
รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่  ๒๗   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
๑. นายเริงศักดิ์            มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ประธาน) 
๒. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๑)    
๓. นายสมชัย  เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๕. นายไพศาล  พิมลรตัน์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๖. พ.ต.อ.วินัย  จิตต์ปรุง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗. พ.อ.พณิชย์  ศิริพละ  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑   
๘. พ.ท.สมศักดิ ์  แตงอ่อน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๙. ร.อ.กิจจา  ท่าไว  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
๑๐. พ.ท.ธานิน  ธวัชศิลปศร แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) 
๑๑. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
๑๒. นายสมศักดิ์  กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๓. นางสาวงามพิศ  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๔. นายอุดมวิทย์  อริยสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๕. พ.ต.ท.ศรุต  สงวนสุข  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
๑๖. นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นางชนันรัตน์  ศุภคุณ  แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๘. นางภาวดี  เอ้ืออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๙. นางสาวทัศนีย์  แก้วผลึก  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๐. นายสวัสดิ์  รอบรู ้  แทน ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
๒๑. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ แทน ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๒๒. นายวรวุฒิ                    รัตนบริรักษ์          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
๒๓. นายวิมล์   อินทปัชฌาย์ แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๒๔. นายฉัตรชัย  ทองมี  ผู้อ านวยการส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒๕. นายอยู ่   เสนาธรรม ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๒๖. นายชาญชัย  พรหมธาดา แทน ผู้อ านวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา    
๒๗. นายลิขิต   ใจค าปัน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๒๘. นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

         /๒๙.นายสุดสาคร... 



 ๒ 
๒๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๐. ร.ท.ชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๑. นายไพโรจน์  วิลาราช  แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๓๒. นายสมพร  ศิระกลู  แทน หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย                                                                                                                    

ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา    
๓๓. นายเอนก  วงศ์ษา  แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน    
๓๔. นายอัครชัย  เรืองวุฒิ  แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
๓๕. นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๖. นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๗. นายจีรวฒัน ์  จิรวัฒนวงศส์ิริ หัวหน้าสถานสีื่อสารจังหวัด 
๓๘. นางสาวอรุณี  แก้วจินดา ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๙. นายวิสิทธิ์  สินลือนาม นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
๔๐. นายสิทธิชัย  กิตติกุล  นายอ าเภอบางปะกง 
๔๑. นายเดชา  ใจยะ  นายอ าเภอพนมสารคาม 
๔๒. นางวราภรณ์  ศิริวงศ์  นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
๔๓. นายชัชวาล  ศิริพันธ์  นายอ าเภอบางคล้า 
๔๔. นายสุระ   หงษ์ศิร ิ  นายอ าเภอแปลงยาว 
๔๕. นายเกรียงศักดิ ์  รัตนกุญชลี นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
๔๖. นายณัฐสิญจ์  ศรีพงษ์  นายอ าเภอสนามชัยเขต 
๔๗. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
๔๘. นายชิดชนก  ทับแสง  นายอ าเภอราชสาส์น   
๔๙. นายณัฏฐพงษ์  สุขวิสิฏฐ์  นายอ าเภอคลองเข่ือน 
๕๐. พ.ต.อ.สนั่น  บุญเผื่อน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๕๑. พ.ต.ท.สมมาตร  ตรงต่อกิจ แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
๕๒. พ.ต.ท.สิทธิพลว์  สิริธานิยภักดี แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๕๓. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาษ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
๕๔. พ.ต.อ.ณรัชต์พล  เลิศรัชตะปภัสร์ ผกก.สภ.บางคล้า 
๕๕. ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ  ผกก.สภ.แปลงยาว 
๕๖. พ.ต.ท.สุชาติ  นีซัง  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์      
๕๗. พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ์ ผกก.สภ.สนามชัยเขต    
๕๘. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
๕๙. ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส เหมือนปิ๋ว ผกก.สภ.ราชสาส์น      
๖๐. ว่าที่ พ.ต.อ.คงชาติ  ทรงสุภาพ ผกก.สภ.คลองเข่ือน     
๖๑. พ.ต.ท.อาเดียว  ท้วมละมูล แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ    
๖๒. พ.ต.ท.ชรินทร ์  งามวงษน์้อย แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 

 /๖๓.พ.ต.อ.อตินันท์... 



 ๓ 
๖๓. พ.ต.อ.อตินันท์  นุชนารถ  ผกก.สภ.ฉิมพลี    
๖๔. พ.ต.ท.ปรีชา  หนูสลุง  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
๖๕. พ.ต.ต.กิตติทัศน์  เพชรดี  แทน สวญ.สภ.วังค ู  
๖๖. พ.ต.ท.สมเกียรต ิ  สมนึก  สว.สภ.สาวชะโงก 
๖๗. พ.ต.ท.วิชาญ  สารการ  สว. สภ.หนองแหน   
๖๘. พ.ต.ต.พัฒนา  แก้วส าอางค์ หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖๙. นายอนันท์  ดิษฐศิร ิ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๗๐. นายมานะ  กิจสิพงษ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
๗๑. นายอิศรา  ปิยะวาทินทร์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
๗๒. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว  
๗๓. นายอนันต์  พงศ์สุพาณี แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก   
๗๔. นายชาญเดช  อินทวิชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม   
๗๕. นางทิชากร  คุณเจริญ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน    
๗๖. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม   
๗๗. นายสิทธิพร  พิพัฒนกุล แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
๗๘. นายเจียม  โฉมสอาด แทน นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา      
๗๙. นายสมชาย  ฉวีรรรณ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว   
๘๐. นายสาธร  สุขเกษม  แทน นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น   
๘๑. นายเฑียร  คุมพล  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๘๒. นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘๓. นายชวลิต  บุญปาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
๘๔. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)   
๘๕. นายธีระ   พรชูตรง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑) 
๘๖. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ศรีคชา  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 
๘๗. ร.ต.อ.ประโมทย์  พูลประเสริฐ แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๒)    
๒. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. พ.ต.ท.จิรวุฒิ  ขวัญคุม้  สว.ทล.๑ กก.๓    
๕. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์ ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี  
๖. นายปรีชา  เรืองศาสตร สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
๗. นายศุภชัย  วีรสมบัติ  นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า  
๘. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า    

     /๙.นายชูรชั... 



 ๔ 
๙. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี    
๑๐. นายวีระพล  เต็งเที่ยง  นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง   
๑๑. นายประจวบ  บุญเกิด  นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา   
๑๒. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน   
๑๓. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต   
๑๔. นายสินชัย  แทนศร  นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน   
๑๕. นายประเสริฐ  คงคาลัย  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง    
๑๖. นายสม   อิ่มละเอียด นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล  
๑๗. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์  
๑๘. นายสมชาย  เอ่ียมอ่อน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
๑๙. นายประดิษฐ  โรจนพร  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์   
๒๐. นายพลากร  โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช    
๒๑. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ ์ นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
๒๒. นายวัลลภ  กัวศรี  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
๒๓. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒๔. นายอร่าม  รังสินธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
๒๕. นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวณัฐรยาน ์  เกษมโชติพันธุ ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานยุตธิรรมจังหวัด 
 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑๕    น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 

ประธาน  เรื่องแนะน าข้าราชการที่มาด ารงต าแหน่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญข้าราชการที่มาด ารง
ต าแหน่งใหม่เร่ิมจากอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญแนะน าตัวในที่ประชุมด้วย 

นายสมชัย  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายสมชัย  เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ย้ายมาจากอัยการจังหวัดสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมายินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน 

นายอุดมวิทย์  เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายอุดมวิทย์        
อริยสุนทร อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ
ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ประธาน  ทางฝ่ายข้าราชการต ารวจขอเชิญแนะน าตัวในที่ประชุมด้วย 
พ.ต.อ.ณรัชต์พล  เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกระผม  พ.ต.อ.ณรัชต์พล   เลิศรัชตะปภัสร์  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางคล้าย้ายมาจากผู้ก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 
 /ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ... 



 ๕ 
ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ กระผม ว่าที่  พ.ต.อ.ธนาวุฒิ   จงจิระ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแปลงยาว ย้ายมาจาก                   

รองผู้ก ากับการจราจรสถานีต ารวจภูธรเมืองชลบุรี 
พ.ต.อ.สิงขร  กระผม พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสนามชัยเขตย้ายมาจากผู้ก ากับการ            

ฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส กระผม ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส   เหมือนปิ๋ว  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรราชสาส์น ย้ายมาจาก        

รองผู้ก ากับการสืบสวนสอบสวนสถานีต ารวจภูธรบางน้ าเปรี้ยว 
ว่าที่ พ.ต.อ.คงชาติ กระผม ว่าที่  พ.ต.อ.คงชาติ  ทรงสุภาพ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองเขื่อนย้ายมาจาก          

รองผู้ก ากับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรพนมสารคาม 
พ.ต.อ.ธนู  กระผม พ.ต.อ.ธนู    พวงมณี   ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ย้ายมาจาก  

ผู้ก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประธาน  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า      

จะได้รับความร่วมมือในการท างานจากทุกๆท่านเพื่อประชาชนชาวฉะเชิงเทรา 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่  ๓ /๒๕๕๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  
  

ประธาน  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีรายงาน   
การประชุมจ านวน ๑๒ หน้า ได้น าเข้าทางเว็บไซด์ของส านักงานจังหวัดฯ และทางเว็บไซด์ของต ารวจภูธร        
จังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว  ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม         
คร้ังที่ ๓ /๒๕๕๕   

          
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

พ.ต.อ.ธนู  เร่ืองติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมคร้ังที่แล้ว ซึ่งจากการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาเรือนจ าจังหวัดขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าต ารวจให้ดูแลเรื่องการโยนสิ่งของผิดกฎหมาย
เข้าไปในเรือนจ า ขอเชิญ ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา  รายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย 

พ.ต.อ.สนั่น  ทาง สภ.เมืองฉะเชิงเทราได้จัดสายตรวจเป็นวงรอบไปช่วยเสริม  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕    
ที่ผ่านมาฟ้องไป ๑ ราย เร่ืองขว้างปาสิ่งของเข้าไปในเรือนจ า  เป็นที่ชาร์ตโทรศัพท์  ส่วนอีก ๒๓ รายที่แจ้งมา
ว่าตรวจค้นแล้วยึดคืนในเรือนจ าเป็นโทรศัพท์มือถือ ๑๗ เครื่องและยาเสพติดอีก ๘ ราย ซึ่งทางเรือนจ านั้นได้
ตรวจค้นเองทั้งหมด 

ประธาน  คงต้องฝากทางเรือนจ าลองใช้วิธีการดูแลตนเองให้เข้มงวดที่สุดก่อนแล้วมีกระบวนการเข้าไปปิดล้อม
ตรวจค้นในเรือนจ า  ช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดส าหรับเรือนจ า จากบทเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท าให้
ต้องตื่นตัวและต้องระวังเข้มงวดมากยิ่งขึ้นต้องฝากทางเรือนจ าไว้ด้วย 

  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรรมการท่านใดมีเรื่องติดตามในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอไปต่อที่
วาระต่อไป  

 
 

        /ระเบียบวาระที่ ๔... 
 



 ๖ 
ระเบียบวาระที่  ๔  นโยบายของรัฐบาล 
ประธาน   วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ  ซึ่งจะไม่ให้รายงานในที่ประชุมเพราะเรื่องของยาเสพติดจะมีการ

ประชุมของ ศพส.จังหวัด เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วแต่จะให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแทน  ขอเชิญต ารวจ
รายงานด้านการปราบปราม 

พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ด้านการปราบปรามของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเอกสารเรื่องยาเสพติด ซึ่งได้แจกในที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน   ในการรายงานในที่ประชุมเรื่องยาเสพติด เพียงแต่เปิดโอกาสให้ทางผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละจุด เช่น 
ด้านปราบปรามในส่วนของต ารวจ  การป้องกัน จะมีในส่วนของ ปกครองฯ แรงงานจังหวัด สถานศึกษา 
สาธารณสุขจังหวัด คุมประพฤติจังหวัด เรือนจ ากลางจังหวัด ซึ่งถ้ามีเหตุพิเศษที่จะหารือในที่ประชุมให้ใช้วาระนี้
ได้  ส่วนรายละเอียดอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยเป็นข้อมูลเอกสารและศึกษาในข้อมูลเอกสาร 

  ต่อไปวาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมและเชิงบูรณาการ ขอเชิญป้องกันจังหวัดรายงาน 
นายธีระ  เรียนประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนทางด้านป้องกันการจัดระเบียบสังคมในห้วงเดือน   

ที่ผ่านมาชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัดและอ าเภอได้มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ชุดปฏิบัติการของอ าเภอ
และจังหวัดได้ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านค้าแอบแฝง 
จ านวน ๑๖๖ แห่ง มีการสุ่มตรวจปัสสาวะซึ่งเป็นนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวน ๘๑๘  ราย 
ไม่พบสารเสพติด ในขณะเดียวกันส าหรับผู้มาใช้บริการในสถานบริการได้ตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนพบไม่พก
บัตรประจ าตัวประชาชนจึงได้สั่งปรับไป ในการตรวจสถานบริการด้านอื่นๆ เช่น ไม่ให้มีการแสดงลามก อนาจาร 
ไม่ให้พกอาวุธเข้าไปในสถานบันเทิง การปิด     สถานบริการให้ตรงเวลา ได้ตรวจและแนะน าผู้ประกอบการต่างๆ  
ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ประธาน  วาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญ
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานในที่ประชุม 

นายอยู ่  ในสถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ไม่มีคดีเกิดขึ้นแต่อย่างใด  
ส่วนสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีทั้งหมดจ านวน ๙ คดี  เรื่องเปรียบเทียบคดีขอแก้ไข
ตามที่น าเสนอใน power point เดือนเมษายน ๒๕๕๔ กับเดือนเมษายน ๒๕๕๕ การเปรียบเทียบคดีเกิดลดลง
ทั้งหมด ทั้งจ านวนคดีและจ านวนผู้ต้องหา 

  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคมไทย จัดกิจกรรมโครงการท าดีเพื่อพ่อ โดยการปลูกต้นไม้เสริมคูกันช้าง ณ บ้านคลองเตย หมู่ที่ ๒๑ 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร  และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕   
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าได้เชิญประชุมเรื่องปัญหาช้างป่า  ที่ประชุมมีมติให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้  
เพื่อบ ารุงรักษาคูกันช้างป่าและเสริมเป็นแนวรั้วป้องกันช้างป่านอกพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ แนวคูกันช้างป่าท้องที่  
หมู่ ๒๑ บ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบด้วยเป็นระยะทาง          
๖ กิโลเมตร  และทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปประสานงาน       
กับอ าเภอทุกอ าเภอ  และสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน      
หรือ  ทสม. เพื่อเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีก าหนดการนัดหมายดังนี้ อ.บางปะกง วันที่      
๔ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ว่าการ อ.บางปะกง และ อ.ท่าตะเกียบ ในสัปดาห์ถัดไป ส่วนอ าเภออ่ืนๆ 

    /จะนัดหมาย... 



 ๗ 
จะนัดหมายเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๕  

ประธาน  สถานการณ์แล้งที่ผ่านมาในเร่ืองไฟป่าเป็นอย่างไรบ้าง 
นายอยู ่  ในปีนี้ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีแต่อย่างใด และที่ทราบข่าวมาราษฎรในพื้นที่ชายป่าจะมี

เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับชาวบ้านในการดูแลป่าด้านนอกส่วนด้านในทางทรัพยากรจะเข้มงวดกันมากในเร่ืองนี้ 
นายณัฐสิญจ์  ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมเร่ืองนี้เก่ียวข้องกับ กอ.รมน. และทรัพยากรด้วย คือพบปัญหาพระภิกษุ 

เข้าไปตั้งส านักสงฆ์ หรือที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นปัญหามากจึงขอฝากทางทรัพยากรในเรื่องนี้ด้วย     
ส่วนเรื่องสถานการณ์ไฟป่านั้นในปีนี้ทางอ าเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านท าแนวป้องกันไฟป่าไว้ เร็วขึ้นและ  
ยังมีบางช่วงจะมีฝนตกท าให้มีการเกษตรเร็วขึ้น   อีกทั้งทางอ าเภอสนามชัยเขตได้พยายามรักษาพื้นที่ป่ามีการ
เข้าไปตรวจสอบแนวเขตด้วยตนเองด้วย และได้เชิญหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

ประธาน  พื้นที่ อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ เป็นผืนป่าที่ราบผืนสุดท้ายของประเทศทั้งเป็นต้นน้ าอีกด้วย 
ดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษาผืนป่านี้ไว้ ต่อไป วาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิโรจน์  ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕  ผลการด าเนินงานของส านกังานปศุสตัว์จังหวัดฉะเชงิเทราและด่านกักกันสัตว์
ฉะเชิงเทรา ไม่พบผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่แต่อย่างใด  สรุปตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔  ถึงปัจจุบันด่านกักกันสัตว์กับส านักงานปศุสัตว์ฉะเชิงเทราได้ด าเนินคดีจ านวน ๒ ราย คือ   
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นสุกรที่ลักลอบเคลื่อนย้าย ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นการลักลอบเคลื่อนย้าย     
ซากสัตว์ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิพากษาคดีจากทางผู้พิพากษา   

ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมทราบ ขณะนี้การส่งออกไก่สดในกลุ่มประเทศ EU ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดได้รับแจ้งหนังสือจากส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ าสหภาพยุโรปเกี่ยวกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหาร สุขภาพสัตว์ให้ยกเลิกการระงับการน าเข้าเนื้อสัตว์ ปีกสดจากประเทศไทย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังประเทศในสมาชิก
ของสหภาพยุโรปได้อีกครั้งซึ่งจะท าให้รายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี  โดยในปัจจุบัน
มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ปีกต้มสุกประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  โดยความส าเร็จดังกล่าว  
เป็นผลจากทางสหภาพยุโรปมีความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกโดยเฉพาะ    
โรคไข้หวัดนกซึ่งไม่มีการระบาดมานานกว่า ๓ ปี และโรคนิวคาสเซิล  ไม่มีการแพร่ระบาด มานานกว่า ๘ ปี    
ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตามหากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลขึ้นอีกครั้ง      
จะส่งผลให้สหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าอื่นๆระงับการน าเข้าไก่สดทันที   ดังนั้นส านักงานปศุสัตว์         
จังหวัดฉะเชิงเทราขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและ  
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการและได้สนับสนุนร่วมมือกันในการป้องกันโรคไข้หวัดนกรวมทั้ง        
โรคในสัตว์ปีกอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทรามาตลอดระยะเวลากว่า ๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เกิดโรคระบาด
ไข้หวัดนก  ประเทศไทยได้ถูกระงับการส่งไก่สดหรือเนื้อสัตว์ปีกไปยังกลุ่มประเทศ EU จากสถานการณ์ดังกล่าว 
 

    /ท าให้รายได้... 



 ๘ 
ท าให้รายได้เข้าประเทศไทยหายไปด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเป็นประเทศหลัก
ในการส่งไก่สดหรือเนื้อสัตว์ปีกสดเข้าไปยังกลุ่มประเทศ EU ได้อีกคร้ังหนึ่ง  

ประธาน  ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติไก่ไข่ ไก่เนื้อเป็นอย่างไรบ้าง 
นายวิโรจน์  ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติไก่ไข่มีมากที่สุดในประเทศ ส่วนไก่เนื้อจังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี     

จะมีมากสุดตามล าดับ 
ประธาน  ในส่วนนี้เรื่องยาเสพติดยังคงมีอยู่ในวาระ แต่เรื่องยาเสพติดยังมีการประชุม ศพส.จังหวัดอยู่แล้วจึงให้

ป้องกันจังหวัด รับผิดชอบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดตามวาระให้ป้องกันจังหวัดประสาน ให้ท าเป็น
ตารางข้อสรุปนอกเหนือจากเอกสารที่ส่งให้ที่ประชุมให้ท าเป็นตารางสรุปทุกด้านแล้วน าเสนอในที่ประชุมซึ่งจะ
ท าให้การประชุมง่ายต่อการเข้าใจสรุปในข้อมูลต่างๆ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่ต้องน าเสนอให้ความส าคัญกับเรื่องของ
การท า power point มาน าเสนอในที่ประชุมด้วย 

  ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี วาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญ
พร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ขอเชิญต ารวจรายงาน 

พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้นมีเอกสารแจกจ่ายในที่ประชุมเป็นตาราง      
สถิติของคดีกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มที่ ๑–๕ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และเปรียบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดลดลง 
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ร่างกาย และเพศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้าย   
ต่อทรัพย์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดเพิ่มมากขึ้น กลุ่มที่ ๔ คดีอาญาที่น่าสนใจเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิด  
เพิ่มมากขึ้นและ กลุ่มที่ ๕ คดีรัฐเป็นผู้เสียหายมีผลการจับกุมเพิ่มมากข้ึนกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๔๗  ราย 

ประธาน  มีการเก็บสถิติการวิจัยเบื้องต้นหรือไม่ว่าสาเหตุที่เพิ่มมากขึ้นทุกประเภทเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็น
เพราะปัญหามีมากขึ้นหรือต ารวจมีการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น  สถิติตัวนี้เอามาตรฐานอะไรเป็นตัววัด  
มีการน าตัวเลขมาวิเคราะห์หรือไม่ว่าตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร  กลุ่มหรือประเภทของคดีที่มีมาก
เพิ่มข้ึนมีมาจากสาเหตุอะไรจะได้แก้ไขได้ 

พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการน าสถิติมาแยกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ  อีกส่วนจะเป็น
การป้องกันส่วนที่น ามารายงานจะเป็นส่วนของการปราบปราม ถ้าสถิติเพิ่มขึ้นคือเน้นหนักไปในงานของ         
การป้องกันจะท างานหนักข้ึนจะมีผลท าให้สถิติของการเกิดคดีก็จะลดลงหรืออาจจะเป็นช่วงการผันแปรทางด้าน
เศรษฐกิจจะควบคู่ไปกับยาเสพติดอาชญากรรม ที่เกิดขึ้น ทางการสังเกต วิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาถ้ายาเสพติด  
เพิ่มมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย  อีกส่วนผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย สถิติตัวชี้วัดตามที่ลงนามค ารับรอง หรือลงนามผลการปฏิบัติจะเทียบอัตราการเกิดคดีกับผลการจับกุม
จะมีเกณฑ์ว่าเกิดคดีเท่าไหร่ต้องจับกุมเท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์ จะมีการลงนามระหว่าง ก.พ.ร. กับทางส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเป้าหมายในเรื่องคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบปีเป้าหมายของการจับกุม         
คดีกลุ่มที่ ๑ เกณฑ์ก าหนดไว้ต้องมีอัตราส่วนของการจับกุมต้องจับกุมให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒  แต่ในรอบเดือน
ที่ผ่านมายังจับกุมไม่ถึงเป้าหมาย  คดีกลุ่มที่ ๒ มีเป้าหมายของการจับกุมไว้ที่ร้อยละ ๕๖.๕๗ คดีกลุ่มที่ ๓        
มีเป้าหมายของการจับกุมอยู่ที่ร้อยละ ๓๘.๒๐  ซึ่งแต่ละปีเกณฑ์เป้าหมายจะมาจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี  
น ามาเป็นค่ากลางคือได้คะแนน ๓ จะมี บวก ลบ ๑ หรือ บวก ลบ ๒  เป็นค่าคะแนนที่ ๔ หรือ ๕  

 
        /ประธาน... 



 ๙ 
ประธาน  เคยน าเร่ืองของเกณฑ์ตัวชี้วัด มารายงานว่าด าเนินไปบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา เคยน ามาแถลงในที่ประชุมในวาระที่ ๕ ซึ่งบางครั้งเกณฑ์เฉลี่ยจะมาช้าในเรื่องของตัวชี้วัด และทาง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทุกสถานี จะกรอกข้อมูลสถิติลงไปในระบบ  โดยไม่ 
จ าเป็นต้องสอบถามซึ่งจะสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบได้  และในการประชุมครั้งต่อไปจะน าข้อมูลมารายงาน  
ในที่ประชุมต่อไป 

ประธาน  ในวาระที่ ๕.๑ จ าเป็นต้องรายงานประจ าเดือน และภาพรวมที่สะสมมาได้จนถึงเดือนปัจจุบัน ที่ประชุม
จ าเป็นต้องทราบเช่นกัน  ตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบแล้วบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย หรือถ้ามีจุดอ่อนที่ไหนจะได้ 
ใช้ในที่ประชุมนี้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของต ารวจเพียงฝ่ายเดียว อาจจะเป็นอีกหลายฝ่ายที่ต้องเข้ามา
ช่วยเหลือกันในการท าให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังต่อไปให้วิเคราะห์ด้วย
ว่าสถิติเมื่อเทียบสะสมแล้วในช่วงปีที่ผ่านมากับในปีนี้ถ้าสถิติสูงขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างที่ท าให้สถิตินี้
สูงขึ้นซึ่งจะได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  ต่อไปวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบขอเชิญจัดหางาน
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวทัศนีย์  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน    
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕ จ านวนทั้งสิ้น  ๒๕,๖๓๒  ราย แรงงานต่างด้าวแยกเป็น   
๗ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ กลุ่มท างานอันจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน ๘๐ คน กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่เข้ามาตามกฎหมาย        
การส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น BOI จ านวน  ๘๐๔ คน  กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
จ านวน ๕๖๔ คน  กลุ่มที่ ๔ กลุ่มบุคคลพื้นที่สูงจ านวน ๑๒๖ คน  กลุ่มที่ ๕ กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนี      
เข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑๓,๗๘๗ คน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่เข้ามาท างานตามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ MOU จ านวน ๒,๔๔๕ คน กลุ่มที่ ๗ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจ านวน      
๗,๘๒๖  คน  

ประธาน  ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและน่าจะเป็นปัญหา
ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ใกล้กับชายแดนมากจึงเสี่ยงที่จะเกิดการลักลอบ
เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องมนุษย์ เรื่องไม้ เรื่องยาเสพติด จึงขอฝากทางแรงงานจังหวัดว่าจะมี
แนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไร  ให้วิเคราะห์เชิงปัญหาข้อเสนอแนะว่าปัญหาที่มีในพื้นที่    
มีมากน้อยเพียงใด เกิดจากอะไร ปัญหานี้จะช่วยกันอย่างไร และฝากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล      
ในเร่ืองนี้ด้วย 

ร.ต.อ.ประโมทย์  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจ าเดือนมีนาคม  
๒๕๕๕ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชาจ านวน ๙๘ ราย และสัญชาติพม่าจ านวน ๓ ราย         
ซึ่งทั้งหมดถูกผลักดันส่งกลับนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน  ในส่วนของการผลักดันส่งกลับประเทศท าอย่างไรบ้าง 
ร.ต.อ.ประโมทย์  การผลักดันออกนอกประเทศกระท าได้ ๒ วิธี คือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นคนผลักดันกลับเข้าสู่

ประเทศใกล้เคียงได้เลยซึ่งสามารถผลักดันกลับทางด่านอรัญประเทศได้ในกรณีสัญชาติกัมพูชา อีกกรณีส่งกลั บ
โดยผ่านทางส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ซอยสวนพลู) กรุงเทพมหานครซึ่งจะน าส่งทุกสัปดาห์และจะท าการ   
คัดแยกส่งกลับสู่ประเทศต้นทางอีกที 

        /ประธาน... 



 ๑๐ 
ประธาน  ขอสอบถามทางท่านอัยการจังหวัดในส่วนของโทษในการให้ที่พักพิงอาศัย และโทษของแรงงานผิด

กฎหมายเองเป็นอย่างไรบ้าง 
นายสมชัย  ถ้าตัวแรงงานเข้ามาประกอบอาชีพเองและในส่วนที่คนไทยเป็นคนน าเข้ามาจะผิดตาม มาตรา ๖๔     

ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี ก็คือให้ที่พักพิง ช่วยเหลือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม  ส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็น
แรงงานต่างด้าวเข้ามาค้าขายเอง  ที่จับกุมมาจะด าเนินคดีทั้งที่เป็นคนไทยน าเข้ามาเองและตัวแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้ามาเอง 

ประธาน  ถ้าส านักงานจัดหางานแห่งหนึ่งจัดหาแรงงานไปสนับสนุนยังโรงงานต่างๆ ที่มีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งทางส านักงานจัดหางานแห่งนี้กระท าผิดกฎหมายจริงๆ  แต่อยากทราบว่าบริษัทที่รับ
แรงงานเหล่านี้ไปจะผิดหรือไม่ 

นายสมชัย  ทางคดีอาญาจะดูที่ด้านเจตนาในการรับเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก  
นางสาวทัศนีย์  ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านอัยการจังหวัด ความผิดตาม พรบ.การท างานของต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑  

นายจ้างส่วนใหญ่จะเป็นโทษเปรียบเทียบปรับยกเว้นมาตราเดียวที่เปรียบเทียบปรับไม่ได้ คือการท างานโดยไม่ได้
รับอนุญาตของบุคคลต่างด้าว 

ประธาน  อีกเร่ืองฝากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นหลักในเร่ืองนี้คือยังมีอยู่เรื่อยๆในเรื่องของ
บุคคลน าเด็กเข้ามาเร่ร่อนขอทาน  และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการอะไรในเรื่องนี้
หรือไม่ 

นางสาวกานต์สินี  ในส่วนของบุคคลเร่ร่อนขอทานจะมีทั้งกลุ่มคนไทย และกลุ่มของบุคคลต่างด้าวซึ่งในส่วนของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จะมีแผนเรื่องการส ารวจจับกุมโดยถ้าในเขตพื้นที่ใดจะประสานในส่วน
ของท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลซึ่งเทศบาลจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มบุคคล
ต่างด้าวจะประสานกับทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในการลงพื้นที่ด้วย 

ประธาน  ต่อไปวาระที่ ๕.๓  การรายงานการป้องกันการค้ามนุษย์  ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

 

นางสาวกานต์สินี   รายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๕  ในเรื่อง
ของการติดตามบุคคลสูญหาย   ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอื่นได้มีการประกาศ
แจ้งขอความร่วมมือให้ประกาศติดตามบุคคลสูญหายซึ่งเกรงว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ส าหรบั
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีทั้งหมดจ านวน ๓ ราย รายแรกคือ นางสาวทองค า เพียซุย อายุ ๓๘ ปี เป็นคน      
จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งออกจากบ้านมาท างานที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และกลับบ้านครั้งสุดท้าย
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยแจ้งว่าท างานที่จังหวัดนครนายกและหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย  ส่วนรายที่สอง
คือ เด็กชายวันชัย  แซ่เฮ้อ อายุ ๑๔ ปี เป็นคนจังหวัดน่าน เด็กหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
โดยขี่รถจักรยานออกจากบ้านไปแล้วหายตัวไป ส่วนรายที่สามเป็น เด็กหญิงมณิภา ค้ าคูณ  อายุ ๑๔ ปี เป็นคน
จังหวัดนครสวรรค์ รายนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมารดาแจ้งว่าก่อนที่เด็กจะหาย
ออกจากบ้านไปได้มีการติดต่อกับผู้ชายผ่านทาง Fackbook  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนัดแนะกันออกจากบ้านไป   
ซึ่งทั้งสามรายนี้ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งข้อมูลประกาศข่าวให้หน่วยงานทาง
สื่อมวลชนในท้องถ่ินและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมติดตามต่อไป  

              
          /ส่วนการรายงาน... 



 ๑๑ 
ส่วนการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน        

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐  แจ้งเบาะแสการค้าประเวณีหญิงต่างด้าวและชาวไทยอายุไม่เกิน ๑๘ ปีในสถานบริการ        
คาราโอเกะมาขายบริการทางเพศในร้านบารมีคาราโอเกะ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา          
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ท าหนังสือประสานขอความร่วมมือกับ       
ทางต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ตรวจสอบในร้านดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามาแต่อย่างใด     
ถ้าได้รับรายงานจะน าเรียนในที่ประชุมต่อไป 

ประธาน  จากการสังเกตดังกล่าวเร่ืองร้านคาราโอเกะ เร่ืองการค้าประเวณี ยังเป็นเร่ืองที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะ
ถ้าเด็กและเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องเมื่อไหร่ก็ยิ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก  ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเอาใจใส่ในเร่ืองนี้   
ในเร่ืองการขออนุญาตของสถานบริการสถานบันเทิงหรือเขต Zoning ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ที่บริเวณใด 

นายธีระ  เขต Zoning ของจังหวัดฉะเชิงเทราจะอยู่ที่บริเวณถนนสุขประยูรข้ามแม่น้ าบางปะกงไปจนถึง   
โรงแรมโกลเด้นอิน ทั้งสองฝั่งถนน  

ประธาน  ในเรื่องของการขออนุญาตโดยเฉพาะเขต Zoning นั้นร้านคาราโอเกะไม่ใช่ในส่วนของสถานบริการ       
ส่วนของร้านคาราโอเกะคงจะต้องมีการปรึกษากัน  จะมีมาตรการอย่างไรในการระงับหรือชะลอในการเปิด   
ร้านคาราโอเกะโดยเฉพาะที่เป็นโซนเสี่ยง 

นายไพโรจน์  ถ้าผลสอบประวัติไม่ทราบผลก็จะไม่อนุญาตให้เปิด  แต่ขณะนี้ร้านคาราโอเกะมีการขออนุญาตเปิด
น้อยลงแล้ว   

ประธาน  แต่อย่างไรก็ตามให้ศึกษาอย่างจริงจังดูว่าถ้าจะมีนโยบายการทดลองบางพืน้ที่จะมีมาตรการอะไรที่จะไม่
อนุญาตได้บ้าง  ส่วนร้านที่เกิดขึ้นถ้าทราบว่าร้านดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดการค้าประเวณีก็ขอให้ทางผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะทางฝ่ายปกครองนั้นมีมาตรการเข้าไปตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นและต้องระวัง
เรื่องการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด   จึงขอฝากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ  
ในเร่ืองนี้ด้วย   ไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต ารวจ  ถ้าหากมี
การตรวจพบการกระท าความผิดจริงขอให้รายงานผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดทราบทุกครั้งด้วย 

นายไพโรจน์  และขอฝากกับท่านผู้ก ากับทุกสถานีช่วยส่งบันทึกการจับกุมให้ทราบด้วย    
ประธาน  ส่วนเร่ืองนี้ท่านรองสุมิตราจะได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาหารือกันต่อไป  
พ.ต.ท.ศรุต  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ นั้นมี พรบ.สถานบริการที่จะ

ควบคุมสถานบริการแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงท าให้ยังมีบุคคล
ที่ยังท าอยู ่และหลายภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันหารือว่าจะท าอย่างไรในเร่ืองอาชีพได้บ้าง 

ประธาน  ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วย ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ รายงาน
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง  ขอเชิญทางป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระ  ส าหรับในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕  สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังการเมืองในพื้นที่ 
ไม่มี ส่วนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มี
ราษฎรจาก หมู่ที่ ๓ ต.สองคลอง อ.บางปะกง ประมาณ ๔๐ คน ได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออ าเภอบางปะกงขอให้
ด าเนินการจ านวน ๓ เร่ือง เรื่องแรกในเร่ืองติดตามการด าเนินการก าจัดสารเคมีที่เป็นพิษของโรงงานที่ทิ้งในพื้นที่ 
หมู่ ๓ ต.สองคลอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  เร่ืองที่สอง   

    
    /การแก้ไข... 



 ๑๒ 
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน  ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินสาธารณะในหมู่ ๓ ต.สองคลอง ทั้งหมดโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง สิ่งกีดขวางถนนในการสัญจรไปมา    
การแก้ไขปัญหานายอ าเภอบางปะกงได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่เข้าใจของกลุ่มราษฎร         
ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอ าเภอบางปะกงเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติในระดับ
พื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ส่วนเรื่องที่
จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในห้วงต่อไปก็จะมีความเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต 
ก๊าชธรรมชาติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม    
จ.ฉะเชิงเทรา และการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก๊าชธรรมชาติ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

ประธาน  ต่อไประเบียบวาระที่ ๗  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม มีท่านใดมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม
หรือไม่ ถ้าไม่มีไปต่อที่ระเบียบวาระที่  ๘  เรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  ๔ /๒๕๕๕ 

 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๐.๔๐   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 ๓ 
 

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 


