
รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  3 /2555 

วันพฤหัสบดีที่  29   มีนาคม   พ.ศ. 2555   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายเริงศักดิ์            มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา    (ประธาน) 
2. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (1)    
3. นายสรรชัย  จงอุตส่าห ์ อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   
5. นายไพศาล  พิมลรัตน์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     
6. พ.ต.อ.วินัย  จิตต์ปรุง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. พ.อ.พณิชย์  ศิริพละ  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11   
8. พ.ท.สมศักดิ ์  แตงอ่อน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
9. ร.อ.กิจจา  ท่าไว  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ 
10. พ.อ.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝุายทหาร)   
11. นายชัชวาล  ล้วนรัตน์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
12. นายสมศักดิ์  กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   
13. นางสาวงามพิศ  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายประสิทธิ์ชัย  จันทร์หอม แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. พ.ต.ท.หญิงบุญศร ี หอมเหมือน แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
16. นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นางนพอนงค ์  สุขสืบพงศ ์ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางภาวดี  เอ้ืออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นางสาวจิรภา  ไชยสม  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 
21. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ แทน ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
22. นายวรวุฒิ                    รัตนบริรักษ์          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 
23. นายวิชัย   ลิกขนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     
24. นายทรงศักดิ์  นาคช านาญ แทน ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา     
25. นายสมศุข  ทัศนา  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางสาวเทียมจิตร  อมาตยกุล ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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29. นายวิรัตน์  วิโรจนุปถัมภ์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    
30. ผศ.สุมลวรรณ  ยิ้มงาม  แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
31. นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นายบุญธรรม  เสาวดี  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
34. นายจีรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด 
35. นางสาวอรุณี  แก้วจินดา ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
36. นายวิสิทธิ์  สินลือนาม นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
37. นายบรรพต  ทรัพย์เมือง แทน นายอ าเภอบางปะกง 
38. นายเดชา  ใจยะ  นายอ าเภอพนมสารคาม 
39. นางวราภรณ์  ศิริวงศ์  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
40. นายพงษ์พันธ์  ยมมาศ  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
41. นายสุระ   หงษ์ศิร ิ  นายอ าเภอแปลงยาว 
42. นายเกรียงศักดิ ์  รัตนกุญชลี นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
43. นายณัฐสิญจ์  ศรีพงษ์  นายอ าเภอสนามชัยเขต 
44. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
45. นายชิดชนก  ทับแสง  นายอ าเภอราชสาส์น   
46. นายณัฏฐพงษ์  สุขวิสิฏฐ์  นายอ าเภอคลองเข่ือน 
47. พ.ต.อ.สนั่น  บุญเผื่อน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
48. พ.ต.ท.วรวุฒิ  สุวรรณวิก แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
49. พ.ต.ท.สิทธิพลว์  สิริธานิยภักดี แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
50. พ.ต.ท.ประภาส  เหมือนปิ๋ว รรท. ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
51. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
52. พ.ต.อ.สมชาย  เกียรติสุวรรณ ์ ผกก.สภ.แปลงยาว 
53. พ.ต.ท.คธา  รักษาสุข  แทน รรท. ผกก.สภ.บ้านโพธิ์      
54. ร.ต.อ.กิตติคม  จันทร์สง่า แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต    
55. พ.ต.ท.ทัดค า  แสงสุกสว่าง แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
56. พ.ต.ท.ประวิทย ์  วิลาศรี  แทน ผกก.สภ.ราชสาสน์      
57. พ.ต.ท.ประณต  เพียรบุปผา แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน     
58. พ.ต.ต.เสน่ห ์  เจริญจิตร แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ    
59. พ.ต.ท.ชรินทร ์  งามวงษน์้อย แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
60. พ.ต.ท.ปรีชา  หนูสลุง  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
61. ร.ต.อ.รัตนบดินทร ์ รอยเวียงค า แทน สวญ.สภ.วังค ู  
62. พ.ต.ท.สมเกียรต ิ  สมนึก  สว.สภ.สาวชะโงก 
63. พ.ต.ท.วิชาญ  สารการ  สว. สภ.หนองแหน   
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64. ร.ต.อ.ประโมทย์  พูลประเสริฐ แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
65. พ.ต.ต.พัฒนา  แก้วส าอางค์ หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    
66. นายกิตติ   เปูาเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
67. นายมานะ  กิจสิพงษ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
68. นายอิศรา  ปิยะวาทินทร์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
69. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว  
70. นายอนันต์  พงศ์สุพาณี แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก   
71. นายชาญเดช  อินทวิชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม   
72. นางศิริวรรณ  นิติวรยุทธ แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน    
73. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม   
74. นายสิทธิพร  พิพัฒนกุล แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
75. นายประดิษฐ  โรจนพร  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์   
76. นายเจียม  โฉมสอาด แทน นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา      
77. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
78. นายบัญชา  นีซัง  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
79. นายพรชัย  ธรรมจรูญ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
80. นายชวลิต  บุญปาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
81. นายบุญชู  อยู่ภู่  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน    
82. พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)   
83. นายธีระ   พรชูตรง  ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่1) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (2)    
2. นายณรงค ์  วัชรชัยทโลสถ ผู้อ านวยการแขวงการทางฉะเชงิเทรา    
3. นายอารักษ ์  เทพศิริ  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา    
4. พ.ต.ท.จิรวุฒิ  ขวัญคุ้ม  สว.ทล.1 กก.3    
5. นายจตุพร  คชานบุาล หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการท าลาย                                                                                                                    

ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา    
6. พ.ต.อ.อตินันท์  นุชนารถ  ผกก.สภ.ฉิมพลี    
7. นายวัลลภ  กัวศรี  ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   
8. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา   
9. นายอร่าม  รังสินธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
10. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
11. นายฉัตรชัย  ทองมี  ผู้อ านวยการส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   
12. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์ ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี  
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13. นายศุภชัย  วีรสมบัติ  นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า  
14. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า    
15. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี    
16. นายวีระพล  เต็งเที่ยง  นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง   
17. นายประจวบ  บุญเกิด  นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา   
18. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน   
19. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต   
20. นายสินชัย  แทนศร  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน   
21. นายประเสริฐ  คงคาลัย  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง    
22. นายสม   อิ่มละเอียด นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล  
23. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์  
24. นายสมชาย  เอ่ียมอ่อน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา  
25. นายพลากร  โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช    
26. นายสมบัติ  รันศิริเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว   
27. นายสมศักดิ์  ธรรมเมธาพร นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น   
28. นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร หัวหน้าฝุายอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 2) 
29. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ศรีคชา  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ว่าที่ร้อยเอกอธิป          ศิวะศาสนพงศ ์ รรท.หัวหน้าฝุายอ านวยการ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
2. นายวุฒิภาพ          พุ่มไม้ทอง  ก านัน ต.ทา่ข้าม 
3. นางยุวด ี           สรรค์วิทยากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เริ่มประชุม    เวลา   09.40    น. 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 

ประธาน ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่  2 /2555  เมื่อวันอังคารที่  29  กุมภาพันธ์  2555  
  

ประธาน         เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555               
มีรายงานการประชุมจ านวน 10 หน้า ไดน้ าเข้าทางเว็บไซด์ของส านักงานจงัหวัดฯ และทางเวบ็ไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว  ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงาน          
การประชุม คร้ังที่ 2 /2555          
  

/ระเบียบวาระที่ 3… 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

เลขา ฯ  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  4  นโยบายของรัฐบาล 
 

เลขา ฯ  วาระที่ 4.1 เร่ืองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ด้านการปราบปราม  ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการจับกุมคดี
ยาเสพติดในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2555  จับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษได้ทั้งสิ้นจ านวน          
387 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 398 คน ในจ านวนนี้แยกเป็นยาบ้า จับกุมได้ทั้งหมดจ านวน 362 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 
372 คน ข้อหาจ าหน่ายจ านวน 17 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 20  คน  ครอบครองเพื่อจ าหน่ายจ านวน 35 ราย 
ผู้ต้องหาจ านวน 40 คน  ครอบครองจ านวน 61 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 63 คน  เสพจ านวน 249 ราย ผู้ต้องหา
จ านวน 249 คน ของกลางยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จ านวนทั้งสิ้น 11,072 เม็ด  เปรียบเทียบสถิติผลการ
จับกุมยาเสพติดให้โทษกับเดือนกุมภาพันธ์ 2554  จับกุมได้จ านวน 272 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 279 คน       
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จับได้เพิ่มขึ้นจ านวน 115 ราย  ยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2554  จับได้จ านวน 266 ราย 
ผู้ต้องหาจ านวน 274 คน  เปรียบเทียบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จับกุมคดียาบ้า
ได้เพิ่มขึ้นจ านวน 96 ราย  ของกลางยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จ านวน 21,702.5 เม็ด เปรียบเทียบระหว่าง          
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 กับเดือนกุมภาพันธ์  2555 จ านวนลดลง 10,630.5  เม็ด 

 

เลขา ฯ  ด้านการปูองกัน การปูองกันทั่วไปขอเชิญปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 
นายธีระฯ  สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงเดือนที่ผ่านมา  จากการประชุมโต๊ะสถานการณ์      

ยาเสพติดเบาบางลงแต่การแพร่ระบาดในอ าเภอเน้นหนักทั้ง  4 อ าเภอ  ยังมีอยู่ที่ อ.เมือง อ.บางปะกง           
อ.พนมสารคาม และ อ.บางน้ าเปรี้ยว ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ามีการจับกุมที่ได้ของกลางจ านวนมาก       
ในเดือนนี้มีจ านวน 2 ราย  แหล่งมั่วสุมจะเป็นส่วนของชุมชนหนาแน่น สถานบริการ สถานบันเทิง ที่พักผู้โดยสาร 
และ สวนสาธารณะ ส่วนแหล่งพักยาในจังหวัดฉะเชิงเทราจากการตรวจสอบ ไม่มี  ชนิดยาที่แพร่ระบาดในพื้นที่
ยังเป็นยาบ้า ยาไอซ์  ข้อสังเกตการจับกุมในระยะหลังๆจะมีการจับกุมยาไอซ์ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะมีราคาลดลง  
อาชีพที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดได้แก่ว่างงาน รับจ้างทั่วไป และเยาวชนนอกสถานศึกษา พบว่าผู้กระท า
ความผิดเป็นเด็กเยาวชน และเป็นผู้หญิง เพิ่มมากขึ้น 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้ านชุมชนมีกิจกรรมประชุมประชาคมในหมู่บ้านเปูาหมาย           
786 หมู่บ้านชุมชน  ผลการด าเนินการในเดือนนี้จ านวน  482  หมู่บ้านชุมชน รวมยอดสะสมทั้งหมด 996  
หมู่บ้านชุมชน  การปิดล้อมตรวจค้นเป็นการร่วมกันระหว่างพื้นที่อ าเภอกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจ านวน 71 ครั้ง    
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจ านวน 165 ครั้ง จับกุมผู้เสพผู้ติดจ านวน 225 คน พบผู้ค้าผู้จ าหน่ายจ านวน 41 คน     
ประชุมเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินจ านวน 26 ครั้ง จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จ านวน  8  คร้ัง  

 

เลขา ฯ  การปูองกันในสถานประกอบการ  ขอเชิญแรงงานจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ  
นางนพอนงค์ ฯ  การด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประจ าเดือนมีนาคม  

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานการส ารวจข้อมูลการด าเนินกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 
    /ในสถานประกอบการ...  
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ในสถานประกอบการ  เปูาหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สถานประกอบการจ านวน 50 แห่ง  ขณะนี้        
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว  84  แห่ง จ านวน  113 คร้ัง  กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการค้นหาผู้เสพ  การจัดตั้ง
คณะท างานหรืออาสาสมัครที่จะดูแลคนด าเนินงาน  มีการจัดนิทรรศการ การประกวดค าขวัญ การแข่งขันกีฬา 

  การปูองกันในสถานประกอบการ มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดโดยมีเปูาหมายไว้จ านวน 15  แห่ง 
ลูกจ้างจ านวน  500 คน ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วจ านวน  7 แห่ง  564  คน จัดระเบียบสังคมโดยสุ่มตรวจ     
สารเสพติดที่ผ่านมาพบผลบวกจ านวน  22 คน ในจ านวน  22 คน  แนะน าให้สถานประกอบการส่งเข้ารับ    
การบ าบัด 

  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการขณะนี้มีการส่งชมรมเข้าประกวด      
ในวันที่ 26 มีนาคม 2555  ผลปรากฏว่าชมรมยีเอส ยัวซ่า TO BE NUMBER ONE  ของบริษัทยีเอส ยัวซ่า 
สยาม อินดัสทรีย์ จ ากัดได้รางวัลระดับภาคและจะส่งเพื่อประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้ 

 

เลขา ฯ  การปูองกันในสถานศึกษา ขอเชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ดร.กวินทร์เกียรติฯ ในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ด าเนินการคัดกรองเด็ก  

กลุ่มที่ 1 เพื่อเป็นแกนน า เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกเพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อน เป็นที่ปรึกษาเพื่อนแล้ว        
ชักจูงเพื่อน  ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มทั่วไป กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดประเภทต่างๆ และส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นายสิทธิชัยฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลการด าเนินงาน แผนงานที่ 3  
แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด เปูาหมายการด าเนินงานในห้วง 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 
2555)  ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กชั้น ป.6 เปูาหมายตามยุทธศาสตร์จ านวน  1,131  คน  เปูาหมายตามบันทึกข้อตกลง MOU      
จ านวน 1,131 คน  เดือนมกราคมด าเนินงานไปจ านวน  191  คน เดือนกุมภาพันธ์ด าเนินงานไปจ านวน        
237 ราย เดือนมีนาคมจ านวน  315  คน รวมเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 จ านวน 743  คน  การสร้าง   
ระบบปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเปูาหมายตามยุทธศาสตร์จ านวน 56 โรงเรียน 
เปูาหมายตามบันทึกข้อตกลง MOU จ านวน 56 โรงเรียน เดือนมกราคมด าเนินงานไปจ านวน  6 โรงเรียน   
เดือนกุมภาพันธ์ด าเนินงานไปจ านวน 9 โรงเรียน เดือนมีนาคมด าเนินการไป 9 โรงเรียน รวมจ านวน            
24 โรงเรียน ได้เน้นในเรื่องการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเฝูาระวังดูแลในสถานศึกษาในพื้นที่เปูาหมาย
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เป็นระดับมัธยม  ซึ่งได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเรียบร้อยแล้ว 

นายวรวุฒิฯ  ในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 ได้ด าเนินการเรื่องของ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการปูองและเฝูาระวังยาเสพติด  โดยในกิจกรรมที่มีการรายงานเข้าไปในระบบ       
มีทั้งหมด  13 กิจกรรม  ประกอบไปด้วยการปูองกันของโรงเรียนเอง  12 กิจกรรม ซึ่งจะการด าเนินการปูองกัน
ในโรงเรียนจะมีการก าหนดเกณฑ์ไว้ด้วย และกิจกรรมต ารวจประจ าโรงเรียน 1 กิจกรรม ขณะนี้ได้ด าเนินการ  
ไปแล้วจ านวน  10 โรงเรียน  คิดเป็น  33  % และเมื่อวันที่  27  มีนาคม  2555 ได้มีการประชุมผู้บริหารและ
ขอให้ทุกโรงเรียนด าเนินการในกิจกรรมที่ต้องด าเนินการรายงานตามแผนให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมไม่ว่าจะเป็น   
12 กิจกรรมหลักและกิจกรรมต ารวจประจ าโรงเรียน 

ประธาน ฝากสถานศึกษาในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองยาเสพติดในสถานศึกษาด้วย 
 
        /เลขาฯ... 
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เลขา ฯ ด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงาน           

ให้ที่ประชุมทราบ 
นายแพทย์ไพศาลฯ ด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เปูาหมายทั้งระบบสมัครใจบ าบัด          

ระบบบังคับบ าบัด และ ระบบต้องโทษมีเปูาหมายจ านวน  6,023  ราย ด าเนินการไปแล้วจ านวน 1,504 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 24.97  ติดตามระบบสมัครใจมีเปูาหมายจ านวน  3,869 ราย  ด าเนินการไปจ านวน 318 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 8.22 โดยเป็นระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 147 ราย ผู้ปุวยนอกจ านวน 171 ราย  
ระบบบังคับบ าบัดมีเปูาหมายจ านวน  1,853  ราย  ด าเนินการไปจ านวน  1,001 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.02   
ระบบต้องโทษ เปูาหมายจ านวน 301 ราย ด าเนินการไปจ านวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.46  ส่วนเรื่อง   
การติดตามทั้ง 3 ระบบเปูาหมายตาม MOU จ านวน 4,818  ราย ด าเนินการไปแล้วจ านวน 810 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  16.81  

   การตรวจปัสสาวะข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของสาธารณะสุขซึ่งเดือนนี้ด าเนินการไป 6 หน่วย  
จ านวน 1,797  คน ในหน่วยของ รพ.พุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุข อ.บางน้ าเปรี้ยว อ.ท่าตะเกียบ อ.บางคล้า  
รพ.ราชสาส์น และรพ.บางปะกง พบสารเสพติดจ านวน  3 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ส่งบ าบัดเรียบร้อยแล้ว 

นายชัชวาล ฯ   สถิติผู้ต้องขังในเรือนจ า ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555  มีจ านวน  2,353  คน เป็นชายจ านวน  2,081  คน 
หญิงจ านวน 172  คน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จ านวน 53 คน เป็นชายจ านวน 46 คน หญิงจ านวน 7 คน  
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดมีทั้งหมดจ านวน 1,269  คน แยกเป็นชายจ านวน 1,140 คน หญิงจ านวน 129 คน  คิดเป็น  
56.32 % ของจ านวนผู้ต้องหาทั้งหมด  ผู้ต้องขังเข้าใหม่คดียาเสพติดในเดือนมีนาคมมีจ านวนทั้งสิ้น 77 คน   
แยกเป็นชายจ านวน 65 คน หญิงจ านวน 12 คน เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น จ านวน 3 คน         
การบ าบัดในระบบต้องโทษเปูาหมายเดิมจ านวน  301  คน  ขณะนี้เพิ่มเปูาหมายเป็นจ านวน 1,200 คน       
รวมโครงการทั้งหมดจ านวน 7 โครงการ ด าเนินการไปแล้วจ านวน 754  คน  คิดเป็น 62.83 %  

   ขณะนี้สถานการณ์ยาเสพติดในเรือนจ า มีการโยนสิ่งของเข้าไปเรือนจ าบ่อยครั้งขึ้นซึ่งมีทั้ ง
โทรศัพท์มือถือและยาเสพติด  จึงขอความอนุเคราะห์กับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจส่งสายตรวจดูแลในช่วงเช้าและ    
ช่วงเที่ยงบริเวณรอบๆ เรือนจ าด้วย   

นายไพบูลยฯ์   ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด        
ให้โทษ พ.ศ. 2545  รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รูปแบบการบ าบัดในระบบควบคุมตัวมีจ านวน 92 ราย       
ระบบผู้ปุวยนอกจ านวน 13  ราย  แบบคุมประพฤติจ านวน 134  ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 239  ราย  รวมตั้งแต่     

 เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  เป็นระบบควบคุมตัวจ านวน  265  ราย ระบบผู้ปุวยนอกจ านวน 253 ราย 
ระบบคุมประพฤติจ านวน 461 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 979 ราย  ส าหรับผลงานตามบันทึกข้อตกลงกับ       
ศพส.จังหวัด  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555  ณ  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีจ านวน  414  ราย คิดเป็น
ร้อยละ 54.98 ส าหรับเปูาหมายตามที่แจ้งไว้กับส านักงานสาธารณสุขจ านวน 1,500 ราย เดือนกุมภาพันธ์        
มีจ านวนทั้งสิ้น 979  ราย คิดเป็นร้อยละ 65.27 สัดส่วนรูปแบบการบ าบัดแบ่งออกเป็นระบบคุมประพฤติจ านวน 
461 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.09 ในระบบควบคุมตัวในค่ายทหารจ านวน 265 ราย คิดเป็น 27.07 %             
ในระบบผู้ปุวยนอกของทางโรงพยาบาลจ านวน 253 ราย คิดเป็น 25.84 %  จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูยอดสูงสุด
ใน 5 อ าเภอประกอบด้วย อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต อ.บางปะกง อ.แปลงยาว และอ.บางน้ าเปรี้ยว 
ตามล าดับจ านวนผู้ผ่านการบ าบัดในระหว่าเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่บ าบัดผล  
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 เป็นที่น่าพอใจจ านวน 582 ราย อยู่ระหว่างการติดตามผล 1 ปี  ส าหรับผู้ที่ได้รับการติดตามผลที่ครบเกณฑ์       

4  ครั้ง ใน 1 ปี  จ านวน 317 ราย  
   กิจกรรมที่ด าเนินการของส านักงานคุมประพฤติมีการให้ค าปรึกษาแนะน ารายบุคคล  ณ ส านักงาน     

มีกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดส าหรับกลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟู  การท ากลุ่มบ าบัดผู้เข้ารับการฟื้นฟู  
กิจกรรมอบรมเพื่อการปูองกันการเสพซ้ าโดยมีการจัดร่วมกับทางโรงเรียน  มีกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 
ตลอดจนครอบครัว การท างานบริการสังคม ณ สถานที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สาธารณสุข  และหน่วยงานทหาร  

 

เลขา ฯ  วาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ขอเชิญปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ     

นายธีระฯ  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการในห้วงเดือนที่ผ่านมา  ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอ าเภอ  
ทั้ง 11  ชุดและชุดของจังหวัดได้ร่วมกันด าเนินการออกตรวจเปูาหมายจ านวน  256  แห่ง  ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน 345 แห่ง เดือนนี้ด าเนินการไปจ านวน  163 แห่ง รวมทั้งสิ้น 508 แห่งซึ่งเกินเปูาหมายที่ด าเนินการ  
การตรวจในเดือนนี้มีตรวจทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านค้าแอบแฝง 
โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอ าเภอทั้ง  11 อ าเภอ และชุดจังหวัดด าเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  
721  รายพบสารเสพติดจ านวน  7 ราย มีการปรับผู้ที่ ไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 20 ราย            
ส่วนการตรวจสถานบริการอ่ืนๆตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้ก าชับไม่ให้มีการแสดงลามกอนาจาร และ
ไม่ให้พกอาวุธเข้าไปในสถานบริการ 

  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทุกเดือนเรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชิงเทราจะแจ้งรายชื่อผู้ที่พ้นโทษ   
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากที่ในพื้นที่จะต้องรับทราบ  ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์มีผู้พ้นโทษรวมทั้งสิ้น 42 คน         
ในจ านวน  42 คน มีภูมิล าเนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจ านวน  33 คน ในจ านวน 33 คนเป็นผู้ที่พ้นโทษ ในคดี
ยาเสพติดจ านวน 23 คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นคนในพื้นที่ อ.ปางปะกงจ านวน 9 คน อ.เมืองจ านวน 5 คน          
อ.บางน้ าเปรี้ยว อ.พนมสารคาม อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ อ าเภอละ  2 คน อ.สนามชัยเขตจ านวน 1คน       
ส าหรับรายชื่อผู้ที่พ้นโทษ  ศพส.จังหวัดได้แจ้งรายชื่อให้กับท่านนายอ าเภอในพื้นที่ให้รับทราบเพื่อที่จะได้ติดตาม
พฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

  ในส่วนงบประมาณที่ได้รับมาในงวดที่ 2 ครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ยอดจัดสรร
ต่างๆ ได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้วและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะต้องท าแผนปฏิบัติ
การส่งให้จังหวัด รวมทั้งท าโครงการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามวงในที่ได้รับจัดสรร ส่งให้ ศพส.จังหวัด
ทราบด้วย 

  การแจ้งเบาะแสยาเสพติด  ศพส.จังหวัดได้ เปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแสยาเสพติดทาง      
หมายเลขโทรศัพท์ และตู้ไปรษณีย์ 150 ปณจ. ในห้วงเดือนที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น  70 เรื่อง อ าเภอ
และต ารวจได้ก าชับให้พื้นที่มีการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ส่งไป  มีการด าเนินการเข้าไปตรวจสอบ        
เร่ืองร้องเรียนแล้วจ านวน  62 เร่ืองคงเหลือจ านวน  8 เรื่อง 

เลขา ฯ   การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณการ ในส่วนของ ภ.จว. ฉะเชิงเทรา ในช่วงระยะวันที่ 1- 29  กุมภาพันธ์ 
2555  มีผลการปราบปรามและจับกุม การพนันทั่วไป จับกุมได้จ านวน  31  ราย ผู้ต้องหาจ านวน  122 คน 
 การพนันสลากกินรวบ จับกุมได้จ านวน 5 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 5  คน ส าหรับยาเสพติดให้ โทษ                        
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว 
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เลขา ฯ  วาระที่ 4.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ  ขอเชิญผู้อ านวยการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 
นายทรงศักดิ์ ฯ  ในรอบเดือนมีนาคม ได้รับรายงานการจับกุมการรกระท าผิดว่าด้วยการปุาไม้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีการกระท าผิด  เปรียบเทียบในเดือนมีนาคม 2554  มีคดีทั้งสิ้นจ านวน 4 คดี ผู้ต้องหาจ านวน  1 คน  ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบันมีการกระท าผิดทั้งสิ้นจ านวน 19 คดี ผู้ต้องหาจ านวน  16  คน มีคดีลักลอบตัดไม้
ท าลายปุาจ านวน 7 คดี บุกรุกปุาจ านวน 4 คดี  พื้นที่ปุาถูกท าลายจ านวน 22 ไร่ 1 งาน 723 ตารางวา         
คดีเกี่ยวกับสัตว์ปุาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไนจ านวน  8  คดี  

นายณัฐสิญจ์ ฯ  มีพื้นที่ปุาที่ได้ตรวจยึดไว้แล้วจ านวน  40 ไร่ ในเขตบ้านคลองเตย  ซึ่งอ าเภอและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ก าลังจะเข้าไปฟื้นฟูในพื้นที่ 

นางสาวฉัตรสุดาฯ  ในรอบเดือนมีนาคม  ไม่มีการจับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมในปีงบประมาณ 
2555  มีจ านวน  1  ราย คือในเดือนกุมภาพันธ์ มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี    
 

เลขา ฯ  วาระที่ 5.1 รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน  ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถิติคดีอาญา     
ที่เกิดขึ้นในระยะ 1 – 29  กุมภาพันธ์  2555  กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีเกิดจ านวน 3 ราย  
จับได้ 1 ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 2 ราย เดิม 5 ราย  กลุ่มที่ 2           
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีเกิดจ านวน 21 ราย  จับได้ 11 ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 9 ราย  เดิม 30  ราย กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกิดจ านวน 67 ราย  จับได้ 
20  ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเท่าเดิม กลุ่มที่ 4 คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกิดจ านวน 
48 ราย จับได้ 7  ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มข้ึน 14  ราย  เดิม 34 ราย  กลุ่มที่ 5  
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมได้ทั้งสิ้นจ านวน  423  ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้เพิ่มขึ้น 
84 ราย  เดิม 339  ราย  

พ.ต.อ.วินัย ฯ  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต เป็นคดี
ลักพาตัวเด็กผู้หญิงเรียกค่าไถ่  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 น. บริเวณถนนลูกรังทางเข้า
บ้านเลขที่ 145   หมู่ 9 บ้านสุ่งเจริญ  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา  ด.ญ.ชุติมา วงค์ษา        
อายุ 13 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีเทาด า ไปกับ ด.ญ.กฤติมา วงค์ษา อายุ 7 ปี มาจาก    
โรงเรียนสุ่งเจริญ  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต มุ่งหน้ากลับมายังบ้านพัก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก่อนถึงบ้านพัก
ประมาณ  1 กิโลเมตร ได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาจ านวน 3 คน ได้มาดักรอและจับกุมตัว  ด.ญ.ชุติมาฯ ไป โดยใช้  
รถยนต์กระบะ อีซูซุ หลบหนีไปทางบ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน  ผู้ปกครองของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ      
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.สนามชัยเขต ภายหลังกลุ่มคนร้ายได้โทรศัพท์มาเรียกร้องเงิน โดยทางผู้ปกครอง      
ของ ด.ญ.ชุติมาฯ  ได้ยินยอมโอนเงินให้คนร้ายจ านวน 5 ,000 บาท   หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายยังได้ต่อรอง
เรียกร้องเงินเพิ่ม แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อต่อรอง  พยายามสืบสวนและกดดันคนร้าย  โดย    
ท่าน พล.ต.ต.นิวัตน์  รัตนาธรรมวัฒน์  รอง ผบช.ภ.2 จนกลุ่มคนร้ายเกิดความสับสนและยอมปล่อยตัว        
ด.ญ.ชุติมาฯ และหลบหนีไป   ภายหลังเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดจ านวน 4 คน คือ  
1.นายปริวรรต  ศรีใส  2.นายมานะ ศรียงค์     3.นายอังกูล ศรียงค์ และ  4.นายวิเชียร ปุยศิริ 

          /คดีที่ 2... 
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  คดีที่ 2 เป็นคดีปล้นรถบรรทุกของ สภ.แปลงยาว เกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ  

01.00 น. นายอภิศักดิ์  ชัยวร  ได้จอดรถยนต์บรรทุกหัวลาก  ยี่ห้อ อีซุซุ รุ่น เด็กการ์  สีขาว  หมายเลขทะเบียน                  
81-2918 ปราจีนบุรี พร้อมตัวพ่วงทะเบียน 70-6317 ฉะเชิงเทรา ไว้ที่จุดเกิดเหตุบนถนนสาย  331 อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา  โดยไม่ได้ล็อกประตูรถแล้วนอนหลับพักผ่อน  ได้มีคนร้ายจ านวน 2 คน ใช้อาวุธมีดพกปลายแหลม
เป็นอาวุธจี้บังคับ  แล้วใช้ลวดไม้แขวนเสื้อมัดมือและเท้าของผู้เสียหายไว้  จากนั้นคนร้ายได้ขับรถคันดังกล่าว  
พาผู้เสียหายไปทิ้งไว้บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 331 ในเขต อ.บางคล้า แล้วคนร้าย ได้พากันขับรถ
หลบหนี  ผลการสืบสวนติดตามการจับกุมคนร้ายหลังจากเกิดเหตุ  เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันสืบสวนทราบว่า
นายสุพจน์  หรือ พจ ศิลาพฤกษ์  ได้น ารถยนต์บรรทุกสิบล้อ (หัวลาก) ยี่ห้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-2918  ปราจีนบุรี  
ซึ่งได้ร่วมกับพวกชิงทรัพย์จากท้องที่ สภ.แปลงยาว ไปซุกซ่อนไว้ในเขตพื้นที่ต ารวจภูธรภาค 7 ชุดจับกุมจึงได้
ร่วมกันวางแผนจับกุมรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจาก นายสุพจน์  ฯ และนายบรรจง หรือเจี้ยว  ทองจอน ได้ยึด
รถยนต์คันดังกล่าวไว้ตรวจสอบ และได้สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรับว่าได้ร่วมกับพวกท าการโจรกรรมรถคัน
ดังกล่าวมาจริง  จึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดฉะเชิงเทราออกหมายจับนายสพุจน์ฯและสืบทราบว่า
ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกจึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมคือ  นายศรัณย์พงศ์   ศิลาพฤกษ์   
นายสงกรานต์  สังข์สิทธิ์  ขณะจับกุมตัว นายสงกรานต์ฯ พบนายวิษณุ ทะบาง อยู่ด้วยจึงได้เชิญตัวมาที่       
สภ.แปลงยาว ท าการสอบสวน นายวิษณุฯรับว่าได้ร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยจึงได้ขออนุมัติออกหมายจับ
เพิ่มเติมอีกราย และได้น าตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

นายณัฐสิญจ์ฯ   ในส่วนคดีที่เกิดในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติงาน      
ในครั้งนี้ด้วย 

 

เลขา ฯ  วาระที่ 5.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข  ด้านแรงงานในระบบขอเชิญจัดหางาน            
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ               

นางสาวจิรภาฯ  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างาน ณ วันที่ 25 มีนาคม 
2555  จ านวนทั้งสิ้น  25,589  คน  เป็นแรงงานต่างด้าว แยกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มท างานอันจ าเป็นเร่งด่วน
จ านวน 93 คน 2. กลุ่มที่เข้ามาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น BOI  จ านวน  806  คน    
3. กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว จ านวน 567 คน  4. กลุ่มบุคคลพื้นที่สูงจ านวน 122  คน  5. กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จ านวน  13,926 คน  6. กลุ่มที่เข้ามาท างานตามบันทึก 
ความร่วมมือระหว่างรัฐ  MOU จ านวน 2,354  คน  7. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจ านวน  
7,721  คน  

ร.ต.อ.ประโมทย์ ฯ ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิง เทรา ต่างด้าวเข้า เมืองโดยผิดกฎหมายประจ า              
เดือนกุมภาพันธ์ 2555  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 59 ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชาจ านวน 57 ราย สัญชาติลาวจ านวน  
1  ราย และ สัญชาติพม่าจ านวน  1  ราย ซึ่งทั้งหมดถูกผลักดันส่งกลับออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว 

 

เลขา ฯ วาระที่ 5.3 การรายงานการปูองกันการค้ามนษุย์  ด้านการปูองกันการค้ามนุษย์  ขอเชิญพฒันาสังคมและ   
ความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวกานต์สินีฯ รายงานผลการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจ าเดือนมีนาคม  2555              
มีการรายงานข้อเท็จจริงกรณีที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสผ่านทางศูนย์ประชาบดี 1300 เก่ียวกับเร่ือง      

/การค้าประเวณี...    
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การค้าประเวณีบริเวณหลังร้านดวงแก้วคาราโอเกะ  ในเขตพื้นที่ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยแจ้งว่า    
มีหญิงชาวลาว  2  คน ถูกหลอกและบังคับให้ค้าประเวณี ในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย         
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่  9  มีนาคม 2555 ในการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเช่า
หลังร้านดวงแก้วคาราโอเกะพบหญิงชาวลาวตามที่ได้รับแจ้งจ านวน  1  ราย  จากการที่สอบถามเบื้องต้น   
ทราบว่าถูกชักจูงให้มาท างานที่ร้านอาหารแห่งนี้ โดยผ่านเข้ามาทางจังหวัดหนองคาย   ส่วนหนังสือเดินทาง
เจ้าของร้านได้จ่ายเงินไปก่อนและได้ยึดหนังสือเดินทางไว้แล้วให้เด็กท างานชดใช้  แต่เด็กได้แจ้งว่าไม่ต้องการ  
ขายบริการทางเพศต้องการที่จะกลับภูมิล าเนา ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนี้เข้าข่ายการค้ามนุษย์     
จึงได้ประสานน าส่งเข้าพักพิงและคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งปัจจุบัน
เด็กได้ถูกส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ ดตระการ    
จ.นนทบุรี      

การรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนเร่ร่อน ขอทาน  ทางส านักงานพัฒนาสังคมและ       
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ       
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ออกส ารวจบุคคลเร่ร่อนขอทานบริเวณตลาดนัดคลองถมเขต     
ต. เมืองเก่า อ.พนมสารคาม เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2555  ผลการส ารวจสามารถจับกุมคนเร่ร่อน ขอทาน       
ได้ทั้งหมดจ านวน  8  ราย เป็นชาวไทยจ านวน  4  ราย แยกเป็นชายจ านวน  2  ราย หญิงจ านวน  2  ราย และ
เป็นชาวต่างด้าวจ านวน  4  ราย แยกเป็นชายจ านวน 2  ราย หญิงจ านวน  2  ราย  ส าหรับคนเร่ร่อนขอทานที่
เป็นคนไทย  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบแล้วเป็นคนในพื้นที่ ต.ทุ่งพระยา        
อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน  2  ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกันในจ านวน 2 รายนี้ได้ติดตามครอบครัวให้มา
ติดต่อรับและได้ท าบันทึกตักเตือนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกรายเป็นชายไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ติดตาม
บุตรให้มารับตัวแล้ว  อีกรายเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รายนี้ไม่สามารถติดตามญาติมารับตัวได้จึงได้น าส่ง
ที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพต่อไป  ส าหรับบุคคลเร่ร่อนที่เป็น     
ชาวต่างด้าวทั้งหมด  4 ราย ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้ควบคุมตัวเพื่อด าเนินคดีและ
ผลักดันกลับประเทศต่อไป 

ประธาน ฝากทางทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องช่วยกันดูแลกวดขันในเร่ืองนี้ด้วย 
 

ระเบียบวาระที่  6  รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง / เรียกร้อง  
นายธีระฯ  สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง  28 มีนาคม 2555 มีจ านวน  3 เหตุการณ์ดังนี้  

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทฟิวชั่นดีเวลลอปเมนท์              
ที่ ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม โดยอุตสาหกรรมจังหวัด นายอ าเภอพนมสารคาม ได้เข้าไปชี้แจงชาวบ้าน     
ในพื้นที่โดยได้ข้อยุติในเบื้องต้นคือให้ทางบริษัทจัดท าแผนงานเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวในเรื่อง     
ของกลิ่นและระบบบ าบัดน้ าเสียให้เร็วที่สุด  ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้มอบหมายให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าหน้าบริษัทว่ามีสารปนเปื้อนกันหรือไม่ อ าเภอได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเป็นคนกลางในการ
ด าเนินงานจ่ายค่าชดเชยส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ     

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีราษฎรจาก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ประมาณ  60 คน มายื่นหนังสือ  
ขอทราบความคืบหน้ากรณีสถานภาพของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุนว่าพ้นหรือไม่พ้นจากต าแหน่ง            
ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา  

   /ส่วนเร่ืองการ... 
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ส่วนเรื่องการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต ภาพรวมโดยสรุปมีการชุมนุมตั้งแต่    

วันที่ 11 – 16 มีนาคม  2555  มีการขยายการชุมนุมไปบนพื้นผิวจราจร 2 ครั้ง คร้ังแรกวันที่ 11 มีนาคม  2555  
คร้ังที่สองวันที่ 14 มีนาคม 2555 ทางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว  วันที่ 16 มีนาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม  และวันที่ 20 มีนาคม 2555 แกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 7 คน  ได้เข้า
มามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และศาลได้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันคนละ
50,000 บาท เงื่อนไขห้ามกระท าการใดๆอันเป็นการปิดกั้นกีดขวางเส้นทางจราจร  ความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการ
เคลื่อนไหวชุมนุมที่วัดแพรกวังตะเคียนเพื่อรวบรวมรายชื่อยื่นต่อศาล  ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปที่ท าเนียบรัฐบาล
ตามค าเชิญของกรรมการวุฒิสภาเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว 

ประธาน ในเร่ืองการชุมนุมประท้วงต้องขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการชี้แจงท าความเข้าใจ
กับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ท าให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี  

 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม   
 

ประธาน  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
 

ประธาน  เรื่องยาเสพติดให้รายงานเป็นตารางแล้วน าเสนอในที่ประชุมโดยลายลักษณ์อักษร  ถ้ามี ประเด็น
ข้อคิดเห็น  หรือข้อสงสัยในเร่ืองยาเสพติดให้รายงานในระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม          
เพื่อสอบถาม  เพราะอยากให้วาระที่ 7  เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาใช้ประโยชน์ในวาระที่ 7 นี้
ให้มากยิ่งขึ้น 

 

เลิกประชุมเวลา    10.55   น.     
 
 
 

                       (ลงชื่อ) พ.ต.อ.   ตรวจรายงานการประชุม 
                         ( ธนู         พวงมณี ) 
                                   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ 
 

                      (ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง                          ตรวจ  
                                     ( อาภัสรา    ศรีคชา ) 

สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ชว่ยเลขานุการคนที่ 3 
 

ด.ต.หญิง          พิมพ์/ทาน 
  ( ทัชชา   สถิตย์พรหม ) 

          ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

                                                                    ส.ต.ท.หญิง พิมพ์/ทาน  
                                                                                             (อนงค์   แสนตลาด ) 

                               ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 


