
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  6/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที ่  6   กรกฎาคม   ๒๕60   เวลา  ๐9.00  น. 
ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพย์วณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. พ.อ.พนิชย์  ศิริพละ   รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
9. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
10. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
11. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายปิยวัฒน์  ปิยรงธิไพศาล  แทนหัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       จังหวัดฉะเชิงเทรา                                               
13. นายสุทัศน์  วัฒนกุล   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. พ.ต.อ.ชัยรัตน์  อู่พิทักษ ์  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
16. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายจรัส   ครชาตรี   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายศุภกิจ  รุ่งฟูา   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายปัญญา  สุขประเสริฐ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
21. นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
22. น.ส.เปรมศิริ  แก้วสี   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. น.ส.วริณภา  น้อยสง่างาม  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
26. นายสายชล  วิริยะชิตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
28. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. ดร.ณัฐปภัสร์  ญาณมโนวิศิษฎ์  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
30. นายสิทธิ  บูรณะภักด ี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. น.ส.หทัยรัตน์  แจ่มนาค  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
33. นายบัญญัติ  เล่ือนแปูน  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายจอมไตร  ตันติเสวี   แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
35. นางเพลินพิศ  ทองนพคุณ  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
36. นายธีระศักดิ ์  พยุหกฤษ  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
37. นายนภดล  ห้วยอ าพัน  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
38. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
39. นายพงษ์สุรีย์  อัสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
40. ร.ท.บรรจงศักดิ์  มาศิริ   แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
41. พ.ต.ท.สุมติร  พรมตอง   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.อ.ดุษฎี  ศุกรเสพย์  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
43. พ.ต.ต.นิติโชค  วิจารณ์   แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
44. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.จักรภัทร  ดาราพงศ ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
46. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
47. พ.ต.อ.กษิภณ  ศิริจันทร์  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
48. พ.ต.ท.นิวัฒน์  จรณายุธ  แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.ท.วรานนท์  บุราณรมย์  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
50. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
51. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ า   แทน ผกก.สภ.วังคู 
52. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
53. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
54. ร.ต.อ.วิชาญ  ค้าขาย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
55. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
56. น.ส.ปรียาภา  ณ รังสี   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นายปราโมทย์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
58. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
59. นายสุรวุฒ ิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
60. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
61. นายกวีพัฒน์  มั่นเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
62. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
63. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
64. นายนพพร  บุตรโรจน์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
65. จ.ส.อ.พิเชษฐ์  มีเปี่ยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
66. (ไม่ทราบชื่อ)     แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
67. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  ผช.ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

68. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
69. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์ จิระเศรษฐ  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
3. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
4. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายชาติพงษ์  รตโนภาส  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
6. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
7. นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) 
9. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน 
10. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี 
11. นายสมศักดิ ์  ทองกัญชร  นายอ าเภอพนมสารคาม 
12. นางอาภรณ์  ใหม่มงคล  นายอ าเภอสนามชัยเขต 
13. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
14. นายวิรัตน์  เธียรพลีกุล  นายอ าเภอราชสาส์น 
15. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
16. พ.ต.ท.ภูมิสิษฐ์  มากเขียนไป  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว   
17. พ.ต.อ.จิณวัตร  ก้อนทองดี  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
18. พ.ต.อ.นิพนธ์  คล้ายสิงห์  ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
19. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์ ศรีภิรมย์   ผกก.สภ.ฉิมพลี 
20. พ.ต.ท.พัฒนา  แก้วส าอางค์  สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
21. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเน่ืองเขต 
22. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
23. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
24. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
25. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
26. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
27. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
28. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
29. นายโกวิท  เกตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
30. นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
31. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
32. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
33. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ 



 ๔ 

34. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
35. นายสมบัต ิ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
36. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
37. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
38. นายวัลลภ  กัวศร ี   ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
39. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิร ิ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
40. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
41. นายร่มไทร  ทิพยเศวต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.อ.บุญส่ง  ปีกขุนทด  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
43. นางนิทัศนีย์  ฉัตรโชติกวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
 
เปิดประชุมเวลา   ๐9.๐๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   เรื่องแรกขออนุญาตให้ รอง ผอ.กอ.รมน.แนะน าตัวในที่ประชุมรับทราบ 
พ.อ.พนิชย์  ผม พ.อ.พนิชย์ ศิริพละ มารับต าแหน่งเป็น รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทราฝุายทหาร เมื่อ
  วันที่ 1 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับทุกๆท่าน 
ประธาน  ในโอกาสต่อไปต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการท างานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง

จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องต่อไปขอน าเรียนให้ทราบว่าการไฟฟูาฝุายผลิตก าลังมาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งจะคาบเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ที่เกี่ ยวกับเรา
คือจะตั้งฐานการผลิตห่างจากเราประมาณ 20 กม.สรุปคือจะตั้งที่ จ.สมุทรปราการ  จะมีเรือขนาดใหญ่
เป็นก๊าซ LNG หรือ Liquid Natural Gas จะต่างกับ LPG และ NGV อย่างไร ส่ิงที่ได้จะกระทบกับ
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราหรือทั้ง 3 จังหวัดคือส่ิงที่เราต้องรับรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร พอพูดถึงก๊าซ
ธรรมชาติประชาชนจะรู้ว่าไม่ดีไม่อยากให้จึงแนะน าไป มีเรือขนาดใหญ่จะขวางการเดินเรือเพราะนโยบาย
รัฐบาลเรื่อง EEC เช่ือมต่อกันกับฐานท่าเรือใหม่ แล้วผมก็น าเรียนท่านไปว่าในฐานะรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไปดูว่าการเดินเรือเป็นอย่างไรไปถึงปากอ่าวของแม่น้ าบางปะกงที่ออกทะเล จะเห็นเรือที่บรรจุ
ก๊าซ LPG ว่ิงเข้ามาหลายล าจึงมีผลกระทบกับการเดินเรือมากผลกระทบต่อชาวประมงที่เดินเรือในน่านน้ า 
ส่วน LNG ที่จะท าจะเป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งจะต่อท่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการจะไม่วางท่อในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในระยะ 2 ก.ม.ในทะเลเรือทุกล าห้ามผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรึกษาข้อมูลปกปูอง
ต่อต้านไม่ให้ชาวบ้านรู้ไม่อย่างน้ันจะมีชาวบ้านมาร้องเรียน  คณะของเราเป็นคณะท างานด้านความมั่นคง
เมื่อวันก่อนได้ไปรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพลังมวลขนที่มาร้องเรียนกรมโยธาผังเมืองและผังเมืองจังหวัด
ประกาศโดยก าหนดเขตอุตสาหกรรม ประชาชนเดือดร้อนอยากได้สีเขียวเหมือนเดิมไม่ให้มีโรงงานมาตั้งต
ตรงน้ีเป็นปัญหา ทางโยธาและผังเมืองจังหวัดก็ประกาศมาว่าเขตน้ีเป็นสีอะไรในขณะเดียวกันให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นภายใน 30 วันซึ่งประชาชนก็มาใช้สิทธิของตนเองอย่างถูกต้อง บางพื้นที่
ประกาศโดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องประชุมโยธาผังเมืองจังหวัดและบริษัทที่ปรึกษาก็เอาชาวบ้านมาประชุม
เท่าน้ันไม่ได้บอกหมดทุกอย่าง ภาครัฐหรือราชการต้องบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ประชาชน ทีมที่ท า EEC 
พยายามบอกทีมให้บอกประชาชนว่า EEC ที่จะผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราจะท าตรงไหน ซึ่งที่ดินในปัจจุบันได้
ขึ้นราคาแล้วโดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอแผนงานโครงการมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพทั้งประปาของ



 ๕ 

เราให้มีคุณภาพเพราะเราเองก็รู้อยู่ว่าน้ าประปาของเราเป็นอย่างไรให้ไปหาแหล่งน้ าที่จะท าน้ าดิบได้รับ
รายงานกลับมาว่าราคาที่ดินขึ้นราคาแล้ว ตอนน้ียังไม่ประกาศว่าเป็น EEC แล้วซ้ า  เรื่อง EEC เป็น
นโยบายรัฐบาลและต้องมีแน่นอน ภายใน 5 ปีและจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดก าหนดยุทธศาสตร์ที่วาง
เอาไว้  ซึ่งยังไม่ประกาศว่าผ่านพื้นที่ใดบ้างประมาณ 3 – 4 อ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทราในยุทธศาสตร์เป็น
เมืองน่าอยู่เป็นโลจีสติก ฮับ ซึ่งจะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านและรถไฟรางคู่และส่ิงที่ คู่ขนานไปกับมอเตอร์
เวย์ ขอแจ้งในระเบียบวาระแรกในที่ประชุมให้ทราบ  ซึ่งในอนาคตคณะกรรมการประชุมความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยต้องมาประชุมกันหลายเรื่อง  ย้อนไปโรงไฟฟูาเขาหินซ้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ติดตามเพราะต้องเสนอ EHIA ไปแล้วให้คนที่ต่อต้านต้องต่อต้านแน่นอนไม่ใส่ใจว่าผลของ EHIA จะ
ปรับปรุงอย่างไรประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเตรียมรองรับว่าเมื่อมีการต่อต้านแล้วจะต้องท าอย่างไร
เป็นสิทธิของเขาที่จะต่อต้านอยากให้ศึกษาว่าความจริงผ่าน EIA ไปแล้วแล้วย้อนกลับมาเป็น EHIA ฝากที่
ประชุมไปและเตรียมรองรับการต่อต้านด้วย จะมีคน 2 กลุ่มกลุ่มหน่ึงเห็นด้วย กลุ่มหน่ึงต่อต้านและคนที่
ต่อต้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยซ้ า ประเด็นน้ีอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่ต้องเตรียมรับ
สถานการณ์ที่ไม่รวมถึง LNG ที่ก าลังเข้ามาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่บางปะกง ซึ่งมาเข้าพบผู้ว่าฯแต่
ท่านผู้ว่ามอบให้ผมเข้าไปดูเห็นว่าโครงการน้ีผูกขาดมีปัญหาสูงมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่5/๒๕60  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๖  กรกฎาคม  25๖๐                                 
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค. 60 ได้ลงไว้ใน   
  เว็ปไซด์ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุาย
  เลขาฯ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา  ครั้งท่ี 5/๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระที่  3.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน มิ.ย. 60 สรุปผลการด าเนินงานดังน้ี   

  ด้านการป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ขอสรุปในภาพรวมเดือน มิ.ย. 
60 1) ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด เปูาหมาย 127 หมู่บ้าน ด าเนินการแล้ว 115 แห่ง หมู่บ้านที่ไม่มี
ปัญหายาเสพติด เปูาหมาย ๗๘๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการแล้ว 653 แห่ง รวมทั้งหมด 910 หมู่บ้าน/
ชุมชน  ด าเนินการแล้ว 768 แห่ง คิดเป็น 84 เปอร์เซ็นต์ 2) กิจกรรมจัดหาเงินทุนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินสมทบทุนศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,740 บาท  3) กิจกรรมปูองกันและแก้ไขยาเสพติด  การ
จัดเวรยามเฝูาระวัง การรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จ านวน 106 หมู่บ้าน    

  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  1) การขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จ านวน ๔๙ โรงเรียน ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน  2)จัดโครงการลูกเสือ
ต้ายภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 – 25 มิ.ย.60 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “เบญจมธรรมวาที” โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย 
จากโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๒๙ โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 232 คน 



 ๖ 

    การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ตรวจจัดระเบียบสังคมในสถาน  
ประกอบการ จ านวน  1  แห่ง  สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  278  คน พบผู้เสพยาเสพติดจ านวน 1 คน  
2) จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจ านวน 1 ครั้ง 1 แห่ง 3) รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จ านวน 20 
แห่ง 824 คน  4) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคดีที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกัน
ยาเสพติดจ านวน 1 แห่ง 

  ผลการปราบปราม  จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 3  คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจ าหน่าย  27  
คด ีผู้ต้องหา 31  คน ข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่าย  49  คดี ผู้ต้องหา 54  คน ข้อหาครอบครอง 78  
คดี ผู้ต้องหา 78  คน และข้อหาเสพ  259 คดี ผู้ต้องหา  259  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน  416 คดี 
ผู้ต้องหา 425  คน  ของกลาง  ยาบ้า  9,462.5  เม็ด  ยาไอซ์  91.63  กรัม  กัญชาแห้ง 2,216.56 
กรัม พืชกระท่อม 5,799.47   กรัม เคตามีน  1  ขวด  กัญชาสด  2.40 กรัม  

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก เปูาหมาย  498  คน ด าเนินการแล้ว 225 คน สมัครใจค่าย
บ าบัด เปูาหมาย 400 คน ด าเนินการแล้ว 400  คน  บังคับบ าบัด เปูาหมาย 1,140  คน ด าเนินการ
แล้ว 833  คน ต้องโทษบ าบัดฯ เปูาหมาย 192 คน ด าเนินการแล้ว  192  คน ติดตาม เปูาหมาย 
400  คน  ด าเนินการแล้ว  311  คน ที่ด าเนินการได้ 100% คือ สมัครใจค่ายบ าบัดและต้องโทษบ าบัด 

  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันตรวจปัสสาวะของพนักงาน บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด มหาชน ต.นครเน่ืองเขต
จ านวน 311 ราย ผลการตรวจสอบพบผู้เสพยาบ้า จ านวน 1 ราย ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการตาม พ.ร.บ. จ านวน  5  แห่ง สถานบริการไม่เข้า พ.ร.บ.(ร้าน
คาราโอเกะ ร้านอาหาร ที่ปิดก่อนเวลา ๒๔.00 น.) จ านวน 75 แห่ง  โรงแรม/หอพักจ านวน  18  แห่ง  
โต๊ะสนุ๊ก  1  แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน   100  แห่ง  พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง  23 คน สุ่มตรวจ
ปัสสาวะจ านวน  659  คน  พบสารเสพติด 3 คน ปรับไม่พกบัตรประชาชน 35 คน แนะน า/ตักเตือน 
94 แห่ง  

ประธาน  ในกรณีที่เข้าค่ายบ าบัดรักษามีคณะตรวจ TO BE NUMBER ONE อยากเห็นผู้ผ่านค่ายบ าบัดเป็น
อย่างไร กลับจากเข้าค่ายแล้วกลับไปเสพยาอีก กลายเป็นไปสร้างเครือข่ายใหม่หรือไม่จากที่เครือข่ายแค่
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ พอไปรู้จักกันที่ใหม่สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น อยากให้ทางทีมงานท าเรื่องค่ายช่วย
ติดตามดู ต้องให้ทางอ าเภอ หมู่บ้าน ชุมชน ติดตามดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร  เมื่อเข้าไปเปิดปิดพิธีใน
ค่ายศูนย์ขวัญจะมีกล่ินยาในตัวผู้เสพโดยเฉพาะตอนปิดอยากให้มีการติดตามให้ชัดเจน ด้านการจัด
ระเบียบสังคมเรื่องสถานบริการห้ามผิดกฎหมาย ห้ามเปิดเกินเวลา ที่ได้รับรายงานมาว่าปัจจุบันดีขึ้น
กว่าเดิม  สถานประกอบการสถานบริการซึ่งมีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตประกอบเป็นร้านทั่วไปที่ต้อง
ปิดตอนเที่ยงคืน มีใบอนุญาตต้องปิดตี 1 คิดว่าให้ความร่วมมือกับเรา นโยบายจังหวัดได้เชิญร้านที่มี
ปัญหามาพูดคุยเผ่ือบางครั้งหน่วยงานส่วนกลางมาจับที่มาจับต้องจบ  ทุกครั้งที่มาตรวจจะมีข้อมูลหมด
เพราะมีหน่วยล่วงหน้ามาแล้ววันที่ไปต้องมีงานกลับ  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ และเรื่อง
สถานบริการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้มงวดกวดขัน ณ ปัจจุบันผู้ประกอบการก็เข้าใจในหลายเรื่อง จาก
ข้อปฏิบัติที่ได้รับรายงานว่าปิดตามเวลาตามนโยบายเมืองน่าอยู่ EEC ในเมืองต้องเป็นเมืองน่าอยู่แต่สถาน
บริการต้องอยู่รอบนอก ฝากให้ทุกหน่วยปฏิบัติเคร่งครัดจริงจังในการด าเนินการ  

  
   ระเบียบวาระที่ 3.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                      
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นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านปุาไม้ ประจ าเดือน มิ.ย. 60   จับกุมจ านวน  4  คดี เป็นด้าน
  ปุาไม้ 2 คดี และด้านประมง 2 คดี 

 คดีที่ 1 วันที่ 3 มิ.ย. 60  เป็นคดีประมง สถานที่ตรวจยึด บริเวณทะเลชายฝ่ังอ่าวไทย เขต อ.
บางปะกง มีผู้ต้องหาจ านวน 3 ราย ของกลาง เครื่องมือคราดหอย ที่มีความห่างของช่องที่คราดหอยต่ า
กว่า 1.2 ซม.  

   คดีที่  2  วันที่  ๘  มิ.ย. 60  ไม่พบตัวผู้กระท าผิด สถานที่ตรวจยึด ห่างชายฝ่ัง 1,000 เมตร ต.
บางปะกง ของกลาง ลอบพับหรือไอ้โง่ จ านวน  40 ปาก  

  คดีที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย. 60 คดีตรวจยึดไม้ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด  สถานที่เกิดเหตุ  หมู่ที่ ๙  ต.หัว
ส าโรง  อ.แปลงยาว  ตรวจยึด  ไม้ของกลาง 140 แผ่น 3.003 ลบ.ม. ส่ิงประดิษฐ์ จ านวน 17 ช้ิน 
อุปกรณ์การกระท าผิด  19 รายการ คดีน้ีสนธิก าลังระหว่างฝุายปกครองมีปุาไม้ ต ารวจ ทหาร 

  คดีที่ 4 วันที่ 28 มิ.ย. 60  ไม่พบตัวผู้กระท าผิด  สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณปุาเขามันเทศ หมู่ที่ 
4 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต  ตรวจยึด  ไม้พะยูงท่อน จ านวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.108 ลบ.ม. ไม้
พะยูงแปรรูป (เสาถาก) จ านวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.023 ลบ.ม. 

  เปรียบเทียบเดือน มิ.ย. 59 และ มิ.ย.60 จ านวนคดีเพิ่มขึ้น 3 คดี จ านวนผู้ถูกจับเพิ่มขึ้น 1 คน 
ไม้ท่อนแปรรูปเพิ่มข้ึน 146 รายการ ไม้ของกลางปริมาตรเพิ่มข้ึน  3,134 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุกลดลง 2 
ไร่ 2 งาน 53 ตร.ว. อุปกรณ์การกระท าผิด เพิ่มข้ึน 21 รายการ 

ประธาน  มีมาตรการในการท างานอย่างไร 
นายวีรชัย  ด้านการปูองกันจะมีแผนการปฏิบัติการของกรมปุาไม้สนธิก าลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ 

ฝุายกรมการปกครองล่าสุดมีการประชุม Vedio Conference เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติผู้บุกรุกปลูก
ยางพาราในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่ฝุายทหารจาก กอ.รมน. สป.4 ร่วมกับร.14 กรมปุาไม้เข้ามาช้ีแจงแนว
ทางการประชุมจากที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ให้แนวทางในการด าเนินการปฏิบัติแนวทางตรวจยึดจับกุมกรณี
ตรวจยึดปลูกยางพาราส าหรับท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีน้ีแผนการปฏิบัติการตั้งเปูาไว้ 900 ไร่ 
ปัจจุบันในส่วนกรมปุาไม้ด าเนินการไปแล้ว 1,200 ไร่ เกินกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
    ระเบียบวาระที่  ๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน    
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนในรอบเดือน มิ.ย. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ 

คดีเกิด  25  ราย จับได้  15  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  1 ราย (ผล
การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 60  (เปูาหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 57 ราย จับได้ 22 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  22  ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 38.60  (เปูาหมายร้อยละ 
62.92) ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี   
 คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  7  ราย จับได้  5  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น   3    ราย   ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน  546  ราย ผู้ต้องหา 689  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  242  ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด  เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จ านวน  43 ราย ผู้ต้องหา  45  คน   

          สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนมิถุนายน 60 
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   1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม  4 คัน ได้รถคืน 3 คัน 
   2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน  6  คัน ได้รถคืน  4  คัน                  
        ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังน้ี 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน  -  คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน  1 คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จ านวน  4 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 
   -  เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด  4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6  ราย  
       รายละเอียดการถูกโจรกรรมมีดังน้ี 
  - รถจักรยานยนต์ สภ.เมือง เกิด 5 ราย ได้คืน 3 ราย สภ.บางปะกง เกิด 1 ราย ได้คืน 1 ราย 

สภ.แปลงยาว รถยนต์เก๋ง เกิด 1 ราย ไม่ได้คืน  สภ.บางปะกง รถยนต์เก๋ง เกิด 2 รายได้คืน 2 ราย                 
รถยนต์กระบะ เกิด 1 ราย ได้คืน 1 ราย ซึ่งในเดือนน้ีมีคดีที่น่าสนใจในพื้นที่วังคู   

พ.ต.ท.สุวัฒนา  เหตุอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๗  มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น.คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ยิง น.ส. นุจรินทร์ อายุ ๒๗ ปี เสียชีวิต บ้านเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ ๑ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต อยู่ในเขต 
สภ.วังคู จากการสืบสวนหาข่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุช่ือ นายเกียรติศักดิ์ หรือวา โพธ์ิศรีและนายด าเนิน หรือ
เก่งซึ่งสาเหตุของการยิงเสียชีวิตเน่ืองจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโกรธแค้นกันเน่ืองจาก น.ส.              
นุจรินทร์ได้เป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและได้ล่อซื้อยาจากนายวา จนกระทั่งเป็นเหตุให้นายวาต้องติด
คุกและเพิ่งออกจากคุกมาพอพบกันก็เกิดความแค้น และสมคบกันนายเก่งที่บ้านกรอกสมบูรณ์ เอาอาวุธ
ปืนไปงัดหน้าต่างบ้านและยิงจนกระทั่งเสียชีวิต  จากการติดตามจับกุมโดยสืบสวนภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ร่วมกับงานสืบสวน สภ.วังคู ได้ติดตามจับกุมนายเกียรติศักดิ์หรือวา โพธ์ิศรีได้ที่กรอกสมบูรณ์ ส่วนนาย
เก่งขณะน้ีได้ออกหมายจับไปแล้ว  ก าลังติดตามตัวแล้วว่าจะได้ตัวในเร็วๆน้ี  เป็นอีกคดีหน่ึงที่ผู้ก่อเหตุ
ออกจากคุกแล้วมาแก้แค้นคนที่ท าให้เข้าคุกเป็นส่ิงที่ต้องติดตามและคุ้มครองคนที่เป็นสายข่าว  เหตุเกิดที่
ถูกจับยาเสพติดอยู่ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ได้เกิดเหตุใน สภ.วังคู มาเกิดในเขตอาจจะติดตามให้
ความคุ้มครองได้ก็จะไม่มีเหตุอย่างน้ีเกิดข้ึน 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  คดีน้ีเป็นคดีอุกฉกรรจ์และเป็นคดีที่น่าสนใจ และได้ด าเนินการบางส่วน กรณีท าข่าวเป็นเหตุที่
โกรธแค้นได้ไปสอบปากค าผู้ต้องหาโกรธแค้นผู้ตายและสามีผู้ตายเกี่ยวพันเรื่องยาเสพติดเป็นเหตุให้ตัว
ผู้ต้องหาช่ือวาโดนจับที่ระเบาะไผ่ และติดคุกไปเมื่อออกจากคุกมาก็ทราบว่าสามีของผู้ตายติดคุกอยู่ เหลือ
แต่ภรรยาอยู่ในบ้านวันที่เกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุและเพื่อนช่ือนายเก่งในวันก่อนเหตุได้พากันมากินเหล้าและพก
ปืนแก๊ปไปด้วยนายทิวาร่วมกับนายเก่งไปที่บ้านผู้ตายบริเวณบ้านผู้ตายมีพ่อผู้ตายเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่ที่
บ้านมาช้ีตัวผู้ต้องหา ส่วนนายเก่งเคยต้องโทษข้อหาลักทรัพย์มาแล้ว ช่วงน้ีอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหา
นายเก่งต่อไป 

ประธาน  นอกจากสถิติคดีแล้วให้เอาคดีส าคัญที่เป็นข่าวโดยเฉพาะส่ือมวลชนได้มาช้ีแจงในที่ประชุมซึ่งทาง
ต ารวจก็รายงานทุกครั้งและขอขอบคุณต ารวจที่รายงานว่าเป็นเหตุอย่างไรกัน ขออนุญาตหน่วยงาน



 ๙ 

นอกจากรายงานสถิติแล้วถ้ามีข้อปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ อยากให้น าเสนอเลยเพราะว่าที่ประชุมจะ
ได้ช่วยกันพิจารณาไม่ใช่มารับทราบกันอย่างเดียวฝากเรื่องน้ีด้วย 

            

   วาระที่  4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายศุภกิจ  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานยอดคนแรงงานต่างด้าว ยอด ณ วันที่ ๒๕ 

มิ.ย.๖๐ คนต่างด้าวจ านวน 39,116 คน แยกเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  15,389 คน 
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือกลุ่มบัตรชมพู   23,727 คน กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมาย แยกเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,060 คน  คนต่างด้าวเข้าเมืองช่ัวคราว 
1,043 คน ต่างด้าวที่ท างานจ าเป็นเร่งด่วน  73  คน และกลุ่มคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
3,658 คน คนต่างด้าวที่น าเข้า MOU 9,555 คน ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราท าการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 89 แห่ง ต่างด้าวจ านวน 439 คนไม่พบการกระท าความผิด ขณะน้ีได้มี 
พ.ร.ก.ใหม่ทางส านักงานได้ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เข้าใจกฎหมาย ตรงตามกัน
และมีประกาศที่ให้เปล่ียนนายจ้างได้ตอนน้ีที่ส านักงานก าลังประชุมหาแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไปและขอตอบค าถามว่าบัตรสีชมพูคือกลุ่มที่
ลักลอบเข้าเมืองมาแล้วทางคณะรัฐมนตรีมีประกาศให้มีขึ้นเป็นบัตรชมพู เพื่อรอการพิสูจน์สัญชาติและ
ตามประกาศของ คสช.ที่เล่ือนออกไปมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตรสี
ชมพูที่ท างานผิดท้องที่ ผิดนายจ้างและกลุ่มที่ยังไม่มีอะไรเลย 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  แรงงานเดินทางกลับกัมพูชาในช่วงสงกรานต์พอช่วงหลังสงกรานต์ไม่กลับมา แต่พอเดือน พ.ค., 
มิ.ย. กลับมา แรงงานไม่รับแรงงานน าเข้าจะรับโดยเฉพาะเรือประมงพวกที่เข้ามาก็ต้องไปท าประมง เข้า
มาแต่ตัวเองมาใช้แรงงานเป็นจับกังในพื้นที่ ชื่ออยู่ในงานประมง แต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ มันผิดประเภทและ
ผิดงาน และผิดเจ้าของด้วยพอมีให้แจ้งเปล่ียนเจ้าของได้เปล่ียนพื้นที่ได้ถามว่าจะเปล่ียนงานได้หรือไม่ 

นายศุภกิจ  ส านักงานก าลังประชุมกันอยู่ว่าจะเปล่ียนได้หรือไม่ต้องดูในเงื่อนไขประกาศอยู่ ตอนน้ีต้องผ่อน
ผันไปก่อนส าหรับ ม.44 ผิดท้องที่และผิดนายจ้าง ตอนน้ีมีการปลดล็อคนายจ้างไม่ต้องจดที่จังหวัดต้น
ทางนายจ้างใหม่ที่จังหวัดปลายทางได้เลย 

ประธาน  ในกรณีพวกที่มีเครือข่ายบางครั้งไปอยู่กับนายจ้างแค่เดือนเดียวรับเงินกับจ้างแล้วก็เปล่ียนไปอยู่
ที่อ่ืน เมื่อเป็นแบบน้ีกฎหมายจะเป็นอย่างไรเพราะต ารวจต้องเป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติ 

นายพรเลิศ  ตามพระราชก าหนดที่ออกใหม่เอาผิดผู้จ้างและแรงงานต่างด้าวด้วย แรงงานต่างด้าวจะมาเปล่ียน
เองจะมีโทษทั้งจ าทั้งปรับจ าคุก 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท กรณีคนต่างด้าวเปล่ียน
นายจ้างเอง  ข้อก าหนดที่มีออกมาบังคับ 2 ทางซึ่งจะมีผลท าให้เราควบคุมความมั่นคงได้ เมื่อมีการ
ประกาศมาก็มีผลบังคับใช้ได้เลย ก็เลยท าให้แตกตื่น ที่จริงแล้วกลุ่มเดือดร้อนจริงๆคือกลุ่มก่อสร้าง 
แรงงานต่างด้าวประจ าบ้าน โดยที่นายจ้างจะรับ 1 คนจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ไม่อยากจ่าย ต้องรับรู้กันว่า
ถ้าจะเอาแรงงานไว้ตามบ้าน  นายจ้างที่เป็นขนาดเล็ก ขนาดย่อย มีเงินไม่พอซึ่งแรงงานต่างด้าวที่แล้วๆ
มาก็ไม่มีกฎควบคุม ควบคุมเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างที่มีบัตรอยากจะอยู่ก็อยู่ อยากจะหนีก็หนีนายจ้างก็
กลัวว่าถ้าเอาเข้ามาจะหนีอีก ก็เลยออกกฎขึ้นมามีประโยชน์มากพอมีกฎขึ้นมาเล่ือนไปถึง 1 ม.ค.มีข้อดี
คือจัดระเบียบให้เรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วที่น้ีเราจะควบคุมได้และจุดที่จะด าเนินการตอนน้ีจะเปล่ียน
นายจ้างอะไรก็เปล่ียนในช่วงน้ีมีนายจ้างใหม่ก็ต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายนายจ้างคนเดิมก็ขาดทุนต่างด้าวหนีมาก็
ต้องเอาเงินไปคืนนายจ้างเก่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ต้องรอเดือนมกราคมปีหน้าเป็นแรงงาน 1 ใน 3 ของ
แรงงานทั้งหมดต้องมีการประชาสัมพันธ์ถ้าไม่ปฏิบัติต้องมีโทษหนัก 



 ๑๐ 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อ าเภอบางปะกง แรงงานกัมพูชาน่ังรถมาแล้วมาท าร้ายยามในห้างบาดเจ็บ
ปรากฏว่านายจ้างท างานในไซด์ก่อสร้างที่บางนา  นายจ้างใช้วิธีจ้างซับฯแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของลูกจ้างจริงๆ 
เวลาเกิดเหตุซับฯจะต้องรับผิดชอบ      

นายศุภกิจ  ตามเหตุการณ์น้ีปัจจุบันบริษัทซับฯจะไม่มีแล้วเป็นรับเหมาแรงงาน พ.ร.ก.ตัวน้ีจะไม่มีแล้วในการ
รับเหมาแรงงานผู้ใดประกอบธุรกิจต่างด้าวมาท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน 
ผู้ใดประกอบธุรกิจต่างด้าวมาท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานมีโทษปรับ 
600,000 – 1,000,000 บาท/คน ซึ่งตอนน้ีจะเป็นในรูปแบบนายจ้างของใครของมัน 

พ.อ.พนิชย์  กรณีจะลงตามเปูาหมายร่วมกับปลัด รวมถึงข้อหาอื่นด้วยหรือไม่  
นายศุภกิจ  ที่ประกาศคือยกเว้น 4 มาตราคือ ท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่โทษปรับ 400,000 – 

800,000 บาทยกเว้นไว้ก่อน ผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานห้ามคนต่างด้าวท าหรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตท างานหรือท าคนต่างซึ่งไม่มีใบอนุญาตท างานกับตนเข้าท างาน ผู้ใดให้คนต่างด้าวท างานไม่
ตรงตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน 

ประธาน  ให้จัดหางานท าหนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะต ารวจจะได้มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน ตอนน้ีก็
เฉพาะตามข่าวสารข้อมูลว่าท่านนายกได้เล่ือนการประกาศกฎหมายฉบับน้ีไปรู้แต่ว่าเล่ือนแต่ไม่รู้ว่าเป็น
เรื่องอะไรบ้างโดยแจ้งไปที่หัวหน้าส านักงานจังหวัดแนวทางการปฏิบัติว่าพบจะให้ท าอย่างไรหรือการ
แนะน าหรือการผลักดันให้ออกไป ให้ปฏิบัติเฉพาะนายจ้างเป็นคนไทยที่ยกเว้น แต่แรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมายให้ออกไป  การปฏิบัติให้หัวหน้าจัดหางานท าบันทึกเป็นแนวทางเสนอผ่านตามล าดับช้ันและ
ต้องแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ต ารวจพื้นที่เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติอย่างไร  ปัจจุบันรับข้อมูลข่าวสารทาง
โซเชียลหรือออกข่าวโทรทัศน์ซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ละเอียดการปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

 

   วาระที่ 4.3 รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานการปูองกันการปราบปรามและ

การค้ามนุษย์ในช่วงเดือน มิ.ย.60 ที่ผ่านมาโดยส านักงานปูองกันและจัดระเบียบคนขอทาน โดยวันที่ 
15 - 20 มิ.ย. 60 ออกตรวจตามแหล่งชุมชนต่างๆ พบขอทานเป็นชาวกัมพูชา 1 ราย โดยพนักงานได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งให้ทาง สภ.บางปะกงด าเนินการทางกฎหมายโดยส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป 
น า ผู้มีความสามารถจ านวน 7 ราย มีใบอนุญาตแสดงความสามารถที่ถูกต้อง ทางส านักงาน
ประชาสัมพันธ์การให้ทานที่ถูกวิธีแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตามตลาด 

พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองขอรายงานตาม พ.ร.บ.การท างานปี 60 ใช้บังคับมีการด าเนินการจับกุม
ตาม พ.ร.บ.การท างาน จับกุมต่างชาติได้ 10 คนต่างชาติเป็นคนลาวท างานผิดประเภทท างานโดยไม่ได้
รับอนุญาต จับกุมต่างด้าวได้ 1 รายกรณีเร่ขายของ จากกรณีของเรื่องค าส่ัง คสช.ที่ 33/2560 ลง 4 
ก.ค. 60 เกี่ยวกับเรื่องการท างานช่ัวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องของการท างานของแรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งในส่วนตรงน้ีมีการท างานเกี่ยวพันกับการท างานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของข้อ 2 วรรค 2 มีการ
ก าหนดบอกว่ากรณีคนต่างด้าวมีความจ าเป็นที่ต้องเดินทางออกไปเพื่อไปด าเนินการ ให้ถูกต้องตาม 
พ.ร.บ.ฉบับน้ีเพื่อให้คนต่างด้าวยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกตามกฎหมายคน
เข้าเมืองทั้งน้ีตัวแนวทางยังไม่มีการตอบมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติซึ่งตรงน้ีอาจจะตอบค าถามของ
ต ารวจภูธรได้ด้วยเพราะเง่ือนไขตาม คสช.ตามค าส่ังฉบับน้ีบอกว่าทั้งน้ีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ก าหนดไว้ว่ากระทรวงการต่างประเทศมหาดไทยและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าใจว่าแนวทางการปฏิบัติอันน้ีต้องรอเพื่อเกิดความชัดเจนก่อน กรณีที่ 180 วันที่มี
การผ่อนผันในส่วนน้ีจังหวัดฉะเชิงเทราต้องมีการพูดคุยกันข้อดีในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้างก็สามารถ
เปล่ียนนายจ้างได้ด าเนินการให้ถูกต้องในที่ใหม่ได้  ซึ่งกรณีที่เปล่ียนนายจ้างมีข้อก าหนดของทางแรงงาน



 ๑๑ 

ระบุว่าตัวนายจ้างใหม่ต้องรับรองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย กลุ่มคนต่างด้าว 180 วันที่ผ่อนผันในส่วนของเรา
กลัวว่าจะมีการทะลักแรงงานเข้ามาจะเป็นช่วงขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขอความร่วมมือคณะกรรมการความ
มั่นคงหน่วยงานในพื้นที่ต้องเข้าไปดูแล ถ้ากรณีเข้ามาชัดเจนเป็นการหลบหนีเข้าเมืองน่าจะด าเนินการได้
เน่ืองจากขบวนการได้ออกไปเป็นขบวนการน่าจะเป็นผ่านขลวนการผ่านขั้นตอนของแรงงานอยู่แล้ว ต้อง
อยู่ในขั้นตอนของเอกสารต่างๆ 

พ.อ.พนิชย์  ระเบียบเป็นข้อสังเกตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระเบียบของแรงงานต่างด้าวที่จะรายงานตัวทาง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ว่าในพื้นฐานข้อเท็จจริงในบางส่วนแรงงานต่างด้าวก็ยังอยู่ใน
พื้นที่เตือนว่าในเรื่องรัฐบาลในเรื่องรับผลประโยชน์ในทุกส่วนของจังหวัดอย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้อง ทาง
จัดหางานเข้าไปรับทราบนโยบายเพื่อน าเรียนในส่วนของจังหวัด 

นายพรเลิศ  การทะลักเข้ามาที่ทางต ารวจตรวจคนเข้าเมืองบอกไปน่าที่จะเกิดขึ้น การเปล่ียนตัวนายจ้าง
เปล่ียนจาก ก.เป็น ข.ก็ถือบัตรเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบัตรเดิมอยู่ที่นายจ้าง ก.การที่จะไปอยู่ นาย ข. ก็
ต้องถือบัตรน้ีมา คนใหมล่่าสุดที่ไม่มีบัตรเดิมมาก็เข้าไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวกัน 

พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ในช่วงของการน าเรียนแนวทางจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือบัตรชมพู เปล่ียน
ท้องที่เปล่ียนนายจ้าง กลุ่มที่ 2 มีการถือหนังสือพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้วหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แทนหนังสือเดินทาง  กลุ่มน้ีสามารถเปล่ียนนายจ้างได้ กลุ่มที่ 3 คือ MOU แรงงานน าเข้าแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือส่วนที่ พ.ร.ก.ท างานปี 2559ใช้บังคับ ถ้าเป็นกลุ่มน้ีเข้ามาก่อนสามารถเปล่ียนนายจ้างได้ แต่
กรณีที่หลัง พ.ร.บ. 2559 กลุ่มน้ีเปล่ียนนายจ้างเป็นกรณีที่นายจ้างเสียชีวิตหรือเลิกจ้างเป็นกรณีที่มีการ
ท าร้ายร่างกายหรือสถานที่ประกอบการ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายได้ เป็นเหตุที่จะเปล่ียน
นายจ้างได้ส่วนกรณีมาตรฐานที่เป็นข้อห่วงใย ในกรณีว่า ณ ตอนน้ีเหมือนกับว่าการบังคับใช้กฎหมายมี
ลักษณะของการยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ดังน้ันอาจจะมีผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะเล็งเห็นผลประโยชน์
ช่วงเวลาที่เข้ามาส้ันๆ ประมาณ 5 – 6 เดือน ในช่วงก าลังด าเนินการให้ถูกต้องเหมือนเอาพวกน้ีมาใช้
ก่อนพอใกล้เวลาก็ผลักดันออกไป 

ประธาน  น่าจะจัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ีให้ชัดเจน เพราะบางท่านไม่ได้อยู่ใน
คณะกรรมการชุดน้ี  บอกให้จัดหางานจังหวัดให้จัดประชุมในเรื่องน้ีโดยเฉพาะท่านจัดหางานได้ประชุม
และรับนโยบายมาน่าจะรู้แล้วว่านโยบายเป็นอย่างไรเพราะผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกจะถูกร้องเรียน
กันอีก ถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หน้าควรประชุมแล้ว เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท าความเข้าใจ ไม่อย่างน้ันผู้
ปฏิบัติก็ปฏิบัติยากปฏิบัติผิดก็จะถูกฟูองร้องกันอีก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
นายสุพจน์  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน  มิ.ย. 60 

  มีกลุ่มพลังมวลขนมี 1 ครั้ง คือเกษตรกรขอที่ดินท ากินน าโดยนายกลาวงศ์  ไทยพิบูลย์ เดินทาง
มาที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อขอที่ดินท ากินกับ
เกษตรกรผู้ยากไร้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ท่านผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพื่อช้ีแจงแก่เกษตรกร
ที่ เดินทางมาซึ่ งแจ้ ง ให้ทราบว่าทางจังห วัดฉะเ ชิงเทรา ก็ได้ เร่ งรัดหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องคือ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส านักงานที่ดินเหตุการณ์รายงานให้เกษตรกรทราบ 



 ๑๒ 

ประธาน  ที่มาวันก่อนให้ติดตามเรื่องคัดค้านกันที่กรมโยธาผังเมือง ประกาศจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วง
และชมพูซึ่งพยายามอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวต้องตามเรื่องด้วย ซึ่งกลุ่มชุมนุมประท้วงน้ีไม่แรงเท่าบ่อ
บัวซึ่งบ่อบัวก็ให้อ าเภอเมืองติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา  

นายสุพจน์  ส าหรับความคืบหน้าของโรงไฟฟูาถ่านหินเขาหินซ้อนที่ก าลังด าเนินการท า EHIA บริษัทที่รับท า 
EHIA และ สภ.เขาหินซ้อนก็อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่มีการยื่นให้ สผ.แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าก็
จะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  

ประธาน  ในกลุ่มน้ีก็ต้องติดตามเพราะอย่างไรก็ต้องมีการค้านอยู่แล้วต่อให้ EHIA ออกมาก็คัดค้านแน่นอน
เพียงแต่เป็นเรื่องของ สผ.ต้องจัดการส่ิงที่จังหวัดต้องดูแลอย่าให้มีการปะทะกัน หรือมาก่อความไม่สงบ
เรียบร้อย  แต่เรื่องการตัดสินใจทางจังหวัดไม่ได้ไปเกี่ยวข้องความจริงแล้วอยากให้ทราบถึง EIA  กับ EHIA 
มันแตกต่างกันอย่างไร ที่เกี่ยวคือตัว H คือเรื่องของสุขภาพอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นคืออะไรบ้างถ้ามี
โอกาสจะเชิญทางพลังงานจังหวัดเข้ามาน าเรียนเราหรือว่าเราที่อยู่ความมั่นคงต้องรู้หรือเรื่องที่วาระแรกที่
จะผลิตก๊าซ LNG เข้ามาและจะผลิตในฐานที่ห่างจากเรา 20 กม.จากชายฝ่ังบางปะกงจะเกิดผลกระทบ
อย่างไร มีโอกาสจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ซึ่งเก่ียวกับความม่ันคงแน่นอน เพราะในอนาคตอาจจะเกิด
ปัญหา  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายวัฒนา  ทางหลวงจังหวัดชนบทในเดือน มิ.ย.60 เข้าตรวจสอบช่ังน้ าหนักจ านวน 5 สายทาง ได้แก่ ฉช.

4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3200 – บ้านบางขนาก รถเข้าช่ัง 1 คันไม่มีรถน้ าหนักเกิน สายที่ 2 
ฉ่ช.5006 แยกทางหลวงชนบท นย.3001 บ้านตลาดคลอง 16 รถเข้าช่ัง 4 คัน ไม่มีน้ าหนักเกิน สาย
ที่ 3  ฉช. 2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 – บ้านบางพระ อ.บางปะกง เข้าช่ัง 11 คัน ไม่มีน้ าหนัก
เกิน สายที่ 4 ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อ าเภอบ้านโพธ์ิ มีรถเข้าช่ัง 1 คัน ไม่มี
น้ าหนักเกิน สายที่ ๕ ฉช.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3481 – แยกบ้านปากคลองยี่สิบเอ็ด อ.บาง
น้ าเปรี้ยว รถเข้าช่ัง 16 คัน ไม่มีรถบรรทุกน้ าหนักเกิน รวมทั้งหมดที่เข้าช่ัง  5  สายทาง มีรถเข้าช่ัง 33 
คันผลสรุปตั้งแต่ ต.ค. 59 เป็นต้นมา ช่ังทั้งหมด  19 สายทาง มีรถเข้าช่ัง  183  คัน รถบรรทุกเกิน
พิกัด 1 คัน ตอนน้ีก็ได้ด าเนินคดี ส าหรับเดือน  ก.ค.60 จะช่ัง 5 สายทางซึ่งเป็นสายทางที่จุดเส่ียงมีสาย 
ฉช.4050  ฉช.5006  ฉช.4016  ฉช.2004 และ ฉช.3005 

ตัวแทนหอการค้า  เรื่องบรรทุกน้ าหนักเกินทางภาคเอกชนก็ได้ติดตามเรื่องน้ีมาโดยตลอด แต่ทุกวันน้ีส่ิงที่มันเกิดขึ้น
เมื่อมีการตั้งด่านจะไม่มีใครว่ิงเข้าไปช่ังส่วนใหญ่รถที่เข้าช่ังจะผิดพลาดหรือเกินนิดหน่อยที่ถูกจับกุมจะ
เป็นประมาณน้ี  แต่รถที่น้ าหนักเกินจะมาตอนตี 4 – 5 เจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านตอน 8 โมงเช้าก็ไม่ทันแล้ว 
และอีกช่วงตอนเย็นคือ  19.00 – 08.00 น.จะว่ิงกันประมาณน้ีเช่นสายบางน้ าเปรี้ยวจะออกกันแต่เช้า
ทุกวันที่คาดคะเนน้ าหนักน่าจะเกินทุกคันเพราะส่ิงที่เกิดคือปัญหาที่รถว่ิงแล้วถนนแตก ปล้ินตลอดเวลา
เพราะเม่ือไปตั้งด่านเมื่อไรจะเจอปัญหาตรงน้ีจะมากันตอนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างาน  ส่วนน้ีก็เห็นใจรถที่เข้า
ช่ัง ปัญหาคือไม่ตั้งใจที่จะกระท าความผิดแต่เข้ามาแล้วน้ าหนักเกิน 200 – 500 กก.ต้องโดนจับแบบ
ไม่ได้ตั้งใจ แต่ที่ตั้งใจบรรทุกเกินแต่ไม่โดนจับ เช่น เส้นบ้านโพธ์ิแหลมประดู่ที่ตั้งมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
น้ี และเส้นทางที่ก าลังก่อสร้างทางรถไฟ เส้นบางน้ าเปรี้ยวส่วนใหญ่จะมาตอนเจ้าหน้าที่ยังไม่ท างานและ
ช่วงที่ท างานรถก็ยังไม่ว่ิง 

พ.อ.พนิชย์  สถิติเดือนที่ผ่านมาการเข้าช่ังมีน้อยมาก รถทุกคันจะต้องผ่านเครื่องช่ัง 



 ๑๓ 

ผู้แทนหอการค้า  ที่มีการบรรทุกน้อยคือว่ิงแล้วไม่คุ้ม จะมาช่วงที่ว่ิงแล้วแบกน้ าหนักได้เพราะตอนเจ้าหน้าที่ออกมา
ก็กลับบ้านแล้ว การท างานทุกวันน้ีเรื่องของน้ าหนักเกินในส่วนของภาคเอกชนที่ได้รับร้องเรียน ขอเล่าให้
ฟังว่ามีผู้ประกอบการมาร้องว่าร้องตรงไหนก็มีปัญหากันไม่ได้ผลสรุป  จึงน าเรื่องน้ีเข้าจังหวัดในเรื่อง
รถบรรทุกน้ าหนักเกินที่มีปัญหาจึงไปเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้มีการประสานงานกันขึ้นมา
และเกิดโครงการรถบรรทุกสีขาวในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัญหาน้ีมีสาสมมานานซึ่งไม่มีใครต้ังใจกระท า
ความผิดแล้วว่ิงขึ้นช่ังส่วนใหญ่คนที่ช่ังบนตาช่ังไม่ตั้งใจกระท าความผิดแต่โดนจับ อันน้ีเป็นเรื่องกระท า
ความจริงคนที่โดนจับไม่มีใครจะออกมาว่ิงให้โดนจับ  ส่ิงที่กลัวที่สุดคือความไม่เสมอภาคในการรับงาน
ผู้ประกอบการแต่ละคนคือความเสมอภาคแต่ละคนที่มีปัญหาคนที่ท างานระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างาน
ที่ว่ิงเกินมาเขารับงานที่ถูก ต่อผู้ที่กระท าถูกว่ิงถูกก็รับงานไม่ได้ก็มีปัญหากัน ตอนที่ได้รับทราบส่วนเส้น
บางนาตราดผิดทุกวัน รถ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ว่ิงมาน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  70 ตันทุกวันจึงร่วมกับทหาร 
ต ารวจไปกันหลายๆหน่วยขึ้นบูรพาวิถีร้องไปที่ทางบูรพาวิถีเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ก็หมดปัญหา  ซึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็น EEC ภาคนะวันออกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและส่ิงที่เกิดขึ้นทุกวันน้ีไม่มีความสบายใจเลย
ว่าถนนที่สร้างไว้ดีๆจะพังวันไหน ถามคมนาคมเรื่องของการสร้างถนนบอกว่าสร้างได้มาตรฐานดูในเรื่อง
ของการรายงานว่าไม่การกระท าผิด แต่ช่วงภาคเอกชนไปออกยังไม่มีปัญหาเรื่องการใช้อ านาจในการ
จับกุมที่จับน้ าหนักเกิน  น้ าหนัก 4 – 5 ตันไม่จับเพราะสงสารเพราะบางครั้งไม่ตั้งใจมา ส่วนที่เกินคือ 
20 – 30 ตัน คือ 4 – 5 ตันพอไปท างานแล้วรับงานกันไม่ได้ 

นายวัฒนา  ในช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่จะไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มันสุ่มเส่ียงอันตรายมากเพราะว่าทาง
หน่วยเหนือบอกว่าถ้าตั้งด่านตอนกลางคืนควรมีเจ้าหน้าที่ต ารวจไปร่วมด้วยแต่ต ารวจอาจจะมีภารกิจ
ต่างๆ ก็จะจับในเวลาราชการ พอตั้งด่านก็จะเงียบไม่มาว่ิงพอเลิกด่านแล้วรถค่อยมา จะมีปัญหาแบบน้ี
จับได้น้อย  การเกินเกินที่กระบะบรรทุกกันเต็มกระบะอยากเสนอในที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ตั้งจุดประชุมให้ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติถูกต้อง  ในเรื่องรถบรรทุกขอให้คุยให้ชัดเจนยิ่งเส้นบ้านโพธ์ิ
เมื่อไปตรวจงานขับกันเร็วและบรรทุกเต็มที่ ฝากทางแขวงทางหลวงชนบทจะน าเรียนท่านรองฯกิติพันธ์
ว่าทางการประชุมความม่ันคงมีข้อสรุปแบบน้ีและก็ไปจัดประชุมมา เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม 

ผู้แทนหอการค้า  ตามที่ทางหลวงชนบทบอกเรื่องของรถก็มีปัญหาเยอะ รถที่ให้ตามกฎหมายคือแผงทึบต้อง 80 
ซม. แต่ทุกวันน้ีแผงทึบไปที่ 1 เมตรกว่า พอมองไม่เห็นก็บรรทุกเกินขึ้นไปแต่รถที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรามี
ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าการตั้งด่านต้องตั้ง 24 ชม.ถ้าเราตั้งตามเวลาก็มี
ปัญหาเพราะจะรู้เวลา 

นางสาววริณภา  รายงานผลการด าเนินงานเดือน มิ.ย.60 ขออนุญาตไม่รายงานมีประเด็น 2 ประเด็นขอบคุณ
แขวงทางหลวงชนบทต้องไปดูทางด้านกระบะที่ส่งผลบรรทุกน้ าหนักเกินได้การเข้มงวดกวดขันของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราในการตรวจสภาพรถมีการถ่ายภาพรถทุกคันที่เข้าไปตรวจสภาพ  และ
รถทุกคันที่ตรวจสภาพตอนต่อภาษีรถที่จะถ่ายภาพไว้การกระท าความผิดมันเกิดขึ้นหลังจากตรวจสภาพ
แล้ว เช่นการกรุกระบะทึบ แผ่นไม้อัดก็เอาไปติด  ท่อ PVC ก็เอาไปติดเจอตอนไปตั้งจุดตรวจท าทุกอย่าง
จึงย้อนไปทางด้านผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงต้องมีจิตส านึก สาเหตุมาจากผู้ประกอบการ
เวลามีการประมูลงานมันต้องมีการแข่งขันมุ่งแสวงหาก าไรท าทุกอย่างเพื่อให้ได้ก าไรมากๆ และต้องมา
ดัดแปลงเปล่ียนสภาพรถเลยกลายเป็นปัญหาผู้รับผิดชอบตรงจุดน้ี ส านักงานขนส่งจังหวัดเวลาไปออกตั้ง
จุดตรวจน าตลับเมตรไปวัดกระบะ  ถ้าพบผู้กระท าความผิดถ้าเป็นรถในจังหวัดจะเรียกเข้าตรวจให้มีการ
แก้ไข  ถ้าเป็นรถนอกพื้นที่ออกค าส่ังผู้ตรวจการกระท าหนังสือแจ้งจังหวัดต้นทางตอนน้ีปฏิบัติกันอยู่
เพิ่มเติมเดิมที่มีโครงการรถบรรทุกสีขาวเดิมท าเรียนไป แล้วที่มีการปรับเปล่ียนการท างานที่มีการ
ร้องเรียนมีการตั้งคณะท างานขึ้นมาใหม่คือแก้ไขรถบรรทุกน้ าหนักเกิดปรับเปล่ียนแก้ไขคณะกรรมการ 



 ๑๔ 

ชุดที่ 1,2,3 ค าส่ังตอนน้ีอยู่ระหว่างส านักงานขนส่งได้รับมอบหมายเป็นเลขาผ่านท่านรองกิตติพันธ์ฯ ที่
จะน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อให้พิจารณาอีกครั้ง  เพื่อให้ไม่มีผลกระทบที่มีการร้องเรียนของ
ผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝุายในส่วนน้ีจะรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
นางสาววริณภา  จากเดิมที่มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในครั้งที่ 2 ขอรายงานความคืบหน้าฝุาย

เลขานุการของอนุกรรมการ  โดยมีท่านขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน   โดยมีท่านขนส่งช านาญ
การเป็นเลขาฯ ตอนน้ีมีการติดตามทวงถามและรวบรวมข้อมูล  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะครั้งที่ 2 จากทุก สภ.เพื่อน าเสนอท่านประธาน ก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วินรถ
จักรยานยนต์ที่จะตั้งใหม่  และเว้นที่จะขอเพิ่มในวินเดิมจะก าหนดวันประชุมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 
ก.ค. 60 น้ี 

ประธาน  วินรถจักรยานยนต์ที่จะตั้งใหม่ต้องประสานต ารวจด้วย ต ารวจต้องไปดูในเรื่องความปลอดภัย
เรื่องความประพฤติ คนที่จะขับไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
นายสุพจน์  มีการประชุมเม่ือวันที่ 29 มิ.ย. 60 โดยท่านรองชาธิปฯ เป็นประธานโดยสรุปผลการประชุมโดย

จังหวัดให้มีการจัดแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา  โดยมีฝุายอ านวยการและฝุายปฏิบัติการแต่งตั้งรอง 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  มีท่านรองนเรวิชฯ เป็นประธานในคณะท างาน มีรอง ผกก.ทุกแห่ง รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน และรอง ผกก.จร.เป็นคณะท างานร่วมกับฝุายทหารมีฝุายปกครองมาร่วมด าเนินการ
เพื่อปฏิบัติการในครั้งน้ี มีเรื่องเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคือว่า  บริเวณเส้นทางที่มีการแข่งขันรถเป็น
ประจ ามีข้อเสนอแนะว่าอยากจะให้ท าเส้นประลองความเร็ว  เพื่อที่จะยับยั้ง ไม่ให้เด็กมาแข่งเป็นประจ า 
ต้องมีการประสานกับประธานอีกครั้งหน่ึง  อีกส่วนหน่ึงก็จะแจ้งไปทางก านันผู้ใหญ่กวดขันบุตรหลานท่าน
ใดที่มีเรื่องการแข่งขันรถ  ก็จะให้ทางฝุายปกครองด าเนินการส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมการแข่งขันรถ
มีถูกจับกุมโดยแจ้งทางครู อาจารย์เพื่อตัดคะแนนความประพฤติในส่วนของอ าเภอต่างๆพยายามกวดขัน 

ประธาน  เรื่องของเส้นทางที่เยาวชนมาแข่งขันรถบ่อยๆ จะมีเส้นชะลอความเร็วฝากทางแขวงการทางมี
เส้นทางมีเส้นทางรับผิดชอบของท้องถิ่น  เส้นทางของทางหลวงชนบท  แขวงการทางจังหวัด  
คณะกรรมการฝุายปฏิบัติการที่ประชุมให้ทางจังหวัดส่ังไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นน้ัน เส้น Big C 
เส้นหลักมีเรื่องร้องเรียนมาตลอด หลักการปฏิบัติการที่มอบนโยบายคือเจ้าหน้าที่ต้องสนธิก าลังกันชัดเจน 
ต้องดู   ของพวกเราด้วยตลอดจนดูความปลอดภัยของคนแข่ง โดยจะมีคนแข่งกับคนที่มาเชียร์ต้องแยก
อีกกลุ่มหน่ึงให้ได้  ในการด าเนินการในการสรุปออกมาคือให้เด็กแว้นส์สอนเด็กแว้นส์ คือเด็กหัวโจกที่
กระท าความผิดมาสอน  เป็นนโยบายของจังหวัดเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนผ่านจังหวัดต้องบอก
กับทีมงานว่าต้องถ่ายส าเนาเอกสารให้ผู้ช่วยปูองกันจะได้รู้ว่าจุดไหนบ้าง  เพราะฉะน้ันเรื่องแก้ไขปัญหา
การแข่งขันรถในทางสาธารณะถือว่าเป็นนโยบายของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้นโยบายมาใน
ส่วนของบางพื้นที่เช่น อ.พนมสารคาม มีสนามแข่งรถมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่  ให้ทางอ าเภอตรวจดูว่า
ขออนุญาตหรือไม่หรือขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ทั้งฝุายปกครอง ต ารวจ ทหารเข้าไปดูในการจัด
ระเบียบ ถ้าเกิดจัดชุดเข้าไปจับยังไงก็มีความผิด จับคนที่ออกมาจากสนามยังไงก็มีข้อหาที่มีความผิด
แน่นอน  ฝากทาง ผกก.สภ.พนมสารคามเข้าไปดูและเตือนบ้าง ฝากทุกอ าเภอประสานกับต ารวจว่าต้อง



 ๑๕ 

ด าเนินการอย่างไรในวิธีการปฏิบัติช่วงน้ีหมดเขตของการตักเตือนแล้ว ร้านจักรยานยนต์ที่ปรับเปล่ียน
สภาพได้ตักเตือนประมาณ 6 เดือนแล้วทุกอย่างต้องบังคับใช้กฎหมาย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ 
พ.อ.พนิชย์  เรื่องความมั่นคงในภาพรวมย้ ามาในเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะส่วนราชการต้องท าให้

เรียบร้อย ต่อไปต้องลงไปตรวจว่าที่ส านักงานของท่านเรียบร้อยหรือไม่  ทางรัฐบาลก็ให้ความส าคัญของ
เรื่องน้ี เรื่องที่ 2 เรื่องยาเสพติดก็มีการจับได้เพิ่มขึ้นที่เน้นย้ าคือส่วนราชการดูแลในส่วนของตัวเองด้วย  
อย่าให้เป็นที่พักของยาเสพติด ดูใต้บังคับปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่  หรือบริเวณรอบๆ หรือที่พักที่
อยู่ในสถานที่ราชการ 

ประธาน  เรื่องยาเสพติดต้องระมัดระวังบ้านพักของตัวเองมีคนไม่หวังดีกล่ันแกล้งน าไปซุกไว้ แล้วแจ้งจับ
เป็นข้าราชการต้องระวังอย่าไปประมาท 

ผู้แทนหอการค้า  ย้อนกลับไปวาระที่ 6 ถ้าจะให้ดีเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้าประชุมประมาณ 2 เดือน/ครั้ง
เพื่อที่จะให้หมดไปให้ได้  เรื่องของข้างเคียงไปรับฟังว่าปัญหาที่มีจะได้ความกระจ่างมากกว่าที่เป็นอยู่ 

ประธาน  ฝากทางหลวงชนบทให้ไปเสนอและก็เป็นฝุายเลขาฯอยู่แล้วให้เรียกการประชุมจะเรียนผู้ว่าให้ ขอ
อนุญาตปรับเปล่ียนการประชุมรักษาความสงบประชุมเหมือนเดิมในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ส่วนการ
ประชุมยาเสพติดประชุมช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น.ในที่ประชุมอยากให้เสนอความคิดเห็น แต่มา
เสนอสถิติของตัวเองไม่มีประโยชน์  ต ารวจก็ปรับให้มีเรื่องคดีส าคัญๆ อย่างน้อยต้องมีคดีส าคัญให้ที่
ประชุมได้รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    11.00    น.  
 

                        
         พ.ต.อ.                                           ตรวจรายงานการประชุม 

                    ( บุญส่ง   ปีกขุนทด ) 
                             ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
             

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตย์พรหม    พิมพ/์ทาน 
                                                                         ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 
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