
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  2/๒๕๕9 

วันจันทร์ที่   7   มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ช้ัน ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายสัญไชย  ฉายวิเชียร  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายวันชัย  ประสานรักษ์  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  เขมะชิต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
6. ร.อ.สําเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พ.ต.ณัฐพล  ไกรวาส   แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
8. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษไ์พศาล  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
11. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. ร.ต.อ.คม  นพโสภณ  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวรพัฒน์   คําไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายประดิษฐ์  สุรชัย   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
18. นายทวีป  ฉิมไทย   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
19. นายวิมล์   อินทปัฐฌาย์  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายไตรสิทธ์ิ  สัพยาพรสมบัติ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายรัชพล  ไชยมุสิก   แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
23. นายจุมพล  จันทรกูล  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
24. นายสาโรช  งามขํา   ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
25. นายไพโรจน์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นายเอนก  วงศ์ษา   แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
27. นายสมชาย  เพ็งจันทร  แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 



 ๒ 

28. นายสุพจน์                            สกุลธรรม แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
29. นายสิทธิ  บูรณะภักดี  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
32. นายธานินทร์  นิลกําแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
34. นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา  นายอําเภอบางปะกง 
35. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกุล  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
36. นายปริญญา  วงศ์หทัย  แทน นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
37. นายนภดล  ห้วยอําพัน  แทน นายอําเภอบางคล้า 
38. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
39. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
40. นายณฐนนท์  ดวงมูลสี   แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
41. นายวิชิตพงศ์  สุทธิ   แทน นายอําเภอราชสาส์น 
42. พ.ต.อ.ฐานุพงศ์  ศรีสิริศักดิ์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
43. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกลํ่า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
44. ร.ต.อ.วารินทร์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
45. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
46. พ.ต.ท.วรรณกิจ  บูรณ์เจริญ  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
47. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สมบูรณ์บริรักษ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
48. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50. พ.ต.อ.นิคม  ขําช่ืน   ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
51. ร.ต.ท.สรรเสริญ  ส่อนราช   แทน สวญ.สภ.บางขนาก   
52. พ.ต.ท.ชายุต  ช่ืนใจชนก  สวญ.สภ.วังคู 
53. ร.ต.ต.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
54. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
55. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
56. ร.ต.อ.ไพรัตน์  เกตุภูเขียว  แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 
57. นายจักรกฤษณ์  นนท์จีรพัส  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
59. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
60. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
61. นายสมศักด์ิ  จรุญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
62. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
63. นายไชยรัตน์  ศรีวิไลสกุล  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธ์ิ 
64. นายศรนรินทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
65. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
66. นายพิชัย  อิงเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

67. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
68. พ.ต.ต.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๕  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 1/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 กุมภาพันธ์  255๙      

                              
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ. 5๙ มีกรรมการ

ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมคร้ังที่แล้ว – ไม่มี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ม.ค. ๕9 สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี   
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  1) ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยทําประชาคมหมู่บ้าน/ปิดล้อม/ตรวจค้น/สุ่มตรวจปัสสาวะ จํานวน 86 หมู่บ้าน        
2) จัดชุดปฏิบัติการประจําตําบล ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกัน/และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่  3) จัดกิจกรรมสมทบเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 26 แห่ง 4) จัดกิจกรรมรับรอง
ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 55 หมู่บ้าน 5) จัดเวรยามเฝ้าระวัง จํานวน 55 หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) ดําเนินการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียงระดับมัธยม
ทุกแห่ง  2) เตรียมการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในห้วงปิดภาคเรียน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 55 แห่ง  2) ตรวจ
ติดตามสถานประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส.  4 แห่ง  3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ  
3 แห่ง 250 คน ผลบวก 2 คน  4) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1  ครั้ง/1  แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหา จําหน่าย 57  
คดี ผู้ต้องหา 69 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย 53 คดี ผู้ต้องหา 55 คน ข้อหาครอบครอง 120 คดี 



 ๔

ผู้ต้องหา 122 คน และข้อหาเสพ 307 คดี ผู้ต้องหา 307  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 540 คดี ผู้ต้องหา 
556 คน ของกลาง ยาบ้า 20,336.50   เม็ด  ยาไอซ์ 76.07 กรัม  กัญชา 862 กรัม  พืชกระท่อม 
51,227  กรัม ฝ่ิน 28 กรัม 

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  992 คน ดําเนินการแล้ว 147 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว ๑6๐ คน บังคับบําบัด เป้าหมาย 1,614  คน ดําเนินการ
แล้ว 872 คน  ต้องโทษบําบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว  150  คน ติดตาม เป้าหมาย 
1,130  คน  ดําเนินการแล้ว  374 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน 1 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 63 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน 7 แห่ง ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตจํานวน  89 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จํานวน 2 แห่ง แหล่งม่ัว
สุม 11 แห่ง  รวมทั้งส้ินจํานวน  175 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  461  คน  พบสารเสพติด             
1 คน ปรับไม่พกบัตรประชาชน 5 คน  แนะนํา/ตักเตือน  80  แห่ง  การตรวจด้านอ่ืน ไๆม่พบการกระทําผิดแต่
อย่างใด  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                        

นายวันชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ก.พ. ๕๙ คดีเกิด จํานวน  ๑0  คดี 
  คดีที่ 1 วันที่ 1  ก.พ. 5๙ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.4, ฉช.8, นปพ 12 กรมป่าไม้, ชป.กก.2 
บก.ปทส.จ.ฉช. ตรวจยึด ไม้สัก จํานวน 52 ท่อน ปริมาตร 1.33 ลบ.ม.ไม้สะเดา จํานวน 5 ท่อน 
ปริมาตร 0.75 ลบ.ม. และไม้ประดู่ จํานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.24 ลบ.ม. รวมทั้งส้ิน 59 ท่อน ปริมาตร 
2.32 ลบ.ม.  สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าด้านทิศตะวันออกบ้านหินแร่ ม. 22   ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต        
จ.ฉะเชิงเทรา  
 คดีที่ 2 วันที่ 2 ก.พ. ๕๙ กก.3 บก.ทล., ชป.กก.2 บก., ปทส.จ.ฉช., กอ.รมน.จ.ฉช., ชป.พล.ร.2 
รอ., นปพ.12 กรมป่าไม้ ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป 17 แผ่น/เหล่ียม ปริมาตร 0.687 ลบ.ม. อุปกรณ์
การกระทําผิด รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 4 ประตู พร้อมหลังคาแครี่บอย ยี่ห้อ อีซุซุ สีนํ้าเงิน หมายเลข
ทะเบียน กน 6900 นครสวรรค์ สถานที่ตรวจยึด บริเวณทางหลวงแห่งดินหมายเลข 304 ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที่ 92-93 ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
 คดีที่ 3 วันที่ 4 ก.พ. ๕๙ ชสป.เขาอ่างฤาไน, ชป.กก.2 บก.ปทส.จ.ฉช. จับผู้ต้องหาได้ 2 คน 
เป็นชาวต่างชาติ 1 คน ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จํานวน 9 แผ่น ปริมาตร 0.22 ลบ.ม. และซากกระจง
เล็ก จํานวน 1 ซาก อุปกรณ์การกระทําผิด 6 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าหนองคาย ม.25 ต.
คลองตะเกรา           อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 4 วันที่ 4 ก.พ. 59 ชสป.เขาอ่างฤาไน, ชป.กก.2 บก.ปทส.จ.ฉช. จับผู้ต้องหาได้ 1 คน 
หลบหนีไป 5 คน ตรวจยึด ไม้พะยูง จํานวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.45 ลบ.ม. ไม้พะยูงท่อน จํานวน 2 
ท่อน ปริมาตร 0.17 ลบ.ม.ซากตะกวดจํานวน 1 ซาก และซากกระจงเล็ก จํานวน 1 ซาก สถานที่ตรวจ
ยึด บริเวณป่าแตก ม. 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา อุปกรณ์การกระทําผิด จํานวน 6 
รายการ  
 คดีที่  5 วันที่  6 ก.พ. 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ฉช.3, ชสป.เขาอ่างฤาไน, ร้อย รส.                     
อ.ท่าตะเกียบ, ทพ.1306 ไม่พบผู้กระทําผิด ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จํานวน 8 แผ่น/ท่อน ปริมาตร 
0.30 ลบ.ม. สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านเขากล้วยไม้ ม.๑๔ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ           
จ.ฉะเชิงเทรา 
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 คดีที่ 6 วันที่ 9 ก.พ. 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.4, ฉช.8, นปพ.12 กรมป่าไม้, ชป.กก.2 
บก.ปทส.จ.ฉช. พบพื้นที่บุกรุก 15 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทําผิด สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณป่าไทยสามขา ม.16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 7 วันที่ 17 ก.พ. 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.2, นปพ.12 กรมป่าไม้, ชป.กก.2 
บก.ปทส.จ.ฉช. ตรวจยึด ไม้สัก  34 ท่อน ปริมาตร 5.372 ลบ.ม. ไม้พะยูง 1 ท่อน ปริมาตร 0.404 
ลบ.ม. ผู้ต้องหาจํานวน 1 คน ผู้ต้องหาสารภาพว่าขอไม้มาจากวัดชายเคืองเพื่อมาปลูกบ้านให้หลานชาย 
สถานที่ตรวจยึด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 230 ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา    
 คดีที่ 8 วันที่ 18 ก.พ. 59 สบอ.2(ศรีราชา), ชสป.เขาอ่างฤาไน, ทพ.1306, หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ฉช.3, นปพ.12 กรมป่าไม้, ร้อย รส. อ.ท่าตะเกียบ ตรวจยึด นกกะลิเขียด 1 ตัว, นกกางเขน
ดง หรือนกบินหลาดง หรือนกบินหลาคงควน หรือนกจิงปุ้ย 23 ตัว, นกขุนแผน 3 ตัว, กรงนก 27 กรง 
ผู้ต้องหา จํานวน 1 คน สถานที่ตรวจยึด บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ เขายายหมอน้อย ม.10 ต.คลอง           
ตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้หวังดีแจ้งเบาะแสให้เข้าจับกุม 
 คดีที่ 9 วันที่ 18 ก.พ. ๕๙ สบอ.2(ศรีราชา), ชสป.เขาอ่างฤาไน, ทพ.1306, หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ฉช.3, นปพ.12 กรมป่าไม้, ร้อย รส. อ.ท่าตะเกียบ ตรวจยึด สัตว์ป่าคุ้มครองจํานวน 27 ตัว
นกกระทา 3 ตัว, นกกวัก 3 ตัว, นกกาเหว่า หรือนกดุเหว่า 2 ตัว, นกแก๊ก หรือนกแกง 1 ตัว, นกเขา
ลายเล็ก 1 ตัว, นกเขาลายใหญ่           9 ตัว, นกเขียวก้านตองใหญ่ 1 ตัว, นกปรอดเหลืองหัวจุก 4 ตัว, 
นกโพระดกธรรมดา 1 ตัว, นกเอ้ียงด่าง 1 ตัว, นกเอ้ียงหงอน 1 ตัว, พังพอนธรรมดา 1 ตัว, กรงนก 26 กรง  
ผู้ต้องหา จํานวน ๑ คน สถานที่ตรวจยึด บริ เวณหน้าบ้านเลขที่  274 ม.21 ต.คลองตะเกรา              
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่  10 วันที่  21 ก.พ. 59 ชสป.เขาอ่างฤาไน, ร้อย รส. อ.ท่าตะเกียบ, กกล.บูรพา,          
ทพ.1306 ตรวจยึด ไม้พะยูง จํานวน 4 ท่อน 1 เหล่ียม รวมปริมาตร 0.34 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทํา
ผิด 3 รายการ ผู้ต้องหา จํานวน 1 คน สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่ากระต่ายขาว หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ                
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา     
 ไม้ของกลาง ถ้าเป็นหน่วยงานไหนจับ ก็จะไว้ที่หน่วยงานน้ันๆ ถ้าเป็นสัตว์เล้ียงก็จะไว้ที่สถานี
เพาะเล้ียงบางพระ จ.ชลบุรี   
 เปรียบเทียบคดีเดือน ก.พ. 58 – ก.พ. 59 จํานวนคดี ไม้ท่อนแปรรูป ปริมาตร สัตว์ป่า มีจํานวน
เพิ่มขึ้น ส่วนจํานวนผู้ถูกจับกุม พื้นที่ถูกบุกรุก และอุปกรณ์การกระทําผิด ลดลง                                                           

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนในรอบเดือน มกราคม 2559 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย 

และเพศ คดีเกิด 30 ราย จับได้ 25 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 10 ราย
ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 83.33  (เป้าหมายร้อยละ 
85.30) 
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  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 73 ราย จับได้ 51 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 17 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 69.86 (เป้าหมายร้อยละ 52.53 )  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  16 ราย จับได้ 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มข้ึน  8  ราย   ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง =
ลดลง ผลคดี = ลดลง ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 31.25)  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน 935 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้เพิ่มขึ้น  247 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 21 ราย ผู้ต้องหา 21 คน (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = 
ลดลง)  

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่  ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน   มกราคม  2559 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 2 คัน ดังน้ี 

- รถยนต์กระบะโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ จํานวน 1 คัน ยังไมไ่ด้รถคืน  
- รถยนต์กระบะอีซุซุ รุ่น ดราก้อน จํานวน 1 คัน ยังไม่ได้รถคืน 

   1.1 ช่วงเวลารถยนต์ถูกโจรกรรม ดังน้ี 
         - ช่วงเวลา 04.01 – 08.00 น. จํานวน 1 คัน 
         - ช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. จํานวน 1 คัน 
   1.2 บริเวณสถานที่ รถยนต์ถูกโจรกรรม 
        - บริเวณเคหสถาน (หน้าบ้านพัก, ลานจอดรถบริษัท) จํานวน 1 คัน 
        - ที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จํานวน 1 คัน 
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 5 คัน  ดังน้ี  

- รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า จํานวน 5 คัน ยังไมไ่ด้รถคืน  
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม  
    - ช่วงเวลา 04.01 – 08.00 น. จํานวน 3 คัน 
    - ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. จํานวน 1 คัน 
    - ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จํานวน 1 คัน 
2.2 บริเวณสถานที่ รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม 

                   - บริเวณเคหสถาน (หน้าบ้านพัก/ที่จอดรถหอพัก) จํานวน 3 คัน 
                   - บริเวณที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จํานวน 1 คัน                    
                   - บริเวณห้างสรรพสินค้า (ริมถนนทางออกหลังห้าง) จํานวน 1 คัน 
           เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม เดือน พ.ย. 58 / ธ.ค. 58 / ม.ค. 59 
                   - เดือน พ.ย. รถยนต์ ไม่เกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย 
                   - เดือน ธ.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย  
                   - เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย 

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายรวี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการ
ทํางานในห้วงเดือน ก.พ. 59 เป็นสัญชาติพม่า 11,484 คน ลาว 3,418 คน กัมพูชา 23,563 คน 
รวมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตทํางาน 38,465 คน นายจ้างทั้งหมด 3,884 คน  
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เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นายสิทธิ  รายงานการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ จัดการอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ 2551 และอบรม
สถานที่ท่องเที่ยวต่อการค้าทางเพศ วันที่ 2 ก.พ. 59 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเส่ียง 150 คน 
จัดอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ วันที่ 2 – 3 ก.พ. 59 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลกรทาง
การศึกษา และหน่วยงานที่ทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน จํานวน 50 คน ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล
พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนการค้า
มนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.พ. 59 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสภาเด็กทุกอําเภอทั้ง           
11 อําเภอ ของจังหวัด จํานวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพ อ.แปลงยาว             
จ.ฉะเชิงเทรา การตรวจมีการออกตรวจจัดระเบียบขอทานในวันที่ 24 ก.พ. 59 ที่ อ.บ้านโพธ์ิ ไม่พบ
บุคคลเร่ร่อนดังกล่าว และในวันที่ 7 – 11 มี.ค. 59 มีการจัดระเบียบขอทานครั้งที่ 7 ทั่วประเทศ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.พ. ๕๙ 
  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคล่ือนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพื้นที่ 

ไม่มีการเคล่ือนไหวส่ังการให้ยั่วยุ ปลุกป่ัน หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคล่ือนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถ่ินในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่น้ันๆ 

  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 
  กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา  
  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 59 ได้มีสมาชิกฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 10 คน นํา

โดย นายวิเชียร ควรเอ่ียม เข้าร่วมประชุมประจําเดือน และการรับซื้อหน้ีของสมาชิก  
  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 5 

คน เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อ ทํา MOU กับสถาบันการเงิน ทุกแห่ง เพื่อที่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูจะรับ
ซื้อหน้ีของสมาชิกเกษตรกร จากสถาบันการเงินต่างๆ เข้าสู่ระบบของกองทุนฟื้นฟู  

  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ๕๙ กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ 80 คน นําโดย
นายดารพงษ์  ไทยพิบูลย์ และนายวิเชียร ควรเอ่ียม ได้จัดประชุมที่วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน     
อ.พนมสารคาม  กําหนดให้จัดแกนนําในแต่ละอําเภอๆ ละ ๒ คน เป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องการขอที่ดิน
ทํากินที่เคยยื่นเรื่องไว้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์
ดํารงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา 

  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ 20 คน เดินทาง
ไปเข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายหน้ีสินชาวนาแห่งประเทศไทย เพื่อกดดันให้สถานบันการเงินต่างๆ เร่งทํา
บันทึกข้อตกลง MOU เก่ียวกับการพักชําระหน้ีของกลุ่มสมาชิก 

  กลุ่มชาวประมงพื้นที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง   
  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59  กลุ่มประมงพาณิชย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแบ่งเขตทะเลชายฝ่ัง

ของคณะกรรมการพหุพาคี  ทั้งน้ีได้มีผู้ประกอบการประมงชายฝ่ังของ อ.บางปะกง ประมาณ 40 คน  
เสนอความเดือดร้อน กรณีที่กําหนดให้ทะเลชายฝ่ังของจังหวัดฉะเชิงเทรา  นับจากแนวชายฝ่ังทะเล
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ออกไปที่ 6 ไมล์ทะเล เน่ืองจากวิถีชีวิตด้ังเดิมในการประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังออกไปที่ 3,000 เมตร 
กลุ่มประมงชายฝ่ังฯ จึงขอให้ยกเลิกการแบ่งเขตทะเลชายฝ่ังดังกล่าวข้างต้น  แต่ให้กันพื้นที่เพื่ออนุรักษ์
สัตว์นํ้าไว้ 3,000 เมตร และให้เรือทุกประเภทสามารถทําการประมงได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ยกเว้นการให้
เครื่องมือประมงประเภทอวนรุน อวนลาก และคราดหอย ที่ประชุม ฯมีมติมอบหมายให้ประมงจังหวัด 
ร่วมกับประมงอําเภอบางปะกง สรุปปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มประมงชายฝ่ัง แล้วเสนอเรื่องไปยัง
กรมประมง และ ศรชล.เพื่อพิจารณาต่อไป 

  เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 59 ได้มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน นําโดย นางลัดดา โพธ์ิทอง กับพวกเดินทาง
มาศูนย์ดํารงธรรม จ.ฉะเชิงเทราเพื่อยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมงที่ได้รับความเดือดร้อน 
รวม 2 เรื่อง  คือ 1) เรื่องเรือประมง 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอส  ชาวประมงขอให้ทาง
ราชการทบทวนและพิจารณาให้เรือในกลุ่มดังกล่าว เป็นเรือประมงพื้นบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
ชาวประมง  2) เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทําประมงหรือเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่อนุญาต เดิม
ชาวประมงเคยเสียค่าธรรมเนียม แปลงละ 500 บาท เน้ือที่ 10,000 ตร.ม. แต่กฎหมายใหม่ของกรม
ประมง กําหนดจัดเก็บแปลงละ 5,000 บาท เน้ือที่เท่าเดิมผู้แทนประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเรื่อง
และจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมประมงเพื่อพิจารณาต่อไป 

  กลุ่มชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นายอาคม ธีระศักด์ิ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา ได้

เดินทางไปร่วมกับสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ต่อ นรม.ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ 

  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นายสุเทพ การะพิทักษ์ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา ได้
เดินทางมายื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน ผวจ.ฉช  จังหวัด
ได้เชิญผู้แทนชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าห้องประชุมและมอบหมายปลัดจังหวัด ร่วมกับ
ผู้แทน ผอ.กกต.จ.ฉช. ช้ีแจง ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2559 ต่อมา ผวจ.
ได้เดินทางมารับหนังสือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ โดย นายสุเทพ การะพิทักษ์ 
ร่วมกับผู้แทนชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 อําเภอ ยื่นหนังสือให้กับ ผวจ.ฉช.และจะส่งหนังสือดังกล่าว
ไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

  กลุ่มสมัชชาแปดร้ิวเมืองยั่งยืน       
  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 ได้มีกลุ่มสมัชชาแปดร้ิวเมืองยั่งยืน จํานวน 28 คน นําโดย นายกัญจน์  

ทัตติยะกุล (กลุ่มแปดริ้วย่ังยืน) ได้เดินทางมาศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อย่ืนหนังสือถึง นรม./หน.คสช.ผ่าน 
ผวจ.ฉช.ขอให้ยกเลิกคําส่ัง หน.คสช. คําส่ังที่ 3/2559, 4/2559 การแก้ไข รอง ผวจ.ไปรับหนังสือ
ดังกล่าว และได้เชิญกลุ่มเข้าช้ีแจงสร้างความเข้าใจโดยจะส่งหนังสือดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อการ
พิจารณาต่อไป 

  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ได้มีกลุ่มสมัชชาแปดร้ิวเมืองยั่งยืน ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปเข้า
ร่วมกลุ่มสมัชชาของจังหวัดต่างๆ ณ บริเวณหน้าตึก กพร. กรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านคําส่ัง หน.คสช.ที 
3/2559 เร่ืองการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคําส่ัง หน.คสช.ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท 

  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59 ได้มีกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 10 คน โดยมี 
นายกัญจน์  ทัตติยะกุล แกนนํา ได้จัดกิจกรรม “ปั่นขอคืนผังเมือง” BIKE FOR RIGHT” คร้ังที่ 1 
จุดเร่ิมต้น ณ อนุสรณ์สถานสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ปากนํ้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
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โดยเร่ิมป่ันจักรยาน เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. จํานวน 10 คน/10 คัน ไปตามเส้นทางเลียบแม่นํ้า
บางปะกง ไปยังวัดเซนต์ปอล ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา แล้ววนกลับเส้นทางเดิมส้ินสุด ณ 
จุดเร่ิมต้น รวมระยะทางประมาณ 50 กม.จุดประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาวิถีชีวิตบนพื้นที่เกษตรกรรม
ช้ันดี ในห้วงวิกฤตการณ์ยกเว้นผังเมือง และร่วมเสวนา ส้ินสุดกิจกรรมเม่ือเวลาประมาณ 16.30 น. 

ประธาน  ส่วนใหญ่ที่มายื่นหนังสือเรียกร้องต้องการแสดงออกถึงนโยบายรัฐ ที่ต้องพยายามเข้าใจ ว่าเป็น
เรื่องของนโยบาย ไม่ได้มาร้องเรียนพฤติกรรมหรือการกระทําของเจ้าหน้าที่จังหวัด เมื่อมีการยื่นหนังสือ
แล้วต้องทําความเข้าใจว่า นโยบายการแก้ไขเรื่องของรัฐบาลที่จะรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ  เรื่องที่ผู้
ที่มายื่นหนังสือ ขอให้เป็นหนังสือข้อคิดเห็นต่างๆ ของรัฐเท่าน้ัน อย่าเคล่ือนไหวเป็นเชิงการเมือง ขอร้อง
กันทุกคนก็ยินดี ส่ิงที่อยากรู้คืออยากรู้ความคืบหน้าของส่ิงที่เขายื่นไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องถ้ามีความ
คืบหน้าที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามที่ยื่นเรื่องไว้ มีข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวง ทบวง กรม ได้แจ้งมา 
ก็ต้องแจ้งให้เขารู้เองดีกว่าไปรู้จากส่ือ                                                                                                    

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายจุมพล  แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 ได้ร่วมกับ พ.อ.สุรินทร์ เจริญชีพ 

หน.ชุดปราบปรามพิเศษจังหวัด ต้ังด่านช่ังนํ้าหนักเป็นด่านลอย เส้นทางหลวงหมายเลข 3447 บริเวณ
สวนปาล์มฟาร์มนก มีรถเข้าช่ังประมาณ 7 คัน ไม่มีรถบรรทุกนํ้าหนักเกินตามกฎหมาย 

นายรัชพล  แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการตรวจช่ังนํ้าหนักเป็น 2 ชุด คือ ด่านช่ังนํ้าหนักถาวร
ด่านบางไผ่ เดือน ก.พ. ด่านช่ังนํ้าหนักบางไผ่ ครึ่งเดือนแรกลดลงประมาณ 25,000 คัน คร่ึงเดือนหลัง
ถนนจะมีการซ่อมบํารุงและตั้งมาตรฐานนํ้าหนักใหม่ เม่ือวันที่ 4 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา สามารถเปิดใช้ช่ัง
นํ้าหนักได้ตามปกติ จุดตรวจเคล่ือนที่ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา ร่วมกับ พ.อ.สุรินทร์ฯ ไม่พบ
ผู้กระทําผิดและดําเนินการตามแผนในเดือนน้ีเป็นระยะต่อไป 

นายไตรสิทธ์ิ  สํานักงานขนส่งจังหวัดได้ดําเนินการแก้ไขรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน ประจําเดือน ก.พ. 59 โดยออก
ตั้งจุดตรวจรถจํานวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ตรวจรถตาม พรบ.ขนส่ง จํานวน 1,821 คัน พบรถกระทําความผิด 
65 คัน ตรวจรถตาม พรบ.รถยนต์ 1,496 คัน พบรถกระทําความผิดได้ 17 คัน รถที่กระทําความผิด 
11 คันเป็นเรื่องการต่อเติมตัวถัง และการใช้กระบะทึบ ส่วน พรบ.รถยนต์ ไม่มีรถที่ส่งผลเกี่ยวกับ
มาตรการการบรรทุกนํ้าหนักเกิน ในการตรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 บริเวณหน้า สภ.ท่าตะเกียบ 
อ.ท่าตะเกียบ ตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 59 บริเวณทางเข้าวัดดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ ตรวจครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง ตรวจครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 
บริเวณหน้า อบต.นครเน่ืองเขต อ.เมือง  

ประธาน  ฝากดูเรื่องถนนบริเวณดอนทรายและแหลมประดู่ ปกติไม่ได้ร้องเรียนเร่ืองรถ แต่จะร้องเรียน
เรื่องถนนชํารุด เสียหายซึ่งเกิดจากรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 



 ๑๐

นายไตรสิทธ์ิ  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช.ในระยะที่ 3 เข้าสู่การจัดระเบียบ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายฯ ออกตรวจบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการ
สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กับเจ้าหน้าหน้าที่ฝ่ายทหารกองพล.ร.11 และพัน ป.๒ รอ.ตรวจสอบ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่ อ.เมือง อ.แปลงยาว และ อ.บางปะกง  การดําเนินการตรวจวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้าง ประจําเดือน ก.พ.59 จํานวน 19 วิน มีการตรวจคร้ังที่ 1 ที่ อ.แปลงยาว จํานวน   
3 วิน ได้แก่ วินส่ีแยกเกตเวย์  วินชลประทานบางบ่อ  วิน รพ.แปลงยาว ตรวจครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 10   
ก.พ. 59 พื้นที่ อ.เมือง 8 วินได้แก่ วินบ่อบัว วินโลตัส วินตรอกข้าวหลาม วินชาวดิน วินหน้าพระพรหม       
วินเซเว่น วินหน้าสถานี วินหน้าร้านรีแล็กซ์ ตรวจครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 พื้นที่ อ.บางปะกง 
จํานวน 5 วิน  ได้แก่ วินเวลโกร์ วินหน้าวัดบางวัว วินหมู่ 8 วินบูรพา วินหน้าโรงไฟฟ้า อ.แปลงยาวมีรถ
กระทําความผิดจํานวน 1 คัน อ.เมือง จํานวน 4 คัน อ.บางปะกง 6 คัน มีการกระทําผิดคือใช้
จักรยานยนต์ส่วนบุคคลว่ิงรับจ้าง 10 คัน การแต่งกายไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 1 คัน 

  การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามนโยบาย คสช. มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งฯทั้งหมด จํานวน 167 ราย จํานวน 175 คัน การจัดระเบียบรู้ตู้ชนิดพิเศษยังไม่ได้ดําเนินการ
เพิ่มเติม โดยมีผู้ประกอบการไว้ทั้งหมด 112 ราย จดทะเบียน 88 ราย ส่วนในเรื่องการตรวจสอบรถตู้
ชนิดพิเศษยังไม่มีรถที่กระทําผิดกฎหมาย 

ประธาน  การจัดการจราจรบริเวณ รร.อนุบาลวัดเมือง เดิมสวนทางกันได้ แต่มีปัญหาทะเลาะกันกลางซอย 
ทําให้รถติดมาก เม่ือสัปดาห์ก่อนได้ปรึกษากับรองกสินธ์ุและทางเทศบาลแล้ว จัดเป็นวันเวย์ ตรงข้างวัด
เมืองเข้าทางถนนมรุพงษ์ ออกถนนจุลนันท์ ด้านหลังตรงข้ามอุตสาหกรรม จอดรถจอดทางเดียวด้านใด
ทางหน่ึงเพื่อให้รถเคล่ือนที่ได้เร็วข้ึน ร้องเรียนท่านผู้ว่าฯมาขอให้จัดระเบียบตรงน้ันด้วย ต่อเน่ืองไปถึง รร.
ดัดดรุณี แยกลงสะพานกับข้างหน้า รร.รบกวนท่านขนส่งฯ ช่วยทําความเข้าใจกับรถสองแถว จอดหน้า 
รร.พอรถเล้ียวซ้ายกับลงสะพานมาทางแคบจึงได้จัดการให้จอดตรงเส้นขาวเหลืองแล้ว แต่มีรถ 2 แถวบาง
คันยังจอดอยู่ ขอความกรุณาให้ตํารวจยืนตรงน้ันสัก 10 วัน ถ้าไม่ได้ความร่วมมือกับทางราชการ จะมีผล
ในการต่อทะเบียนครั้งต่อไป รองกสินธ์ุฯก็จะไปประสานกับ ผอ.รร.ดัดดรุณี ไม่ให้เด็กข้ึนรถตรงหน้า รร.ให้
ขึ้นทางป้ายที่ราชการกําหนด ซึ่งเด็กนักเรียน รร.รับผิดชอบ เครื่องหมายจราจรทางตํารวจรับผิดชอบแล้ว 
ขอให้ท่านขนส่งฯรับผิดชอบการควบคุมรถสองแถวด้วย จะมีนักเรียนอาชีวะมาขึ้นรถด้วย แต่นักเรียน
อาชีวะ ผอ.รร.ดัดดรุณีไม่มีอํานาจไปบังคับได้ ต้องช่วยกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดให้ได้ 

นายไตรสิทธ์ิ  ได้คุยกับเจ้าของประกอบการรถสองแถวรายดังกล่าวแล้ว ได้กําชับกับคนขับรถที่เข้าร่วม ส่วนคัน
ที่รายน้ีได้พักรถไปแล้ว กําชับว่าถ้าตรวจเจอจะทําประวัติและยึดใบทําประกอบการในเง่ือนไขการต่อ 
สัปดาห์หน้าจะลงตรวจเพื่อดําเนินการและรายงานผลให้ทราบในครั้งต่อไป 

พ.อ.สุรินทร์  เรื่องการค้ามนุษย์ชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัดหลายส่วนราชการที่จะไปตรวจสอบร้านอยู่ข้าง
ค่ายเป็นร้านคาราโอเกะเป็นร้านเล็กๆ เม่ือไปตรวจสอบคนที่อยู่ในร้านไม่มีเอกสาร ส่งให้ พมจ.ดําเนินการ
ไป และเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 59 กับสํานักงานจัดหางานได้ไปตรวจสอบข้างอพาร์ทเมนท์ บางพระ พบคน
ต่างด้าวประมาณ 50 กว่าคน ผลการตรวจสอบไม่มีบัตรเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 17 คน 
ส่วนที่มีบัตรข้ึนทะเบียนที่ต่างจังหวัดดําเนินคดีไป 27 ราย ส่วนปัญหาที่แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กับ
แขวงทางหลวงชนบทจับรถบรรทุกไม่ได้เพราะมีรถเคลียทาง ประสานแขวงทางหลวงกับขนส่งเพื่อนํา
เรียนท่านผู้ว่าฯเพื่อหาแนวทางใหม่ต่อไป 

ประธาน  เรื่องสถานบริการให้ทุกอําเภอได้รับการร้องเรียนจากสถานบริการที่จดทะเบียนเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบ ฉะน้ันต้องเข้มงวดกับสถานบริการที่ไม่ได้จดทะเบียน มาจดทะเบียนเพื่อทําให้ถูกต้อง เพื่อให้
อยู่ในกรอบของกฎหมาย ถ้าไม่ทําให้ถูกต้องต้องดําเนินการตามกฎหมาย ดําเนินกิจการคล้ายสถานบริการ



 ๑๑ 

ทางปลัดจังหวัดที่เวียนหนังสือไปแล้ว ต้องทําอย่างน้ีถ้าที่อ่ืนเข้ามาจับแล้วเราไม่ดําเนินการอะไรก็จะถูก
ข้อหาละเว้นอีก มองไม่ดีหาว่ารับผลประโยชน์อีก 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                        
ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 10  (เร่ืองอื่นๆ )รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการโบกรถบริเวณหน้า

วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 
พ.ต.ท.บรรณรต  ปัญหาจากประชาชนที่มานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ว่ามีบุคคลที่โบกรถเพื่อให้ประชาชนนํารถ

เข้าไปจอดตามที่ผู้โบกรถกําหนด และพูดเชิงบังคับให้ช่วยซื้อดอกไม้ในราคาที่สูง ซ่ึงสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ที่เดินทางมานมัสการพระพุทธโสธร สร้างความเส่ือมเสียให้กับวัดโสธรวรารามวรวิหาร
และจังหวัดฉะเชิงเทรามาโดยตลอด จุดที่มีการโบกรถยนต์รอบบริเวณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร           
1) ทางเข้าลานจอดรถวัดโสธร 2) อาคารจอดรถ 5 ช้ันและด้านข้างอาคาร 3) ซอยหน้าวิหารจําลอง     
4) โค้งทางแยกเข้าตลาดชุมชนวัดโสธร 5) บริเวณวงเวียน (ลานจอดรถข้าง ช.พัน ๒) 6)บริเวณตรงข้าม
ถนนอุโบสถหลังใหม่ 

  ผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา 1)จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยตรวจตรา และกวดขันจัดระเบียบใน
บริเวณที่มีการร้องเรียนดังกล่าวไว้แล้ว 2)กําชับเจ้าหน้าที่สายตรวจให้ดําเนินการกวดขันโดยเคร่งครัด 
และจับกุมหากพบผู้กระทําความผิด กรณีที่โบกรถและยัดเยียดขายดอกไม้ ธูปเทียน 3)ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การจอดรถและติดป้ายแสดงราคาดอกไม้ งดการกระทําผิด 4)มีการปรึกษาหารือมาตรการ
ต่างๆ เพื่อดําเนินการ  

  ผลการดําเนินการ มีการจับกุม ปี 2558 จํานวน 45 ราย ปี 2559 รวมถึงเดือน มี.ค. จํานวน 
14 ราย เมื่อมีการจับกุมมาแล้ว ดําเนินการทําประวัติบุคคล นําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี ข้อหา
ความผิดเล็กน้อยในการทําความเดือดร้อนรําคาญ ตามนโยบาย ผกก.และให้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ 
สูงสุด 1,000 บาท 

  ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1)ยกเลิกการจําหน่ายดอกไม้ทั้งหมด และให้วัดดําเนินการ
โดยไม่จําหน่ายแต่เป็นการบริจาคแล้วแต่จิตศรัทธา 2) จัดสถานที่ให้จําหน่ายเพียงแห่งเดียว อยู่รวมกัน
เป็นที่เดียว เพราะตอนน้ีมีปัญหาพอจอดรถหลายที่ เจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง 3)เพิ่มเจ้าหน้าที่ของ
วัดให้ดูแลความสงบเรียบร้อย มีปัญหาการจอดรถหลายจุดไม่เพียงพอกับการดูแลความเรียบร้อย 4)ทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การจอดรถและจําหน่ายดอกไม้ให้ชัดเจน ประชาชนต่างจังหวัดอาจไม่ทราบว่ามีจุด
จอดรถตรงไหนที่จัดไว้ให้ อาจจะถูกกลุ่มคนพวกที่โบกรถไปยังที่ตัวเองดูแลอยู่ 5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณโค้งทางเข้าตลาดวัดโสธร เพื่อมิให้มีการจอดรถ มีปัญหาหลายอย่าง เรื่องเก่ียวกับจราจร การโบก
จอดรถ ถ้าปรับภูมิทัศน์แล้วอาจจะจอดรถไม่ได้เลย อาจจะต้องทําเป็นส่วนหย่อม สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาได้ 

ประธาน  เรื่องการโบกรถไม่น่ามีปัญหา ปัญหาคือการแข่งขันเชิงธุรกิจ มีการขู่กรรโชกต้องซ้ือดอกไม้แล้ว
ทําร้าย พูดจาไม่ดี ทําอย่างไรไม่ให้มีการขู่กรรโชกกัน 



 ๑๒

พ.ต.ท.บรรณรต  ที่ผ่านมาผู้เสียหายไม่มาแจ้งความ จึงไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ เบ้ืองต้นสอบถามทางวัดขอเวลา
ทําพระอุโบสถจําลองหลังใหม่เสร็จ จะจัดระเบียบทั้งหมดอีก 1 รอบ ทางวัดเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อ
พ่อค้าแม่ค้า และการต่อต้านมากนัก 

ประธาน  ปัญหาที่เกิดตอนน้ีคือยัดเยียดการขายดอกไม้ ถ้าไม่ซ้ือดอกไม้ก็โกรธ ขูดรถ ด่าทอ แต่ถ้าคนขาย
พูดจาสุภาพ ไม่มีการข่มขู่ก็สามารถทําธุรกิจกันได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ก็ยินดีให้ทํา
ต้องดูทางวัดฯว่าจะจัดการอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบต่อวัด  

 
มติที่ประชุม      รับทราบ  

 
ปิดประชุมเวลา    09.50  น.  

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


