบผู้กระทําความผิดในฐานดัดแปลงสภาพรถให้ส่งผลบรรทุกน้ําหนักเกินได้จํานวน            
1  คัน และขอนําเรียนท่านประธานและประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราได้



 ๑๐ 

แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขรถบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่อัตรากฎหมายกําหนดในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คําสั่งลงวันที่ 30 พ.ค.60และยกเลิกคําสั่งเดิมที่จังหวัดเคยแต่งตั้งชุดปฏิบัติการรถบรรทุกสีขาวตาม
นโยบายประชารัฐและคําสั่งย่อยต่างๆท่ีแต่งตั้งชุดปฏิบัติการทั้งตรวจสอบจับกุมชุดปอองปรามเดิม ยกเลิก
หมดแล้วและมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 
3 ในวาระที่พิจารณาคือกําหนดกรอบ   แนวทางและวิธีการดําเนินการและกําหนดแผนและมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องแต่งตั้งคําสั่งใหม่และยกเลิกคําสั่งเดิมเนื่องจากจะได้มีความเหมาะสมการ
คล่องตัว เหมาะสมและเป็นธรรมและลดปัญหาร้องเรียนต่างๆเพราะคําสั่งเดิมจัดตั้งตามมติที่ประชุม 
กรอ.ครั้งที่ 10 จัดตั้งเป็นชื่อบุคคลและตําแหน่งซึ่งถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถมาดําเนินการได้ไม่สามารถส่ง
ผู้อื่นมาแทนได้ตามคําสั่ง และตามมติที่ประชุมได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการขึ้น 3 ชุดเป็น 3 ระดับ ชุดแรกเป็น
ชุดปอองปรามจะมีสํานักงานขนส่งจังหวัดโดยท่านขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหัวหน้าชุด  ชุดที่ 2 เป็น
การตรวจสอบและจับกุมหมายถึงการตั้งจุดตรวจ โดยตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ 
3 เป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โดยตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้าชุด เช่นเดียวกัน คือทั้ง 3 
ชุดจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นําบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกัน
อยู่ในอํานาจหน้าที่ และผลเป็นประการใดรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

ประธาน  ที่เปลี่ยนแปลงคําสั่งที่ผ่านมามีปัญหาในการปฏิบัติ มีปัญหามากหรือไม่ 
นางสาววริณภา  หลักๆ คือ 1.คําสั่งเดิมแต่งตั้งเป็นชื่อบุคคลและตําแหน่งต่อมามีการโยกย้ายของแต่ละหน่วยงาน

ไปปฏิบัติการที่อ่ืนแล้ว ทางหน่วยราชการจึงไม่สามารถส่งผู้แทนมาได้ตั้งไว้ในชื่อคน 2. ลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวในเรื่องของความไม่เป็นธรรมความไม่โปร่งใสในแต่ละพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดํารงธรรม 
เรื่องร้องเรียนเข้ามาและจะเก็บรวบรวมข้อมูลจะให้ลักษณะงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เป็นธรรมและ
โปร่งใสเป็นธรรมข้อร้องเรียนต่างๆมากยิ่งข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางสาววริณภา  ขอรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 2 ที่ประชุมอนุกรรมการ

ตอนนี้อยู่ระหว่างทุก สภ.ของตํารวจในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะเดิมให้ เ ป็นปัจจุบัน และตรวจสอบผู้ ขอรับที่ต้องตั้ งวินใหม่  ผู้ ขับ
รถจักรยานยนต์ที่ขอเข้าร่วมไปขับในวินเดิมได้รับการตั้งวินอย่างถูกต้องแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบเพราะว่าปัญหาอุปสรรคคือในพ้ืนที่ สภ.อ่ืนคงไม่มีปัญหา มีเฉพาะ สภ.เมืองและ สภ.บางปะกง 
จะมีวินรถจักรยานยนต์ค่อนข้างจํานวนมากผู้ขับขี่จํานวนมาก เพราะว่าทางสภ.เมือง 64 วิน และผู้ขับ
รถ 500 กว่ารายแต่ละวินอยู่ในพ้ืนที่ห่างๆกัน และในพ้ืนที่ สภ.บางปะกงก็เหมือนกันมี 50 กว่าวิน ผู้
ขับรถ 1,000 กว่าราย ในพ้ืนที่แต่ละวินก็อยู่ห่างกัน ตอนนี้ใช้บูรณาการร่วมโดยทหารในพ้ืนที่และ
สํานักงานขนส่งเป็นผู้ประสานงานและบูรณาการร่วม ก็เร่งดําเนินการอยู่ผลเป็นประการใดก็จะรายงาน
ในคราวต่อไป 

ประธาน  ประสานงานกับทางตํารวจและทางอําเภอก็คงต้องรู้ว่าวินในพ้ืนที่อยู่ไหน ต้องประสานกับทาง
อําเภอด้วย 

ขนส่ง  ทางอําเภอก็มีท้องที่บูรณาการร่วมเพราะว่าคณะอนุกรรมการมีผู้แทนจากทางอําเภอเชิญเข้าร่วม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  9  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายสุพจน์  ในช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค.60 ในส่วนของอําเภอต่างๆ ก็มีการออกตรวจให้คําแนะนําให้คําปรึกษา

เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ให้ทางร้านค้าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติต่อไปทางจังหวัดจะมีการ
ประชุมวันที่ 19 มิ.ย. ๖๐ เพ่ือติดตามจะมีมาตรการดําเนินการกับร้านค้าที่มีการแต่งรถต่อเติมโดยผิด
กฎหมายในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมโรงเรียน อาจจะส่วนของนักเรียนที่กระทําผิดเรื่องของการแต่ง
รถจักรยานยนต์ อาจจะทําแผนในการออกตรวจรถร่วมกับทางอําเภอจะแจ้งทางอําเภอทราบอีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม  
พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดตั้งศูนย์โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ขึ้นมา ชุดนี้อยู่

ระหว่างการตรวจสอบกับข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องร้านค้ารถยนต์มือ 2 และรถจักรยานยนต์มือ 2 ซึ่งได้
ตั้งชุดเป็น 2 ชุด ร่วมกับทางพ้ืนที่ขอรบกวนทางท่านปลัดอําเภอออกไปร่วมตรวจเพราะว่าตอนนี้ร้านค้า
รถยนต์มือสองไม่มีใบอนุญาตขายของเก่ามาก  ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องทํารถมาไม่ถูกต้องมาขาย ทะเบียน
ปลอม บางทีรถหนีไฟแนนท์มาดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงสี และสวมทะเบียนเป็นรถแบบนี้ จะขอความ
ร่วมมือจัดชุดให้ปลัดอําเภอที่จะออกตรวจถ้าพบว่ามีไม่ได้ขออนุญาตค้าของเก่า ต้องนํามาเปรียบเทียบ
ปรับกันต่อไป จะตรวจสอบรถในครอบครองว่าถูกต้องหรือไม่เป็นรถที่ขโมยมาหรือไม่ จะได้เคลียร์ปัญหา
รถที่ไม่ถูกต้องหรือรถที่หลบเลี่ยงในการนําเข้า ขณะนี้เป็นข่าวใหญ่ของ DSI ของเรื่องรถบิ๊กไบร์ที่เป็นรถ
ใหญ่ แต่ของเราเป็นรถที่ทั่วๆไปที่ขโมยมาบ้าง จากสงขลามาขายที่มีปลอมทะเบียน ปอายวงกลม มาขาย
ต่อกันเต้นท์รถรับซื้อไว้มาขาย  เรียนให้ที่ประชุมรับทราบได้  

นายสุพจน์  ทางตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดทําแผนออกตรวจร่วมกับทางอําเภอ ขออนุญาตแจ้งแผนให้
ทราบทางปอองกันจังหวัดออกสํารวจด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1๑  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  เรื่องท่ีจะฝากผู้ที่เก่ียวข้อง  คือเรื่องร้องเรียนก็มาทางศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมากเรื่องทวงถามหนี้

นอกระบบซึ่งมาเยอะมากทุกอําเภอ  โดยเฉพาะอําเภอใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น อ.เมือง บางปะกง พนมสาร
คาม บางคล้า ช่วยไปดูด้วยไม่ต้องรอว่ามีเรื่องร้องเรียนขึ้นมา ทางจังหวัดแจ้งให้ท่านตรวจสอบในระดับ
พ้ืนที่พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวัน เมื่อเราแจ้งไปท้ังอําเภอและตํารวจพ้ืนที่ก็
ตอบกลับมาก็ดําเนินการไปหลายรายแล้ว แต่ว่าบางรายก็ไม่มีหลักฐานชัดเจน ต้องยอมรับเรื่องร้องเรียน
บางทีก็มีการกลั่นแกล้งกันได้ เราต้องตรวจสอบให้ดีในพ้ืนที่น่าจะพอรู้ว่าใครเป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งในเขตอําเภอเมืองมากในเทศบาลฝากผู้เกี่ยวข้อง  อีกเรื่องการประชุมความมั่นคงมาส่วนใหญ่ก็มา
รับทราบทางหน่วยงานรายงาน จึงอยากให้หน่วยงานนําเสนอว่าให้แต่ละหน่วยงานนําเสนอวาระเข้าให้
ทางฝ่ายเลขาฯ จะเป็นเรื่องเพ่ือทราบหรือเรื่องพิจารณาก็ได้ ซึ่งดูแล้วเราประชุมไม่เคยเกินชั่วโมง อยากให้
ใช้เวลาที่การประชุมนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทางส่วนกลางก็มุ่งหวังว่าการประชุมความมั่นคงให้เรามี
ส่วนร่วม คิดว่าความมั่นคงแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอมีมากต้องมาคุยกัน เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเอา
รายละเอียดมาคุยกันเพียงแต่ว่ารายงานมาเพ่ือทราบ ขอฝากไว้แต่ถ้าไม่มี ก็ไม่เป็นไรอย่างหน่วยงาน              
กอ.รมน.ก็ต้องมีบ้าง 

พ.อ.สุรินทร์  ขอนําเรียนเรื่องกรณีเงินกู้นอกระบบ ผมในฐานะชุดปราบปรามพิเศษของจังหวัด   ในส่วนที่
ร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมเคยแก้ปัญหาเคยจับกุมมาคือในส่วนที่บางสิ่งบางอย่างต้องนําเรื่องจริงมาคุยต้อง



 ๑๒ 

เจอด้วยตัวเอง 1. คนให้กู้มี 10 รายก็กู้ 10 ราย พอไม่มีเงินส่งก็ร้องเรียนความยุติธรรมเพ่ือลบหนี้มัน
ไม่ใช่ในเมื่อไปกู้เขามาตอนไปกู้ไปเอาเงินเขามาพอไม่มีเงินส่งก็มาร้องเรียนเพ่ือลบหนี้ต้องให้ความเป็น
ธรรมให้กับเจ้าของเงินด้วย ในส่วนที่ผมไปแก้ปัญหาให้ไม่ต้องเอาดอกได้หรือไม่จ่ายแต่ต้นไป ต้องเห็นใจ
ทั้ง 2 ผ่าย บางสิ่งบางอย่างจะเอาเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือทุกที่ อ.พนมสารคามจับกุมกี่ครั้งก็เรื่องกู้ฉะนั้น
ต้องเรียกคนกู้มานั่งคุยกับเจ้าของเงินกู้ตกลงกันว่ามีต้นทุนจ่ายต้องคิดดอกกัน เคยแก้ปัญหาให้ศูนย์ดํารง
ธรรมไปจับมาบางทีต้องเห็นใจคนออกเงินกู้ด้วยต้องให้ความยุติธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่ใช่เข้าข้างคนที่กู้เงิน
และอีกเรื่อง การจับกุมยาเสพติดในส่วนของผมต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจ การจับกุมทุกครั้งต้องได้ข้อมูล
ข่าวสารขัดเจนสู่การจับกุมคือข่าวสารที่ได้คือต้องเป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้ ถ้าเป็นข่าวปลอมนําเรียน
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ข้อมูลความจริงก็จับไม่ได้ในส่วนนี้  ขอนําเรียนอีกเรื่องกล้องวงจรปิดในส่วนที่รองผบก.
พูดผมเห็นด้วยเมื่อวันก่อนจับยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราผมก็มีส่วนร่วมด้วยแนะนําทุก
หอพัก เน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยของหอพัก บางหอพักให้ความร่วมมือดีมาก 40 กว่าตัวก็คือว่าดีต่อ
ความปลอดภัยของผู้เช่าพัก  ทางฝ่ายของอําเภอเมืองหลายส่วนก็ได้แนะนําไปหลายเรื่อง ตรวจสอบ
พัฒนาสังคมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่มีบัตรก็ให้ดําเนินการ เป็นผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ประธาน  ผลการระบบเงินกู้ทุกหน่วยงานพยายามเข้าไปแก้ไขต้องขอบคุณยุติธรรมจังหวัด เพราะบางเรื่อง
ก็ส่งไปให้ยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ฝ่ายปกครองก็ช่วยแก้เห็นด้วยกับทางพลฯเอกสุรินทร์
ว่าอย่างน้อยต้องใช้เงินต้น ไม่ใช่ว่าไม่ใช้แล้วใช้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่ก็ต้องไป
ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมความเป็นกลาง ระมัดระวังในการใช้อํานาจและการพูดคุย เพราะเราเป็นคน
กลางต้องไปไกล่เกลี่ยต้องเป็นกลางจริงๆ 

พ.อ.สุรินทร์  การบูรณาการการทํางานร่วมจับกุมแรงงานต่างด้าวโดยจัดหางานยกตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้ว
จับกุมที่บริษัทอีเท็ค ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเกือบ 22 คนในส่วนบริษัทร้องเรียนไปที่สํานักงานใหญ่ว่า
เจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุในส่วนนี้บางสิ่งบางอย่างเจ้าหน้าที่ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในเมื่อแรงงานต่าง
ด้าวทั้ง 22 คน ไม่มีบัตรเลยทําไมบริษัทจึงไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่าไปทําเกินกว่าเหตุ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่
ทหาร สํานักงานจัดหางาน จึงคิดว่าในส่วนการประชุมความมั่นคงมีแนวทางการแก้ไขให้กับเจ้าหน้าที่มี
กําลังใจในการทํางาน ในส่วนนี้เราทํางานถูกต้องตามกฎหมายเขาผิดกฎหมายแต่ยังโดนร้องเรียนไปทาง
สํานักงานใหญ่ก็เลยไม่เข้าใจในส่วนนี้ ต้องปกปอองเจ้าหน้าที่ท่ีทํางานในส่วนนี้ด้วย 

ประธาน  เรื่องกล้อง CCTV ขอเรียนว่าได้มอบหมายไปยังสํานักงาน ปภ.จังหวัด ให้ไปสํารวจเส้นทาง
โดยเฉพาะถนนสายหลักในพ้ืนที่ของจังหวัดให้ติดตั้งกล้อง CCTV ได้ไปสํารวจแล้วประมาณ 40 กว่าจุด 
ไม่ได้ใช้เงินของขนส่งแต่เป็นเงินกองทุนเลขทะเบียนสวยที่จะนําเข้าที่ประชุม ความจริงเรื่องนี้สั่งไปหลาย
เดือนแล้วแต่ย้อนกลับมาเข้าที่ประชุม ไม่ว่าทางปลอดภัยทางถนนแล้วรอบหนึ่ง เพียงแต่ว่าให้ไปดูเรื่อง
รายละเอียดแล้วจะย้อนมาประชุมภายในเดือนนี้ ถ้าได้เงินจากกองทุนเลขสวยก็จะดําเนินการติดตั้งทีนี้
กําลังดูอยู่ว่าทางฝ่ายเลขาฯ ปภ.จังหวัดจะไปคิดระบบการดูแลรักษามาด้วย คิดว่ากล้อง CCTV 40 กว่า
ชุดนี้ตามแยกต่างๆ จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย เพราะจะ
เห็นไดว้่าเวลาจับผู้ต้องหาจะดูจากกล้อง CCTV เป็นหลักในการติดตามตัวผู้ต้องหา เป็นงานที่จังหวัดกําลัง
เร่งทําอยู่ 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  เรื่องกล้องได้ประชุมหลายหน่วยงาน ดําเนินงานอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้ว ประมูลอยู่ได้จังหวัดละ 1 ล้าน
บาทจังหวัดอ่ืนเค้าไม่ได้ทํา แต่ผลสุดท้ายตํารวจจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเป็นคนตรวจรับทั้งหมดทุกจังหวัด
เพราะว่าเราเป็นจังหวัดเจ้าภาพ ปีนี้จะได้อีก 3 ล้าน ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวปีนี้เราได้งบอีก 3 ล้าน 
ซึ่ง 5 จังหวัดทั้งหมดก็ 15 ล้าน ก็คงต้องมีประมูลเพ่ิมเติมอีกในส่วนของการติดตั้ง ฝากทางขนส่งขอให้



 ๑๓ 

เป็นระบบเคเบิ้ลใยแก้วให้เหมือนกันจะได้ส่งกันได้ เดี๋ยวจะมีปัญหาการเชื่อมต่อฝากงานยุทธศาสตร์
จังหวัดฝากดูเรื่องระบบให้เชื่อมต่อกันได้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    10.05    น.  
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