
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  5/๒๕๕9 

วันจันทร์ที ่  ๖   มิถุนายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายประสิทธิ์  แรงรู้   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  เขมะชิต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
5. พ.ท.สกนธ์  พลอยสุภา  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. ร.อ.ส าเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
8. นายสมคิด  เกิดอยู่เจริญ  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายนิพันธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
11. นายคมสรร  สิมุสา   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายประดิษฐ์  สุรชัย   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายธงชัย  นพฤทธิ์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
17. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
18. นางหิรัญญา  โหงวเกิด  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายไตรสิทธิ์  ธันยาพรสมบัติ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายนิธิชัย  สมงาม   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
22. นายสายชล  วีริยะธัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
23. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
24. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายสมชาย  เพ็งอินทร  แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
26. นายสุพจน์                  สกุลธรรม แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
27. นางสาวหทัยรัตน์  แจ่มนาค  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
29. นายธานินทร์  นิลก าแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
31. นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา  นายอ าเภอบางปะกง 
32. นายสุพจน์  ศรีรัตนกุญ  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
33. นายจอมไตร  ตันติเมธี   แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
34. นายไพโรจน์  ปลื้มจันท์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
35. นายพัภลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
36. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
37. นายสุนทร  บูรณาวาเราะ  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
38. นายวิชิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
39. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
40. พ.ต.ท.อ านาจ  ยิ้มเนียม   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
41. พ.ต.ท.ปรีชา  เรืองศรี   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
42. ร.ต.ท.สุรพล  เสนจันทึก  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
43. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.บางคล้า                                                                                      
44. พ.ต.ท.บรรณกิจ  บูรณ์เจริญ  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
45. พ.ต.ท.สมปอง  พูลศักดิ ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
46. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
47. พ.ต.ต.เสร ี  อินคง   แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
48. พ.ต.ท.ธนภณ  สระส าลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50. พ.ต.อ.คงชาติ  ทรงสุภาพ  ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
51. ร.ต.ท.สรรเสริญ  ส่อนราช   แทน สวญ.สภ.บางขนาก   
52. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
53. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
54. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
55. ร.ต.ท.อภิภพ  กิจพฤกษ ์  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
56. นายจักรกฤษณ ์  นนท์จีรพัส  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นายปราโมทย ์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
58. พ.จ.อ.สายัณห์  ช้างแก้วมณี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
59. นายอภิเษก  ธรรมรงค์รักษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
60. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
61. นายเกียรติศักดิ ์  ภู่ก าชัย   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
62. ว่าที ่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
63. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
64. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
65. นายนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66. นายจอมพงษ ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

67. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
68. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
69. ร.ต.ท.ประสิทธิ์  บุญปัด   แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์               
3. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์  จีระเศรษฐ  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
5. นายกวินทร์เกียรต ิ นนธ์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
6. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  เกษตรภิบาล  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายณรงค ์  วัชรชัยทโลสถ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
8. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายสมชัย  ธีรวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา                                      

นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 
      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 

10. นายเสริมพันธ์  สาริมาน   หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
11. นายสิทธิ  บูรณะภักด ี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายจีรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ  หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
14. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
15. พ.ต.อ.นิคม  ข าชื่น   ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
16. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์  ศรีภิรมณ์  ผกก.สภ.ฉิมพลี 
17. พ.ต.ท.ชายุต  ชื่นใจชนก  สวญ.สภ.วังคู 
18. พ.ต.ท.กีรติศักดิ์  ก้องเกียรติศิริ  สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
20. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
21. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
22. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
23. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
24. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
25. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
26. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
27. นายอมร   กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
28. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
29. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
30. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
31. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 



 ๔ 

32. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
33. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
34. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
35. นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
36. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
37. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
38. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
39. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที ่ ๔  พฤษภาคม  255๙       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พ.ค. 5๙ มีกรรมการท่าน

ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน พ.ค. ๕9 สรุปผลการด าเนินงานดังนี้   
 ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  1) อ าเภอ ได้ด าเนินการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ๙ ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายระยะแรก 
จ านวน ๑๑ อ าเภอ ขณะนี้อ าเภอส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ๔ – ๕  (ขั้นตอนที่ ๑ สืบสภาพชุมชน/
ขั้นตอนที่ ๒ พบปะแกนน าผู้น าตามธรรมชาติ  / ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน / ชุมชนเวที
ประชาคมครั้งแรก/ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ขั้นตอนที่ ๖  แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ขั้นตอนที่ ๗ การ
รับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การรักษา



 ๕ 

สถานะชุมชนเข้มแข็ง  ๒) จัดหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๖ อ าเภอ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๒๐ 
บาท ๓) จัดเวรยามเฝ้าระวัง  จ านวน ๓๘ หมู่บ้าน ๔) จัดประชุมรับรองครัวเรือน จ านวน ๔๙ หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) อบรมพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการ แกนน า ประเมินสถานศึกษาสีขาว และ TO 
BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มีผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วม ๑๖๓ แห่ง
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดท าระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 10 แห่ง 1,257 คน  
2) ตรวจติดตามสถานประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส.  ๑7 แห่ง  3) ด าเนินการโครงการโรงงานสี
ขาว 11 แห่ง ๔) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ  ๒   แห่ง  ๔๘๙  คน  พบสารเสพติด  ๑  คน  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จ านวน 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหา จ าหน่าย 50  
คดี ผู้ต้องหา 55 คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  26  คดี ผู้ต้องหา 26  คน ข้อหาครอบครอง 60 
คดี ผู้ต้องหา 66 คน และข้อหาเสพ 238 คดี ผู้ต้องหา 238  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 383 คดี ผู้ต้องหา 
๔88  คน ของกลาง ยาบ้า ๕,120 เม็ด  ยาไอซ์ 31.45 กรัม  กัญชา 495.25 กรัม  พืชกระท่อม 
35,890  กรมั สารระเหย 3 กระป๋อง 

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  992 คน ด าเนินการแล้ว 236 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.30  สมัครใจค่ายบ าบัด เป้าหมาย 500 คน ด าเนินการแล้ว 349 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 
บังคับบ าบัด เป้าหมาย 1,614  คน ด าเนินการแล้ว 1,447  คน คิดเป็นร้อยละ 89.65  ต้องโทษบ าบัด
ฯ เป้าหมาย 192 คน ด าเนินการแล้ว  192  คน คิดเป็น 100 % ติดตาม เป้าหมาย 1,130  คน  
ด าเนินการแล้ว  669  คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จ านวน 6  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จ านวน ๖8 แห่ง โรงแรม/
หอพักจ านวน  15 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน  93  แห่ง  ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  377  คน  
ไม่พบสารเสพติดปรับไม่พกบัตรประชาชน จ านวน 4 คน แนะน า/ตักเตือน  ๓9  แห่ง  พบเยาวชนอายุไม่เกิน 15 
ปี  มาใช้บริการในร้านอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่ก าหนดจ านวน 2  คน ได้บันทึกประวัติ เรียกผู้ปกครองมา
รับตัวกลับและด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ พักใบอนุญาตจ านวน 15 วัน  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                            

นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน พ.ย. ๕๙ คดีเกิด จ านวน  ๔ คด ี
  คดีที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 5๙ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน  ตรวจยึด ซากกระรอกหน้ากระแต (คุ้มครอง
ล าดับที่ 12) จ านวน 1 ซาก  อุปกรณ์การกระท าผิด กับดักสัตว์ (คอม้าเล็ก) จ านวน 16 อัน  สถานที่
ตรวจยึด บริเวณป่าท้ายบ้านร่มโพธิ์ทอง ม.7 ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา  
 คดีที่ 2 วันที่ 10 พ.ค. ๕๙ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึด ซากไก่ฟ้าพญาลอ จ านวน 1 ซาก 
อุปกรณ์การกระท าผิด  ปืนแก๊ปยาว (ไทยประดิษฐ์) 1 กระบอก, ปืนแก๊ปสั้น (ไทยประดิษฐ์) 1 กระบอก, 
ตะกั่ว 265 เม็ด, ดินปืน(ขวดยาธาตุ)จ านวน 2 รายการ แก๊ป 32 ดวง, มีดอีโต้ 1 เล่ม, ไฟฉายส่องหัว 2 
ดวง, กระเป๋าเป้ 2 ใบ, กระเป๋าคาดเอว 1 ใบ สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าหลุมตาสังข์ ม.25 ต.คลองตะเก
รา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ ๓ วันที่ 18 พ.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด ไม้กระยาเลยท่อน 3 ท่อน ปริมาตร 
0.07 ลบ.ม. ไม้กระยาเลยแปรรูป 23 แผ่น ปริมาตร 0.62 ลบ.ม. และไม้พะยูงแปรรูป 5 แผ่น ปริมาตร 
0.03 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด เลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาดเล็ก) พร้อมแผ่นบังคับโซ่เลื่อยและโซ่เลื่อยขนาด



 ๖ 

ความยาว 15 นิ้ว สถานที่ตรวจยึด ข้างคลังพัสดุภายในค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร ม.๗ ต.หัวส าโรง           
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ ๔ วันที่ 25 พ.ค. 59 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึด ไม้นนทรีท่อน 13 ท่อน ปริมาตร 
1.757 ลบ.ม. ไม้สัตตบรรณท่อน 16 ท่อน ปริมาตร 1.701 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด รถยนต์
กระบะบรรทุกสี่ล้อ 2 คัน เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ 2 เครื่อง มีดขอ 2 เล่ม และอุปกรณะเครื่องซ้อม
เลื่อยโซ่ยนต์ 1 ลัง สถานที่ตรวจยึด ป่าเขากระดาษ ม.9 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
 เปรียบเทียบคดีเดือน พ.ค. 58 – พ.ค. 59 จ านวนคดี ลดลง ๔ คดี จ านวนผู้กระท าผิดลดลง   
3  คดี จ านวนไม้ท่อน/แปรรูปเพ่ิมขึ้น 41 รายการ ปริมาตรเพ่ิมขึ้น 3.048 ลบ.ม.พ้ืนที่ถูกบุกรุก ลดลง 
50 ไร่  35 ตารางวา สัตว์ป่าเพ่ิมขึ้น 1 คดี ของป่าลดลง 1 รายการ อุปกรณ์การกระท าผิดลดลง 25 
รายการ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน พ.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และ

เพศ คดีเกิด ๒1 ราย จับได้ 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 6 ราย 
ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 61.90  (เป้าหมายร้อยละ 85.30)  

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 53 ราย จับได้ 33 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 38 ราย  ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าวมี 4 ราย แยกเป็น สัญชาติลาว 1 
ราย (ข้อหาฉ้อโกง) เมียนมาร์ 3 ราย (ข้อหาลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์) ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 62.26 
(เป้าหมายร้อยละ 57.88 )  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  18 ราย จับได้ 9 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดเพ่ิมขึ้น  1  ราย   (พ.ค. 58 เกิด 17 ราย/จับ 15 ราย)ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 556 ราย ผู้ต้องหา 634 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  248 ราย (พ.ค.58 จับ 804 ราย/ผู้ต้องหา 938 คน) ในกลุ่มนี้
ไม่มีคดีท่ีผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จ านวน 14 ราย ผู้ต้องหา 
25 คน   

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน พ.ค. 59 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม เกิด 1 ราย ได้รถคืน 
       ๑.1 ช่วงเวลาที่รถยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
                      - ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 1 คัน 
  2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน 11 คัน ได้รถคืน 3 คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 คน) 
       2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. จ านวน 5 คัน 
   - ช่วงเวลา 04.01 – 08.00 น. จ านวน 1 คัน 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 1 คัน 



 ๗ 

   - ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จ านวน 1 คัน 
   - ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จ านวน 3 คัน 

        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  
                   - เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย 
                   - เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย  
                   - เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย 
                   - เดือน เม.ย. รถยนต์ ไม่เกิด      รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย 
                   - เดือน พ.ค. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย 
           ผลการจับกุมผู้ต้องหา “ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์” ของ สภ.แปลงยาว ภายใต้การอ านวยการ
ของ พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.
สายเพชร  ศรีสังข์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เกรียงไกร  บุญซ้อน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปิ๋ว 
ผกก.สภ.แปลงยาว พร้อมชุดสืบสวน สภ.แปลงยาว ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์) 
จ านวน 5 คน พร้อมด้วยของกลาง รถจักรยานยนต์ จ านวน 7 คัน รถยนต์ จ านวน 1 คัน พฤติการณ์ 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เสียหาย พบรถจักรยานยนต์ที่ได้
แจ้งหายไว้ที่ สภ.แปลงยาว เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 59 ได้ประกาศผ่านลงขายใน Facebook ในกลุ่มซื้อขาย
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ร่วมกันวางแผนล่อซื้อและจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวไว้ สอบถาม
ผู้ต้องหาให้การรับว่าร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์) มาแล้วทั้งหมดประมาณ 15 ครั้ง ในเขต
พ้ืนที่จ.ฉะเชิงเทรา เช่น อ.แปลงยาว อ.บางคล้า อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต และในเขตพ้ืนที่             
จ.ปราจีนบุรี เมื่อได้รถจักรยานยนต์มาแล้วจะน ามาประกาศขายผ่านทาง Facebook ในกลุ่มซื้อขาย
รถจักรยานยนต์ 

เลขานุการ  วาระท่ี  ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายรวี  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการ

ท างานในห้วงเดือน พ.ค. 59 มีทั้งหมด 26,878 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 9,651 คน ลาว 2,063 คน 
กัมพูชา 15,074 คน  นายจ้างทั้งหมด 2,545  คน  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน พ.ค. ๕๙ 
  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนส าคัญในพ้ืนที่ 

ไม่มีการเคลื่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพ้ืนที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นท่ี ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่นั้นๆ 

  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ี 
  กลุ่มรักพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เมื่อวันที่ ๔  พ.ค. 59 เวลา 09.30 น. ได้มีกลุ่มรักพระพุทธศาสนา อ.บางปะกง ประมาณ 50 

คน น าโดย นายทรงธรรม ภู่แสนสะอาด ประธานกลุ่มรักพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมา
ศาลากลางจังหวัดฯ เพ่ือยื่นหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฯ ขอความเป็นธรรมให้แก่พระเทพ



 ๘ 

ญาณมหามุนี (พระธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดย ผวจ.ฉช.ได้มอบหมายให้ นายกิตติพันธ  ุ  ์         
โรจนชีวะ หน.สนจ.ฉช. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหว   

  กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปท.   
  เมื่อวันที่  16 พ.ค. 59  เวลา 10.00 น. ได้มีกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า อปท.น าโดย นาย

พรชัย โง้วเจริญ อดีตเลขานุการนายก อบต.และประธานสภา อบต.เขาหินซ้อน สมาชิก อบต.เขาหินซ้อน 
รวม 10 คน ได้เดินทางมาศาลากลางจังหวัด ฉช. เพ่ือยื่นเรื่องต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ฉช. ร้องเรียน           
ว่าที่ ร.ต.สมชาย ทองมี ปลัด อบต.เขาหินซ้อน/รักษาการ นายก อบต.เขาหินซ้อน โดยกล่าวหาว่า ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ รวม 5 ข้อ จึงขอให้ทางราชการสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือย้ายออกนอกพ้ืนที่เป็นการ
ด่วน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ฉช.ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้  โดยจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ผวจ.ฉช.ทราบและ
พิจารณาสั่งการต่อไป ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.55 น. กลุ่มฯ ดังกล่าวได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนฯ ถึง 
นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัด ฉช. ณ ห้องปฏิบัติงานท้องถิ่นจังหวัด ฉช. ทางนายอ าเภอ
เรียกผู้เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง  

  กลุ่มราษฎรบ้านคลองขุดใหม่ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนภายในหมู่บ้าน 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. 59 เวลาประมาณ ๑๐.20 น. ได้มีกลุ่มราษฎรบ้านคลองขุดใหม่ ม.17          

ต.ท่าไข่ อ.เมือง ฉช. จ านวน 24 คน น าโดย นายณรงค์ โค้วเจริญ ได้เดินทางมาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
ฉช.เพ่ือยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ กรณีราษฎรบ้านคลองขุดใหม่ ฯ ประมาณ 200 หลังคาเรือน ได้รับ
ความเดือดร้อนจากถนนภายในหมู่บ้านมีน้ าท่วมขัง เป็นหลุมบ่อมาเป็นเวลานานแล้ว  หมู่บ้านดังกล่าว
ก่อนสร้างมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี แต่ไม่มีการบูรณะซ่อมแซมถนน (เอกชนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
)และได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
ดังกล่าว ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
งบประมาณ 200,000 บาท จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวไปยังอ าเภอเมือง ฉช.พิจารณา แต่ได้รับแจ้ง
จากอ าเภอเมือง ฉช.พิจารณาแต่ได้รับแจ้งจาก อ.เมือง ฉช.ว่าอนุมัติให้ไม่ได้เพราะถนนดังกล่าวยังไม่ได้ยก
ให้เป็นถนนสาธารณะ (เอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มีหนังสือยินยอมให้ได้) ผวจ.ฉช.ได้มอบหมาย      
นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ หน.สนจ.ฉช. ไปรับเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มผู้ร้องฯ และชี้แจง ท าความเข้าใจกับ
กลุ่มผู้ร้องฯ โดยจะสั่งการให้นายอ าเภอเมือง ฉช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชนเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องฯ ได้แยกย้ายเดินทางกลับ
เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายไตรสิทธิ์  ส านักงานขนส่งจังหวัดได้ด าเนินการแก้ไขรถบรรทุกน้ าหนักเกิน ประจ าเดือน พ.ค. 59 โดยออก

ตั้งจุดตรวจรถจ านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง  ผลการด าเนินการตรวจสอบรถ พ.ร.บ.ขนส่งทางบกทั้งสิ้น 778 คัน 
พ.ร.บ.ขนส่งรถยนต์ จ านวน 438 คัน พบผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่ง จ านวน 20 คัน พ.ร.บ.
รถยนต์ จ านวน 5 คัน รถที่เข้าข่ายกระท าความผิด รถบรรทุกน้ าหนัก 4 ราย ต่อเติมตัวถังและกระบะทึบ 
มีการตรวจ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
314 ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่หน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ บ้านโพธิ์ ครั้งที่ 3 ตั้งอยู่ถนนสายหนามแดง
คลองประเวศบุรีรมย์ ไปตั้งเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม ส่วนใหญ่ตรวจครั้งที่ 3 เป็นพ้ืนที่



 ๙ 

จะเป็นรถบรรทุกดิน เนื่องจากพ้ืนที่มีบ่อดินอยู่ จุดที่ตั้งจุดตรวจรถสามารถออกทางถนนอ่ืนได้ ทางที่จะตั้ง
เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกดิน แต่ที่จับรถมานั้นไม่ได้ผิดเพราะไม่ใช้กระบะทึบแต่ด้วยมีปริมาณรถที่
มาก ท าให้พ้ืนผิวถนนไม่สามารถรับน้ าหนักได้ จึงท าให้มีการร้องเรียนจะมีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
ของหน่วยงาน ไม่แน่ใจว่าเป็นถนนของหน่วยงานใดต้องมีการก าหนดมาตรการห้ามรถเข้าว่ารถควรจะสูง
เท่าไร รถที่เข้ามาจะได้ไม่มีน้ าหนักเกิน ตามกฎหมายว่าถนนนี้รับน้ าหนักไม่ได้ 

ประธาน  เวลาพบรถดินขอดูใบอนุญาตหรือไม่ 
นายไตรสิทธิ์  ใบอนุญาตไม่ดูแต่จะดูในส่วนตัวถังรถ ดูตัวรถกับใบอนุญาตขับรถเป็นหลัก ดูว่ารถที่ขอจด

ประกอบการว่ารถบรรทุกน้ าหนักได้เท่าไร  
ประธาน  บางทีไม่ได้ผิดที่บรรทุกดิน ผิดเรื่อง พ.ร.บ.ขุดดิน มีกฎหมายหลายฉบับในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าดูใน

เรื่องรถบรรทุกน้ าหนักเกิน แต่บางทีผิด พ.ร.บ.อ่ืน ประสานให้ท้องถิ่นได้ทราบด้วย หรือที่จังหวัดก็ได้
ประสานให้ต้องตรวจแบบบูรณาการในหน่วยงาน ถ้าท าถูกต้องแล้วก็อ านวยความสะดวกให้เขา 

นายนิธิชัย  เดือน พ.ค.59 ได้ออกด าเนินการตั้งจุดตรวจน้ าหนัก 3 ครั้ง แบ่งเป็นพ้ืนที่ อ.แปลงยาว 2 ครั้ง 
อ.คลองเขื่อน 1 ครั้ง และเรียกรถที่คาดว่าบรรทุกน้ าหนักเกินขึ้นชั่ง 23 คัน ไม่พบผู้กระท าผิด สืบเนื่อง
จากเส้นหนามแดงคลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันได้โอนให้เป็นของ อบจ.แล้ว ทางอบจ.ก็หาทางแก้ไขอยู่ 
เพราะถนนสายนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีแหล่งวัสดุ ส่วนถนนสายเทพราช – ลาดกระบังยังเป็นของ
ทางหลวงชนบทก็จะไปตั้งด่านชั่งน้ าหนักได ้     

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นายไตรสิทธิ์  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ จ านวนยอดท่ีผ่านมายังคงเท่าเดิมทางขนส่งในฐานะผู้ช่วยเลขาฯ 

กลุ่มวิชาการในฐานะผู้ช่วยเลขาของคณะจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ได้จัดท า เรียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา เงื่อนไขการจดทะเบียนรถจักยานยนต์สาธารณะผ่านเลขาฯเพ่ือ
น าเสนอต่อท่านประธานเพื่อก าหนดวันประชุมเพื่อด าเนินการตามาตรการที่เคยตรวจในวันต่างๆ มีปัญหา
ในเรื่องคนและรถไม่ถูกต้อง จากการจัดระเบียบครั้งท่ี 1 ที่ผ่านมา มีคนตกหล่นมีคนเพ่ิม มีแนวทางที่ออก
ด าเนินการตั้งแต่ช่วงปีใหม่ถึงเดือน มี.ค. ก็มีปัญหาการด าเนินการและรวบรวมเข้าไปอยู่ในวาระนี้ ตอนนี้
ฝ่ายเลขาฯตอบผบก.ได้น าเรียนอยู่ ผกก.เมืองซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ อยู่ในช่วงโยกย้ายรอเสนอท่านประธานใน
เบื้องต้นก็จะน าเรียนในลักษณะนี้ ผลการประชุมเป็นอย่างไรจะน าเรียนในที่ประชุมครั้งต่อไป ส่วนการจัด
รถตู้สาธารณะของขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีการจัดเพ่ิม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ได้มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรม กรณีมีรถตู้ไม่ถูกต้องไปจอดรับผู้โดยสารหน้าวัดโสธรเพ่ือไปวัดสมาน ส านักงานขนส่งก็ได้ ไป
ตรวจปรากฎว่ามีรถไม่ถูกต้องจ านวน 1 คัน ตามค าร้องเป็นรถส่วนบุคคลมารับผู้โดยสารจากวัดโสธรไปวัด
สมาน จึงเรียกมาเพ่ือท าการชี้แจงและเปรียบเทียบปรับ อีก 1 คันไม่ได้เปรียบเทียบปรับเพราะเป็นรถที่
จดเป็นรถโดยสารไม่ประจ าทาง ได้ชี้แจงแล้วว่ารถที่จดในลักษณะรถโดยสารไม่ประจ าทางหรือเป็น
ลักษณะรถตู้พิเศษหมวด 36 ที่ในช่วงจัดระเบียบนั้นไม่สามารถที่เป็นจุดจอดประจ าได้ เป็นรายเหมาก็
ชี้แจงและด าเนินการไป ส่วนหนังสือท่ีศูนย์ด ารงธรรมจัดท าหนังสือก็แจ้งไปแล้ว  

ประธาน  วินรถจักรยานยนต์และวินรถตู้ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเรียบร้อยดี ให้ความร่วมมือกับทางราชการ
ปัญหาเรื่องร้องเรียนการบริการไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการบริหารของเขาเอง เช่นเรื่องเสื้อวิน
เมื่อวินต่างๆให้ความร่วมมือกับทางราชการ ราชการต้องอ านวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมกับคน



 ๑๐ 

ที่เขาปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องไม่ให้คนที่ใช้อิทธิพลนอกเหนือกฎหมายมาท าลายหรือเอาเปรียบคนที่
ปฏิบัติตามระเบียบ จะมีพวกที่ไม่เข้าระบบมาใช้อิทธิพล เรียนผู้เกี่ยวข้องท่านต้องเอาจริงกับคนที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือจะได้คุ้มครองผู้ที่ท าตามกฎหมาย แล้วก็จะไปร้องเรียนกับหอการค้า สภา
อุตสาหกรรมว่าท าตามกฎหมายก าลังเสียเปรียบในระบบจะท างานล าบาก เสียผลประโยชน์ในการท า
อย่างสุจริต 

นายจักรกฤษฎิ์  เรื่องของรถบรรทุกน้ าหนักเกินบนถนนสายหนามแดง เป็นถนนที่ อบจ.รับโอนมาเป็นถนนที่มี
ปัญหาเพราะเป็นถนนสายที่มาจากกรุงเทพ ในการประชุมประจ าเดือนเคยถามว่าจะให้ไปร่วมจับด้วย
หรือไม่ ในการประชุมครั้งนั้นท้องถิ่นบอกเป็นถนนของท้องถิ่นจะท าเอง ซึ่งวันนี้ก็ทราบว่าขนส่งจะท าให้ 
ส่วนของ อบจ.เองก็ไปจับบ่อย เวลาไปจับแต่งเครื่องแบบไปและให้ทหารไปด้วย ข้อกังวลคือในข้อ
กฎหมายเมื่อถ่ายโอนจากท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้แก้ตาม ปัจจุบันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปจับแต่ไม่รู้ว่า
ถูกต้องหรือไม่ อยากให้แก้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จับได้ด้วย แต่ยืนยันว่าเดือน
หนึ่งไปตรวจ 3 – 4 ครั้ง ปกติจับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน จับขึ้นศาลติดคุกมาแล้วก็มี อยากเรียนในที่
ประชุมว่าเรื่องนี้ อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่งานที่ท าถนนค่อนข้างมากเสียหายบ่อย จึงมีเรื่องร้องเรียนมาก
พยายามแก้ไขอยู่เป็นทางที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นทางลัดด้วย นายกเป็นกรรมการทางหลวง
ท้องถิ่นแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจในการจับ 

ประธาน  ในการปฏิบัติงานก็ไปพร้อมกันทั้งขนส่งและอบจ.โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจไปด้วยคนท าผิด
กฎหมายก็ถูกจับเองถ้ามีคนร้องถึงส านักนายกและลงมาถึงส่วนกลาง เมื่อลงมาถึงจังหวัดแล้วจะหา
เจ้าของเรื่องก็หาได้ง่ายแล้ว เมื่อ อบจ.ออกตรวจต้องท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                         
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ   
 
นายประดิษฐ์  ขอรายงานเรื่องมีการขัดแย้งของบริษัท พี.เอส.พลาสติก ลูกจ้างได้ไปร้องเรียนหลายที่แล้ว ไป 

พล.11 สภ.บางปะกง  เป็นโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า สืบเนื่องมาจากเดือน พ.ค.58 
บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ ต.หนองจอก อ.บางปะกง มีปัญหาหลายเรื่อง เรื่องความปลอดภัยในการท างานลูกจ้าง
ต้องได้รับประโยชน์และสิทธิที่เป็นธรรม ลูกจ้างของผู้รับเหมาต้องได้สิทธิเหมือนลูกจ้างประจ า อีกเรื่อง
หนึ่งคือ เวลาท างานนายจ้างระบุว่าเวลาท างาน 8 – 16 ชม.ล่วงเวลา 4 ชม. จะได้เงินเต็มเวลาและ
ค่าจ้างล่วงเวลาอีก 1 เศษ 3 ส่วน 4 วัน ก็ไม่มีปัญหาอะไร พอมีปัญหาในเวลาท างานปกติวันละ 8 ชม.
วันหยุดไม่ครบ 1 ชม. เวลาพักไม่ครบทางส านักงานฯก็สั่งนายจ้างจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาให้ครบ ปัญหาที่
ตามมาคือค่าจ้างทั้งวันต้องใช้ 8 หาร ในระเบียบข้อบังคับใช้ 7 ชม.ต้องใช้ 7 หาร ลูกจ้างที่เป็นมาแล้ว         
2 ปี จะได้เงินย้อนหลังคนละ 50,000 บาท กลุ่มนี้มี 400 คน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินประมาณ 10 
ล้านบาท นายจ้างเลยแก้เป็น 8 – 17 ชม.และล่วงเวลา การแก้ข้อบังคับเข้ากับข้อกฎหมายในทางปฏิบัติ
แล้วลูกจ้างได้ล่วงเวลา 4 ชม. ลูกจ้างไม่ยอมจะเอาแบบเดิม ต้องท า 8 – 16 ชม. ล่วงเวลา 4 ชม.
เจ้าหน้าที่เขาให้นายจ้างท าตามกฎหมายเท่านั้น จึงเชิญเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติอยู่ที่อ าเภอบางปะกงและ



 ๑๑ 

เจ้าหน้าที่อ าเภอบางปะกงเข้าไปด้วย สุดท้ายบริษัทก็ยอมคือให้ 8 – 16 ชม.ล่วงเวลาไม่ต้องท า ปรากฏ
ว่าลูกจ้างกลุ่มนี้เงินจะหายไปเดือนละเกือบครึ่งจะได้ผลกระทบไม่มีการประนีประนอมกันในพ้ืนที่แล้ว  
คนกลุ่มนี้ไปร้องเรียนที่ พล.11 เรื่องเวลาท างานและค่าล่วงเวลา แต่ว่าทั้ง 2 ฝ่ายท าถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว ล่วงเวลามีสิทธิทั้ง 2 ฝ่าย นายจ้างมีสิทธิสั่งล่วงเวลาขณะที่นายจ้างสั่งลูกจ้างมีสิทธิท าหรือไม่ท าก็ได้
เป็นสิทธิของลูกจ้าง แต่ขณะนี้นายจ้างไม่ให้ท าล่วงเวลาแล้วค่าจ้างของลูกจ้างก็หายไปครึ่งหนึ่งยอมรับว่า
เป็นเพราะร้องเรียน แต่พอมีปัญหาจริงๆกลับไปร้องเรียนเรื่องเดิมอีก ตามเรื่องร้องเรียนที่ 11/1 ให้
ปฏิบัติทั้งลูกจ้างของนายจ้างประจ าและลูกจ้างของผู้รับเหมาต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเทียมกัน 
ซึ่งตอนนั้นมีค าสั่งออกไปแล้วว่าต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน พอนายจ้างอุทธรณ์ต่อผู้ว่าฯให้ยืนตามค าสั่งไป 
ทั้งหมด 18 เรื่อง ที่นายจ้างจัดไปแล้ว 16 เรื่อง อีก 2 เรื่องที่ยังไม่ได้จัดคือ 1 เรื่องโบนัสประจ าปี         
2 เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ขอเรียนให้ทราบว่าทั้ง 2 เรื่องไม่ใช่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 
ส านักงานแนะน าว่าต้องไปชี้สิทธิทางศาล เพราะ พ.ร.บ.2541 เราไม่มีอ านาจในเรื่องนี้แต่ออกค าสั่งได้ 
ถ้าศาลสั่งนายจ้างต้องปฏิบัติ แต่ลูกจ้างยังไม่ใช้สิทธิทางศาลพอศาลสั่งนายจ้างไม่ปฏิบัติก็ด าเนินคดีกับ
นายจ้างโดยปรับนายจ้างทั้งหมด 80,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายจ้างเอาเงินมาช าระ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ผ่านมาลูกจ้างหลังจากเลิกงานมาได้ไปร้องเรียนที่ สภ.บางปะกง สภ.ก็ตอบตรงกับส านักงาน
คุยกับลูกจ้างทั้ง 2 เรื่องเป็นเรื่องทางแพ่งใช้สิทธิทางแพ่งให้ สภ.ฯ ด าเนินคดีทั้ง 2 เรื่อง โดยส่งเรื่อง
ให้สภ.ฯ ด าเนินคดี โดยเรียกนายจ้างและลูกจ้างมาให้ยินยอมเปรียบเทียบปรับ ส่งเรื่องมาทางส านักงานฯ 
สภ.ฯ กลับมาทั้ง 2 เรื่องนี้ สภ.ฯได้ท าเรียบร้อยแล้วส่งเรื่องกลับให้มา เรื่องที่ 2 คือยื่นสิทธิที่ศาลซึ่ง
ตรงกัน ลูกจ้างจะไปร้องเรียนหลายๆที่เพราะขณะนี้มีนายจ้างก็ตั้งรับถ้าลูกจ้างร้องเรียนนายจ้างก็จะ
ยืนยันว่าทุกอย่างท าแล้ว ขอเรียนว่าเรื่องทุกเรื่องส านักงานฯได้ด าเนินการแล้ว ส่วนทางพล.11 ทาง
ส านักงานได้สรุปให้แล้ว และไม่ทราบว่ากลุ่มนี้จะไปร้องเรียนที่ไหนอีกแต่ขณะนี้กลุ่มนี้ท างานตอนกลางวัน
ทั้งหมด ต้องท างานตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. พอเลิกงานแล้วก็ไม่มีเวลาร้องเรียนกับส่วนกลางแล้ว แต่
ตอนนี้กลุ่มนี้ไม่ได้ท างานล่วงเวลา เพราะนายจ้างไม่ยอมให้ท าแต่ลูกจ้างให้จัดรถรับส่งให้เวลา 16.00 น. 
นายจ้างบอกว่าจัดให้แล้วคือเวลา 08.00 น., 17.00 น. และ 20.00 น. จะต้องกลับเวลานี้ ซึ่งก็มา
ร้องเรียนเรื่องรถรับส่งอีก ทางส านักงานฯรบกวนแจ้งให้ทราบด้วย เพราะส านักงานจะไปชี้แจงทุกเรื่องให้
ทราบ 

ประธาน  ถ้าร้องเรียนมายังจังหวัดไม่เป็นไร แต่ถ้าร้องไปกรุงเทพจะไม่ดี ถ้ามีเรื่องเดิมให้จังหวัดไว้บ้างเพ่ือ
จะมีทางแก้ไขถ้าไปท าเนียบแล้วเรื่องจะถึงผู้ว่าฯ ต้องรายงานทุกระยะว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการแก้ไข
ตลอดส่งหนังสือให้จังหวัดและส าเนาให้ส านักงานป้องกันฯทราบ ทุกเรื่องจะผ่านการปฏิบัติวัดความพึง
พอใจผ่านศูนย์ด ารงธรรม ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความพึงพอใจจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเรื่องท างานล่าช้า
มากกว่า เรื่องอยู่ที่ส านักนายกมีอยู่ 2 – 3 เรื่อง บางเรื่องยุติไปแล้วเรื่องท่ียุติไปแล้วก็ตัดไป ในการท างาน
เวลาศูนย์ด ารงธรรมส่งเรื่องไปถึงท่านๆต้องแสดงความจริงใจ โดยการรีบปฏิบัติอย่างเอาเรื่องไปเก็บไว้ พอ
มีเรื่องร้องเรียนที่ส านักนายกๆก็จะส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่เปิดดูสัก 3 – 4 วัน จะมีการโทรหา
ท่านผู้ว่าฯ เจ้าหน้าที่ต้องรีบเปิดดูการเปิดดูคือการได้รับเรื่องแล้ว ถ้ามีข้อมูลจากท่านมาเราจะได้ทราบ
ข้อมูลว่ามีอะไร เรื่องไปถึงไหนแล้วจะได้ตอบได้ในเบื้องต้น เมื่อรู้แล้วจะได้แจ้งว่าได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ส่วนเรื่องการเล่นเกมส์ในร้านอินเตอร์เน็ต เริ่มจะ
น าไปสู่คดีอาชญากรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือวัฒนธรรมไปตรวจสอบด้วย  เรื่องสัตว์ป่า ทาง ทสจ.ช่วย
ตรวจสอบด้วยที่อ่างฤาไน เรื่องอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตมีเรื่องหลอกลวงแรงงานทางอินเตอร์เน็ต ค้า
มนุษย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ฝากช่วยดูทุกเรื่องด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนผ่านทางศูนย์ด ารงธรรม เรียน
ทุกท่านให้ความส าคัญกับศูนย์ด ารงธรรมด้วย 



 ๑๒ 

   
มติที่ประชุม      รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา    10.00  น.  
 

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

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตย์พรหม    พิมพ์/ทาน 
                                                                         ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์ 
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