
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  ๖/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่   2   กรกฎาคม  ๒๕๕8   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ช้ัน ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) 
2. นายจันทคราม  เทียมทัน  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.สัมพันธ์  เบญจศิริ   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
6. พ.ต.ณรงค์ฤทธ์ิ  ภูมิแตง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
7. ร.อ.ชยุต   เพ็ชรศรีงาม  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
8. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์  รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายนิพัทธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
12. ร.ต.อ.คม  นพโสภณ  แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นางสาววรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวรพัฒน์  คําไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นางอุบลรัตน์  สงเคราะห์  แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายไชยพร  พุ่มผลึก   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสัมพันธ์  พรสกุลศักด์ิ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
18. นายไชยา  สุขประเสริฐ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาเขต 2 
19. ว่าที่ ร.อ.เชาวลิต  ยุทธนาวา  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายพิสุทธ์ิ  เพชรา   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นางสุวรรณี  สินาเจริญ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายปฐมพงศ์  เช้ือโพน   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายอดุลย์  แช่มวงษ์   แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายนิธิชัย  สมงาม   แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
25. นางสาวยุทาพร  นักบุญ   แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
26. นายนิธิวรรธน์  ตันไล้   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
28. นายไพโรจน์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นายเอนก    วงศ์ษา   แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
30. นายพิพากย์  เตชเบญจรงค์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
31. นายฐาปนิต  บุญสิริ   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายชัยยุทธ์  ศิริวัฒนสกุล  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
34. นายธานินทร์  นิลกําแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
35. นายจรัล   หร่ายมะณี  แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
36. นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา  แทน นายอําเภอบางปะกง 
37. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
38. นายการุณ  ไทยแขวง  แทน นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว   
39. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
40. นายวัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
41. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
42. นายรวิชญ์  นนท์ชญาวิชญ์  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต   
43. นายปริญญา  วงศ์หาภัย  แทน นายอําเภอท่าตะเกียบ 
44. นายวรวิทย์  ทวีทอง   แทน นายอําเภอราชสาส์น 
45. นายอภิวรรธน์  สารีวัน   แทน นายอําเภอคลองเขื่อน 
46. พ.ต.อ.ฐานุพงศ์  ศรีสิริศักดิ์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
47. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกลํ่า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
48. ร.ต.อ.วารินทร์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
49. ร.ต.ท.อิทธินันท์  วงษ์จันทร์  แทน ผกก.สภ.บางนํ้าเปรี้ยว 
50. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
51. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนป๋ิว  ผกก.สภ.แปลงยาว 
52. พ.ต.ท.อนันต์สิทธ์ิ พิทักษ์   แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
53. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์  วรรณพุฒ  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
54. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
55. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
56. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
57. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
58. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
59. พ.ต.ท.พัฒนจักร  สังวรศีล   สวญ.สภ.บางขนาก 
60. พ.ต.ท.ชายุต  ช่ืนใจชนก  สวญ.สภ.วังคู 
61. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
62.  ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
63. ร.ต.ท.วิโรจน์  โชควินัย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ 
64. พ.ต.ท.กีรติศักดิ์  ก้องเกียรติศิริ  สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
65. นายจักรกฤษณ์  นนท์จีรนัช  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66. พ.จ.อ.สายัณห์  ช้างแก้วมณี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเน่ืองเขต 
67. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 



 ๓

68. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
69. ว่าที่ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
70. นายสมศักด์ิ  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
71. นางสุธัญญา  มะสิทธ์ิ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
72. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
73. นายไชยวัฒน์  ศรีวิโกสุม  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธ์ิ 
74. นายธนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
75. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
76. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
77. นายปริญญาพล  อุทยาภรณ์  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
78. ร.ต.อ.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ร่วมประชุม 

1. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นางสาวชลิตา  หนองบัว  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๖/๒๕๕8 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม 2558      

                              
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕8 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.ค. 58 รายงานการ

ประชุมฯ จํานวน  10 หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีการ
แก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

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



 ๔

  นายปริญญาพล   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน มิ.ย. ๕8 สรุปผลการดําเนินงาน คือ   
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน จัดประชุมประชาคม เป้าหมายหมู่บ้าน
ที่มีปัญหามาก  11 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีปัญหาปานกลาง 55 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย  112 
หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหา 679 หมู่บ้าน จัดประกวดกองทุนแม่ดีเด่น ปี 2558 ชนะเลิศ กองทุนแม่ 
ม.11 ต.หมอนทอง อ.บางนํ้าเปรี้ยว รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กองทุนแม่ ม.3 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย
เขต รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองทุนแม่ ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเส่ียง ป.1 – ป.6 จํานวน 
7,520 คน ดําเนินการโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
27 – 29 มิ.ย. 2558 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
จํานวนทั้งส้ิน 208 คน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ 3 แห่ง/
715 คน พบสารเสพติด 20 คน จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
20 ครั้ง 20 แห่ง ดําเนินงานโครงการโรงงานสีขาว จํานวน 12 แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 6 คดี (กัญชา)จํานวน  1  ราย รวม 7 คดี
ผู้ต้องหา 7 คน ข้อหาจําหน่าย 56  คดี ผู้ต้องหา 58 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย  31 คดี 
ผู้ต้องหา 32 คน ข้อหาครอบครอง ๙2 คดี ผู้ต้องหา 92 คน และข้อหาเสพ 173 คดี ผู้ต้องหา       
173 คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 359 คดี ผู้ต้องหา 362 คน ของกลาง ยาบ้า 4,854 เม็ด ยาไอซ์  11 กรัม 
กัญชา 217 กรัม และพืชกระท่อม 52 กิโลกรัม    

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก  183 คน สมัครใจค่ายบําบัด 407 คน บังคับบําบัด 1,900  
คน ต้องโทษบําบัด 200 คน และ ติดตาม 1,489 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 59 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน ๑5 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน 89 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จํานวน ๒ แห่ง รวม
ทั้งส้ินจํานวน  170 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  431  คน  พบสารเสพติด 14  คน  แนะนํา/ตักเตือน  
44  แห่ง  การตรวจด้านอ่ืนๆ ไม่พบการกระทําผิด  

ประธาน  เรื่องหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก 11 หมู่บ้าน ทําอย่างไรจะให้ลดลง 
ปริญญาพล  ทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นเป้าปี 2558 ที่ ปปส.กําหนดให้ ดําเนินการปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งในปี 2559 

ทั้ง 11 หมู่บ้านต้องลบออกจากบัญชีดํา ในการปิดล้อมตรวจค้นต้องทําประชุมความเข้าใจ ทาง ปปส.เขา
ให้งบทางอําเภอมา และจะคัดมา 1 หมู่บ้านที่ประสบผลสําเร็จ ส่งรายช่ือให้ ปปส.และจะมีการประเมิน
สถานะ ทั้ง 11 หมู่บ้านในเดือน ก.ย.2558 

ประธาน  ตรวจค้นมีสถานประกอบการพบผู้ติดสารเสพติด 20 คน ดําเนินการอย่างไร 
ปริญญาพล  ถ้าเป็นผู้เสพส่งเข้าค่ายบําบัดทางอําเภอและจังหวัดจัดไว้ 
นายจรัล  เกี่ยวกับ 11 หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ของอําเภอเมืองมีอยู่ 1 หมู่บ้านที่คลองเจ้า มีมาตรการคือ  

1 ไปประชาคม ปิดล้อมตรวจค้นและจับผู้ค้าได้ 2 ราย คือว่าเป็นรายสําคัญมีการปิดล้อมตรวจค้นคนเข้า
ค่าย ได้ดําเนินการครบถ้วน ถือว่าตัดออกได้แล้ว เพราะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ปปส.ได้ตั้งไว้แล้ว 

เลขานุการ   ต่อไปวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                     

นายปฐมพงศ์  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน มิ.ย. ๕8 คดีเกิด จํานวน 12 คดี 



 ๕

  คดีที่ ๑ วันที่ 4 มิ.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทําความผิด 1 คน ช่ือนางสายบา  เข็มมุข ตรวจยึดของ
กลาง ไม้กระยาเลยแปรรูป จํานวน 201 แผ่น ปริมาตร 4.557 ลบ.ม.สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 93  
ม.5 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 
 คดีที่ ๒ วันที่ 4  มิ.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทําความผิด 1 คน  ตรวจยึดของกลาง เล่ือยโซ่ยนต์ 
จํานวน 2 เครื่อง สถานที่เกิดเหตุ ข้างบ้านเลขที่ 93 ม. 5 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม   
 คดีที่ ๓ วันที่  ๑2 มิ.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทําความผิด จํานวน ๑ คน  พื้นที่ถูกบุกรุก จํานวน 80 
ไร่  บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ     
 คดีที่ ๔ วันที่ ๑3  มิ.ย. ๕๘ ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จํานวน 42 ไร่ เป็นยางพารา 
และสับปะรด  บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุกสวนยางพารา จํานวน 83 ไร่
บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  
 คดีที่ 6 วันที่ 13 มิ.ย. 58  ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุกสวนยางพารา จํานวน 50 ไร่ 
บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 7 วันที่ 14 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุกสวนยางพารา จํานวน 74 ไร่ 
บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 8 วันที่ 14 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุกสวนยางพารา จํานวน 31 ไร่ 
บริเวณพื้นที่เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 9 วันที่ 23 มิ.ย. 58 จับกุมผู้กระทําความผิด 1 คน ช่ือนายสมเกียรติ ผาวันดี ของกลาง
กระทําความผิด เล่ือยโซ่ยนต์จํานวน1เคร่ือง รถจักรยานยนต์ย่ีห้อยามาฮ่า สปาร์ค สีแดงดําจํานวน 1 คัน 
 คดีที่ 10 วันที่ 24 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จํานวน 18 ไร่เป็นยางพารา 
และมันสําปะหลัง บริเวณเขาวง ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  
 คดีที่ 11 วันที่ 24 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จํานวน 28 ไร่ 3 งาน เป็น
ยางพารา พริก และมันสําปะหลัง บริเวณบ้านมอทราย ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 12 วันที่ 24 มิ.ย. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิด พื้นที่ถูกบุกรุกยางพารา จํานวน 20 ไร่    
3 งาน บริเวณบ้านมอทราย ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  
 เปรียบเทียบคดี มิ.ย. 57 กับ มิ.ย. 58 จํานวนคดีเพิ่มขึ้น 4 คดี จํานวนผู้ถูกจับลดลง 10 คน 
กรณีมีคดีเพิ่มขึ้นเป็นการเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่อนุรักษ์ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตรวจยึดไม่มี
ตัวเป็นการตรวจยึดป่าของพื้นที่อนุรักษ์ กําลังดําเนินการอยู่ ในส่วนป่าสงวนแห่งชาติ ได้ทราบข่าวจาก
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ว่ากําลังเตรียมแผนและจะเร่ิมดําเนินการ พื้นที่ที่ตรวจยึดได้ต้องฟ้องศาลส่งพนักงาน
สอบสวนของรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ในเดือน มิ.ย.จํานวน 9 คดีและทําการปิดประกาศในพื้นที่ 2 ครั้ง จํานวน 
30 วัน ถ้ายังไม่มีใครทักท้วงจะตัดทิ้งและปลูกป่าแทน      

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคล่ือนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นางสาวยุทาพร  สําหรับเดือน มิ.ย. 58 มีการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดด้านกฎหมายปศุสัตว์ จํานวน 5 ราย 
ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่พนมสารคาม 

  รายที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 ผู้กระทําผิดช่ือนายวีระ  พึ่งเกษม ข้อหา ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.
2538 ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการ 15 พระราชบัญญัติ



 ๖

ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2535 อยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ 199/2 ม.13 ต.บ้านซ่อง             
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ของกลาง ซากไก่ จํานวน 42 ตัว ที่ลับมีด 1 ใบ มีด 7 เล่ม 

  รายที่ 2 เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 58 ผู้กระทําผิดช่ือนางสาวอริสา  ป้องกระเสริฐ ข้อหา  ตั้งโรงฆ่าสัตว์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 ต้ังโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2538 อยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ 113 ม. 12 ต.บ้านซ่อง อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ของกลาง ถังแก๊ส จํานวน 1 ถัง ชุดเตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์การต้ม 1 ชุด มีด 10 
เล่ม ที่ลับมีด 1 อัน ค้อน 1 อัน ที่เผาขน 1 อัน ที่ไปพบคือฆ่าสุกรเสร็จแล้ว และมีคนรับไปแล้วได้แต่ยึด
ของกลางในการกระทําผิด 

  รายที่ 3 เม่ือวันที่ 15 มิ.ย.58 ผู้กระทําผิดช่ือ นายฉัตรชัย  เข็มทอง ข้อหา  ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ.ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2538อยู่ในบริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ม.3 ต.พนมสารคามอ.พนมสารคาม          
จ.ฉะเชิงเทรา ของกลาง ซากสุกร จํานวน 6 ตัว(นํ้าหนักตัวละ 90 กก.) มีด 6 เล่ม ขวาน 1 ด้าม ตะขอ
แขวน 2 อัน ทําการยึดซากตามความเห็นของปศุสัตว์เห็นว่าไม่ควรนําไปบริโภค  

  รายที่ 4 เม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 58 ผู้กระทําผิดช่ือ นายณัฐพงษ์  แก้วคํา ข้อหา ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ.ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2538อยู่ในบริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ม.๔ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ของกลาง มีด 2 เล่ม ตะแกรงตักขนไก่ จํานวน 2 อัน วันที่ไปตรวจไม่มีไก่เหลือแต่กรง ไม่ได้
ทําการยึดมามีหลักฐานว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์จริง 

  รายที่ ๕ เม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 58 ผู้กระทําผิดช่ือ นางสาวมณีวรรณ์  แก้วชา ข้อหา ตั้งโรงฆ่าสัตว์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ.ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2538 อยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ 116/1 ม.๔ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม             
จ.ฉะเชิงเทรา ของกลาง มีด 8 เล่ม ตะแกรงตักขนไก่ 2 อัน ไม้พาย 1 อัน หม้อ 1 ใบ ชุดเตาแก๊ส 1 ชุด 
เข้าไปไม่มีการเชือดแต่มีอุปกรณ์แสดงว่าเป็นโรงฆ่าเถื่อนจึงเข้าไปยึดอุปกรณ์ ผลการดําเนินคดีจะรายงาน
ให้ทราบในเดือนต่อไป 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ร.ต.อ.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน พ.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ

เพศ คดีเกิด 27 ราย จับได้ 22 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 23 ราย   
  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 75 ราย จับได้ 34 ราย เปรียบเทียบกับเดือน

เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 9 ราย  
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  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด 16 ราย จับได้ 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา 
คดีเกิดเพิ่มขึ้น 1 ราย     

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน 771 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้ลดลง 155 ราย 

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายไชยพร  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงาน เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีแรงงานต่างด้าวที่เข้า
เมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน จํานวน 15,560 ราย แรงงานต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุน จํานวน 932 ราย เข้าเมืองช่ัวคราวโดยมีวีซ่า 932 ราย แรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
จํานวน 6,788  ราย แยกเป็นพม่า 4,712 ราย ลาว 293 ราย เขมร 1,783 ราย ตามบันทึกข้อตกลง 
7,007 ราย แยกเป็นพม่า 2,188 ราย ลาว 438 ราย กัมพูชา 1,381 ราย กลุ่มที่ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มี.ค.58 ซึ่งมีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.58 
มีนายจ้างพาต่างด้าวไปย่ืน 5,179 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของยอดปีที่ผ่านมาคือ 5,386 ราย ผล
การจดทะเบียนต่างด้าวมีมาจดทะเบียน 24,373 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.31 จดทะเบียนกิจการประมง
ทะเลมีนายจ้างมาจดทะเบียน 106 ราย แรงงานต่างด้าว 403 รายเป็นพม่า 331 ราย ลาว 28 ราย 
กัมพูชา 44 ราย ในการจดทะเบียนครั้งน้ีได้ 72.31 เปอร์เซ็นต์ แรงงานพวกน้ีต้องเข้ากระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติ 6,788 ราย รวมกันแล้ว 31,161 ราย หายไปจากระบบ 2,541 ราย มาตรการ
ดําเนินการหลัง 30 มิ.ย. 58 มี 27,373 ราย ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสัญญาประเทศต้นทางให้
เสร็จ ส้ิน 31 มี.ค. 59 ขบวนการปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องดําเนินการตามคําส่ัง คสช ที่ 
111/2557 ปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าวต่อไป 

พ.ต.ท.กีรติศักด์ิ  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานปัญหาที่ตรวจพบคือปัญหาไซด์งาน
ก่อสร้าง จะพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู ทํางานผิดสถานที่และผิดนายจ้างเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
ตม.จะไม่จับกุมแต่แนะนําให้ทํางานให้ถูกต้อง เรื่องน่าสนใจในห้วงเดือนที่ผ่านมา ในส่วนของ ตม.
ฉะเชิงเทรา ควบคุมไปถึง จ.ปราจีนบุรี นครนายก มีการจับกุมพระที่เป็นกัมพูชา ไม่มีบัตรและได้รับแจ้ง
จากประชาชน ข้อสังเกตคือจะออกมาบิณฑบาตต้ังแต่ 11.00 – 12.00 น.และจะอยู่ตามป่าละเมาะ จึง
ขอประชาสัมพันธ์ถ้าเจอแจ้งตํารวจท้องที่และประสาน ตม.เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ประธาน  ขอให้เคร่งครัดในการตรวจสถานประกอบการให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเกรงกลัวในการนํา
แรงงานเข้าสู่ระบบตามที่จัดหางานได้เตรียมไว้  เพราะจัดหางานแจ้งว่าการจดทะเบียนในแบบไม่ค่อยมา
กัน จะแฝงอยู่ในสถานประกอบการมาก ต้องเพิ่มความเข้มในการตรวจสถานประกอบการเพื่อให้เข้าสู่
ระบบมากข้ึน    

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นายฐาปนิด  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําเดือน พ.ค. ๕8 

  ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับในกิจการกลุ่มเส่ียง (ประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้งเครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา)จํานวน 2 แห่ง
พบแรงงานทั้งหมด 18 คน เป็นรายงานต่างด้าว 15 คน ตรวจเรือประมงทะเล โดยศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-แจ้งออกเรือประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 พ.ค.-18 มิ.ย.58 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ 38 แห่ง พบแรงงานทั้งหมด 1,617 คน ไม่พบบุคคลที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ โดย สนง.



 ๘

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการ ประมงจังหวัดฯกรมเจ้าท่าสาขา
ฉะเชิงเทรา  

  ตรวจร้านประเภทร้านเกมส์ จํานวน 22 ร้าน ประเภทร้านคาราโอเกะ จํานวน 8 ร้านและไม่พบ
การกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ โดยสนง.วัฒนธรรมจังหวัด  

  การลงพื้นที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองสืบสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลจากการ
คัดแยก พบบุคคลต่างด้าวทั้งหมด 15 ราย เป็นสัญชาติกัมพูชาและเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีเอกสาร
เดินทาง จึงได้นําตัวส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการต่อไป 

  การตรวจบุคคลเร่ร่อนขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา พมจ.ฉช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอําเภอ เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ฉช.บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ณ บริเวณตลาดนัดหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางนํ้าเปรี้ยว 1 ครั้ง 
ปรากฏว่าไม่พบบุคคลเร่ร่อนขอทานดังกล่าว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของพื้นที่ตลาดนัดรวมทั้ง
พ่อค้าแม่ค้าหากพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 

  ด้านการประชุมอบรมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2558 

  ประชุมช้ีแจงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงในทะเล พ.ศ.2557 (ร่วมกับการดําเนินงาน
ศูนย์ PIPO) กลุ่มเป้าหมายเจ้าของเรืองประมงทะเล กํานันผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนในพื้นที่ ต.บางปะกง              
ต.ท่าข้าม และ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

  การดําเนินงานแจ้งเบาะแส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเดือน มิ.ย.58 ยังไม่มีการแจ้งเบาะแส
ของ 1300  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายปริญญาพล  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน มิ.ย. ๕๘ 
  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคล่ือนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพื้นที่ไม่

พบความเคล่ือนไหวและความเคล่ือนไหวของนักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ 
ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่ของตนเอง 

  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 
  วันที่ 9 มิ.ย. 58 กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ต.เกาะขนุน ได้เดินทางไปศูนย์

ดํารงธรรมช่ัวคราว บ้านท่ามะนาว ม.23 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ เพื่อย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม ขอให้พิจารณาการให้ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ของ 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกรเอเชีย จํากัด (คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกาะขนุน) โดยทางกลุ่มอ้างว่า
สถานที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฯ การแก้ไขปัญหา ศูนย์ดํารงธรรมฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อรายงานไปยัง
ส่วนกลางประกอบการพิจารณาต่อไป 

  วันที่ 10 มิ.ย. 58 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ เป็น
ประธานพิธีการจัดกิจกรรม “รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า...ป่าไม้มั่นคง ประชาชนม่ังคั่งอย่างย่ังยืน” ณ บ้าน
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ท่ามะนาว ม.23 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ ปรากฏว่าได้มีบุคคล กลุ่มบุคคลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน เจ้าหน้าที่
สํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรมช่ังคราว เพื่อขอความช่วงเหลือ รวมจํานวน 13 เรื่อง อยู่ใน
ความรับผิดชอบของจังหวัดฉะเชิงเทรา 7 เรื่อง คือ 1. ร้องคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ
ธรรมชาติเกาะขนุน 2. ร้องเรียนการขุดคูกันช้างในพื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 3. ร้องเรียนการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 4. ร้องเรียนปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต 5. เรื่องขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ต.ท่า
ตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 6. ร้องเรียนคัดค้านการเปล่ียนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นถ่านหิน ของ
บริษัทเนช่ันแนล พาวเวอร์ซัพพลาย 7. ร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 600 
เมกกะวัตต์ ของ บริษัท เนช่ันแนล พาวเวอร์ซัพพลาย การแก้ไขปัญหา ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จะดําเนินการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

  วันที่ 28 มิ.ย. 58  ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มี 34 หน่วยเลือก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,275 คน ได้เปิดการลงคะแนนการเลือกต้ังผู้แทน
เกษตรกร เม่ือเวลา 08.00น. และปิดการลงคะแนนฯ เม่ือเวลา 15.00 น. มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
2,303 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 การเลือกตั้งฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ 

ประธาน  เมื่อวันที่นายกฯมา มีการยื่นหนังสือถึงนายก เกิดจากคนในโดยยื่นต่อหน้าท่านผู้ว่าฯ นายกฯก็รับ
หนังสือไปปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้กล่าวโทษใคร เป็นเรื่องความต้องการพัฒนาโดยเรียกให้มาช้ีแจง
และทําสําเนาตามที่ยื่น 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายนิธิชัย  เดือน มิ.ย.58 ได้กวดขันรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน จํานวน 2 ครั้งและได้เรียกรถที่คาดว่าจะบรรทุก

นํ้าหนักเกินข้ึนช่ัง 29 คัน มีผิดกฎหมาย 1 คัน และได้แจ้งดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว 
นายอดุลย์  เดือน มิ.ย. 58 เดือนน้ีไม่มีผลการจับกุม เน่ืองจากหัวหน้าด่านได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ไปจังหวัด

อ่ืน ต้องประสานงานกับหัวหน้าคนใหม่ และมีการประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะแจ้งว่า 
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 58 เป็นต้นไปจะใช้นํ้าหนักใหม่ ถ้าคิงพิน 4.5 ม.ไม่เกิน 6 ม. นํ้าหนักรวมไม่เกิน 45 ตัน 
ถ้าคิงพิน 6 ม.ไม่เกิน 7 ม.นํ้าหนักรวม 47 ตัน ถ้าคิงพิน 7 ม.ไม่เกิน 8 ม. นํ้าหนัก 49 ตัน ถ้าเกิน 8 ม.
ขึ้นไปให้ 50.5 ตัน อนุโลมให้ถึง 55 ตัน ถ้าฝ่าฝืนจําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ คิงพินหมายความว่า วัดต้ังแต่ล้อหน้ารถ ถึงล้อแรกที่บรรทุก ซ่ึงประชุมครั้งต่อไปจะนํา
โบชัวส์มาแจก  

นางสุวรรณี  การตั้งจุดตรวจเพื่อเป็นการจัดระเบียบรถโดยสาร พบบ้างในการบรรทุกของรถกระบะบรรทุก
นํ้าหนักเกิน เดือนที่ผ่านมาพบ 4 คัน เปรียบเทียบปรับไป 4,000 บาท ออกใบส่ังไป 4 ใบ  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 



 ๑๐

นางสุวรรณี  การดําเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารของขนส่ง ดําเนินการตามนโยบาย คสช. มีการประชุม
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจําจังหวัด โดยมีผู้ว่าฯเป็นประธานและมีการมอบนโยบายจัดระเบียบ 
เริ่มจากสํารวจจุดจอดรถตู้ที่อยู่นอกสถานีขนส่งเน้นว่ารถจะต้องเข้าสถานีขนส่ง มอบหมายให้ทหารและ
ขนส่ง ตํารวจดําเนินการปราบปรามรถตู้ที่ผิดกฎหมาย และให้บขส.จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเส้นทาง
เพื่อจะนํามาบริหารเกี่ยวกับจุดจอด ขณะน้ีคณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งต้ังแล้วเพื่อสรุปนํามาเสนอ
ท่านเพื่ออนุมัติจุดจอดที่ใดบ้าง 

  ส่วนมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จํานวนวินที่ขออนุมัติมี 144 วิน จํานวน 2,560 คัน ขณะน้ีมีการ
ดําเนินการจดทะเบียน เป็นป้ายเหลืองเรียบร้อย 1,296 คัน ยังค้างอยู่ 1,264 คัน คิดเป็นร้อยละ 51 
รถที่ยังไม่มาจดอาจจะมาจากนําช่ือคนอ่ืนมาใส่แทน ต้องรบกวนทุก สภ. ให้ตรวจสอบในเรื่องน้ีว่ารถซึ่งอยู่
จริง ถ้ามีอยู่ให้รีบมาดําเนินการ ถ้าไม่ว่ิงก็คัดออกไป 

ประธาน  ในเรื่องกฎหมายที่เคร่งครัด บังคับให้เข้ามาในระบบกฎหมาย ฝากให้ตํารวจช่วยดูแลให้เข้ามาสู่
ระบบ เพราะร้อยละ 51 ยังน้อย ถ้าว่ิงแล้วไม่โดนจับจะไม่เห็นความสําคัญของกฎหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึง
ในช่วงน้ีเหมาะที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                        
ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม  
 
ประธาน  หนังสือหรือข้อร้องเรียนจะผ่านศูนย์ดํารงธรรม ปริมาณมากน้อยเรื่องอะไร จะแสดงว่าเป็นเรื่อง

ใหม่เก่า  เรื่องที่ไม่เอาใจใส่ในอดีตเรื่องปล่อยปละละเลย เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เรื่อง 2 มาตรฐาน 
ทุกอย่างที่เป็นความเดือดร้อน หรือไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ศูนย์ดํารงธรรมก็ไม่ได้รับทุกเรื่อง จะ
มีการตรวจสอบก่อน เรื่องไหนที่เป็นไปได้เหมาะสม หรือกระทบในวงกว้างต่อไป ใช่หรือไม่ต้องตอบมา
ก่อน ผลการดําเนินงานต้องรายงานว่าผลการดําเนินการเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะเรื่องที่ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของนายกมา จะมีตัวหนังสือสีแดงปรากฏอยู่ ถ้ามีการไปร้องเรียนซ้ําอีก และทางจังหวัดไม่ได้
ดําเนินการใดๆเลย ก็จะโทรศัพท์หาผู้ว่าฯ ทีน้ีเดือดร้อนกันไปหมด 

นายปริญญาพล  ในการประชุมครั้งต่อไปให้เพิ่มวาระเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นเรื่องที่คัดมาเข้า
ที่ประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย 

ประธาน  ถ้านําเข้าวาระมา ต้องศึกษามาด้วยแต่เป็นส่ิงที่ดีถ้าจะนําเสนอก็จะให้สํานักงานจังหวัดนํามาแต่
ต้องพูดในรายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องลับขอให้ช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร 

พ.ต.อ.สัมพันธ์  ถ้านําเข้ามาเป็นสถิติ เป็นหัวข้อการร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรม ถ้าเป็นตารางมาว่าเดือนที่ผ่านมามี
ข้อร้องเรียนกี่เรื่อง ดําเนินการไปแล้วก่ีเร่ือง เสร็จส้ินก่ีเรื่อง ค้างก่ีเรื่อง ล่าช้ากี่เรื่อง เหตุที่ล่าช้าเพราะอะไร 

ประธาน  เป็นข้อมูลเบสิก เช่น พนักงานสอบสวนกักขังหน่วงเหน่ียว มีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรม มีการกักขังหน่วงเหน่ียวมีหนังสือแจ้งไป พวกท่านจะรับได้หรือเปล่า 

นายจิรศักด์ิ  โดยปกติการประชุมกรรมการจังหวัดจะมีวาระเรื่องประชุมของศูนย์ดํารงธรรมเป็นสถิติว่ามีก่ี
เรื่อง ดําเนินการกี่เรื่อง แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด ถ้าจะใช้ที่ประชุมน้ีลงรายละเอียดก็ไม่รู้จะเลือกเร่ืองอะไร 
เพราะในรอบเดือนทั้งเร่ืองเข้าใหม่และเรื่องค้างเก่ามีจํานวนมาก 

ประธาน  ถ้าเห็นด้วยให้สํานักงานจังหวัดคัดเรื่องที่สําคัญๆ หรือเรื่องที่กระทบกับคนวงกว้าง ไม่ได้เอาทุก
เรื่องเป็นตัวอย่างเดือนละ ๒ – ๓ เรื่อง ให้แจ้งล่วงหน้าเผ่ือว่าเจ้าของเรื่องจะได้มาช้ีแจงเอง แต่ถ้ามีผู้แทน
มาประชุมแทนก็จะลําบาก 



 ๑๑ 

นายธานินทร์  ในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ล่อแหลมยังไม่มีข้อยุติจะมีปัญหากับหน่วยงาน ถ้านํา
เรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง จากศูนย์ดํารงธรรมและเรื่องน้ันยังไม่มีข้อยุติมานําเสนอ จะมีผลกับหน่วยงานน้ันๆ
มากพอสมควร และไม่สามารถควบคุมกระแสที่จะออกไปข้างนอกได้ เพราะศูนย์ดํารงธรรมต้องหา
ข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และข้อสรุปก่อน ถ้ายังไม่สรุปมานําเสนอและถามในที่ประชุม เจ้าของเรื่องจะตอบ
ไม่ได้ เพราะฉะน้ันถ้าได้ข้อสรุปแล้วค่อยนํามาคุยกันอีกที 

พ.ต.อ.สัมพันธ์  หัวข้อเรื่องว่าดําเนินการหรือยัง ยังเพราะอะไรไม่ต้องมาช้ีแจงถ้าเอาเหตุผลมาช้ีแจงคงไม่จบ 
ประธาน  คร้ังหน้าต้องลองดูก่อน ให้สํานักงานจังหวัดคัดมาหน่ึงวาระจะมีประโยชน์อาจจะหนักใจเจ้าของ

เรื่อง ส่วนจังหวัดหนักใจมากกว่าต้องหารือกันในเวทีน้ี และต้องได้รับความร่วมมืออาจจะใช้หลายหน่วย
ต้องช่วยกันไม่ได้มาเพื่อทําลายหรือทําให้ใครเสียหาย 

นายธานินทร์  ให้ประธานวางกรอบว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเข้าสู่คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยว่าสรุป
เป็นแนวทางว่าผลกระทบมุมกว้างก็เห็นด้วย ถ้ากระทบกับบุคคลอาจจะไม่ใช่คณะกรรมการชุดน้ี เช่น ยา
เสพติด รถบรรทุกนํ้าหนักเกิน ต่างด้าว ถ้าเป็นเรื่องกระทบบุคคลไม่น่านํามาเข้าสู่การประชุมฯ 

นายปริญญาพล  จะนําเข้าสู่วาระเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําเดือน ในเดือน มิ.ย.มี 1 เรื่อง เรื่อง
ร้องเรียนสถานบริการเสียงดัง มาช้ีแจงที่ประชุมว่าได้รับเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และจะมาช้ีแจงในที่
ประชุม 

ประธาน  จะให้สํานักงานจังหวัดดําเนินการให้ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ  

 
ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม    ก็ขอปิด

ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา    10.05  น.  
 
 

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