
รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
๑. นายเริงศักดิ์            มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ประธาน) 
๒. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๑)    
๓. นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๔. นางสาวสุนันท์  อังเกิดโชค แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๕. พ.ต.อ.วินัย  จิตต์ปรุง  แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๖. พ.อ.พณิชย์  ศิริพละ  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑   
๗. พ.ท.สมศักดิ ์  แตงอ่อน  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการ  

ทหารพัฒนา 
๘. ร.ท.ชยุต   เพ็ชร์ศรีงาม แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
๙. พ.อ.ธานิน  ธวัชศิลปศร แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) 
๑๐. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
๑๑. นายสมศักดิ์  กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๒. นางสาวงามพิศ  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๓. นายอุดมวิทย์  อริยสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๔. พ.ต.ต.อาทร  ท้าวศรีบุญเรือง แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
๑๕. ดร.วรางค์ภรณ ์  ไตรติลานันท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๖. นางสาวสมลักษณ์  อํานวยประเสริฐ แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นายเสน่ห ์  สิกขชาติ  แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๘. นางสาวทัศนีย์  แก้วผลึก  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๙. นายพัฒนพงศ์  เสมานิตย์ แทน ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต ๑ 
๒๐. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ แทน ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต ๒ 
๒๑. นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์ แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๒. นายวิชัย   ลิกขนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๒๓. นายป๎ณณ์พัฒน์  วิทยอธิกุล ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒๔. นายอยู ่   เสนาธรรม ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๕. นายชาญชัย  พรหมธาดา แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา    
๒๖. นายลิขิต   ใจคําป๎น  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา    

 /๒๗.นางสาวฉัตรสุดา... 



 ๒ 
 

๒๗. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๘. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๙. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๐. นายวิรัตน์  วิโรจนุปถัมภ์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๓๑. นายบุญชู  อยู่ภู่  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน    
๓๒. นายมณเฑียร  มุสิกทอง  แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
๓๓. นางสาวกษินฤดี  พัฒนโสภณ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๔. นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๕. นายบุญธรรม  เสาวดี  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
๓๖. นายศักดิ์นรนิทร ์  สาธุชาต ิ  แทน หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวดั 
๓๗. นางสาวนฤมล  ศิริพงษ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๘. นายวิสิทธิ์  สินลือนาม นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
๓๙. นายอ๊อด   พันธ์ชัยศรี แทน นายอําเภอบางปะกง 
๔๐. นายเดชา  ใจยะ  นายอําเภอพนมสารคาม 
๔๑. นายชัชวาลย์  ศิริพันธ์  นายอําเภอบางคล้า 
๔๒. นายสุระ   หงษ์ศิร ิ  แทน นายอําเภอแปลงยาว 
๔๓. นายเกรียงศักดิ ์  รัตนกุญชลี นายอําเภอบ้านโพธิ์ 
๔๔. นายพรหมกฤต  ม่วงมงคล นายอําเภอสนามชัยเขต 
๔๕. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย นายอําเภอท่าตะเกียบ 
๔๖. นายชิดชนก  ทับแสง  นายอําเภอราชสาส์น   
๔๗. นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ นายอําเภอคลองเข่ือน 
๔๘. พ.ต.อ.สนั่น  บุญเผื่อน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๔๙. พ.ต.ท.สมมาตร  ตรงต่อกิจ แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
๕๐. พ.ต.อ.นพดล  วงษ์น้อม  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๕๑. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาษ แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 
๕๒. พ.ต.อ.ณรัชต์พล  เลิศรัชตะปภัสร์ ผกก.สภ.บางคล้า 
๕๓. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ  จงจิระ  ผกก.สภ.แปลงยาว 
๕๔. พ.ต.ท.สุชาติ  นีซัง  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์      
๕๕. พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ์ ผกก.สภ.สนามชัยเขต    
๕๖. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
๕๗. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปิ๋ว ผกก.สภ.ราชสาส์น      
๕๘. พ.ต.ท.พรชัย  กิตติชญาน์ธร แทน ผกก.สภ.คลองเข่ือน     
๕๙. พ.ต.ท.อาเดียว  ท้วมละมูล แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ    
๖๐. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 

/๖๑.พ.ต.ท.สมทบ... 
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๖๑. พ.ต.ท.สมทบ  บุญหิรัญ  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี  
๖๒. พ.ต.ท.ปรีชา  หนูสลุง  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
๖๓. พ.ต.ท.สมเกียรต ิ  สมนึก  สว.สภ.สาวชะโงก 
๖๔. ร.ต.ต.ทํานูล  ยศโชติ  แทน สว. สภ.หนองแหน   
๖๕. พ.ต.ต.พัฒนา  แก้วสําอางค์ หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖๖. ร.ต.อ.บุญย์พงศ์  สงวนทรัพย์ แทน สว.ทล.๑ กก.๓    
๖๗. พ.ต.ท.จิรชาติ  ร่มสายหยุด สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๖๘. นายอนันต์  ดิษฐ์ศิร ิ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖๙. นายบุญทวี  สุขรัตน์อมรกุล แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
๗๐. นายวิสูตร  ศรีสุนทร  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า  
๗๑. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว  
๗๒. นายอนันต์  พงศ์สุปาณี แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก   
๗๓. นายสิทธิพร  พิพัฒนกุล แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
๗๔. นางนงค์   เศรษฐวิวัฒนกุล แทน นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช    
๗๕. นายเจียม  โฉมสอาด แทน นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา      
๗๖. นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗๗. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)   
๗๘. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑) 
๗๙. นางนิทัศนีย์  ฉัตรโชติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒) 
๘๐. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ศรีคชา  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๒)    
๒. นายสมชัย  เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. ดร.นิวัตต์                 น้อยมณี  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

     เขต ๖ 
๔. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. นายจตุพร  คชานบุาล หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาํลาย                                                                                                                    

ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์ ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ปราจีนบุรี  
๗. นางวราภรณ์  ศิริวงศ์  นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
๘. พ.ต.ท.กันตพัฒน ์  เนติพิชยาพงศ ์ สวญ.สภ.วังค ู  

   /๙.นายเลอสรร... 
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๙. นายเลอสรร  สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต 
๑๐. นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา    
๑๑. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตาํบลดอนฉิมพลี    
๑๒. นายวีระพล  เต็งเที่ยง  นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง   
๑๓. นายประจวบ  บุญเกิด  นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา   
๑๔. นายนิกร   จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
๑๕. นายวัฒนา  สุขโภชน์  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน    
๑๖. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน   
๑๗. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีตาํบลสนามชัยเขต   
๑๘. นายสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม   
๑๙. นายสินชัย  แทนศร  นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน   
๒๐. นายประเสริฐ  คงคาลัย  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง    
๒๑. นายสม   อิ่มละเอียด นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล  
๒๒. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์  
๒๓. นายสมชาย  เอ่ียมอ่อน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 
๒๔. นายประดิษฐ  โรจนพร  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   
๒๕. นายสมบัติ  รันศิริเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว   
๒๖. นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
๒๗. นายสมพร  ปิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น   
๒๘. นายวัลลภ  กัวศรี  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
๒๙. นายบัญชา  นีซัง  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๓๐. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๓๑. นายอร่าม  รังสินธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
๓๒. นายชวลิต  บุญปาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายไพโรจน ์  วิลาราช  วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา 
๒. พ.ต.ท.จิระวัสส์  เชื้อจันทร์อัตถ์ รอง ผกก.ป. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๑๐    น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 

เลขานุการ  เรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

        /ประธาน... 



 ๕ 
 

ประธาน  ขอเปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวั ดฉะเชิงเทรา     
คร้ังที่ ๖ /๒๕๕๕  ส่วนเร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบยังไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่  ๕ /๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
  

เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕            
มีรายงานการประชุมฯ จํานวน  ๑๕ หน้า  หน้าแรกเป็นหน้ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และรายชื่อผู้ไม่ได้    
เข้าร่วมประชุม หน้าที่ ๔  เป็นระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และระเบียบวาระ  
ที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๕ เป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการ
ปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว และระเบียบวาระที่ ๔  นโยบายรัฐบาล หน้าที่ ๘   
เป็นระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี หน้าที่ ๑๔ เป็นระเบียบวาระที่ ๖ รายงาน
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง และหน้าที่ ๑๕ เป็นระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
ซึ่งได้นําเข้าเว็บไซด์ของสํานักงานจังหวัดฯ และเว็บไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว  
มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข  จึงขอรับรองรายงาน     
การประชุม คร้ังที่ ๕ /๒๕๕๕   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
คร้ังที่ ๕ /๒๕๕๕ 

          
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

เลขานุการ  เรื่องแรกสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ท่านอัยการจังหวัดแจ้งเรื่องการดําเนินคดี
เกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ปิดถนนจํานวน  ๗ คน  ทางตํารวจส่งสํานวนให้อัยการไม่เป็นไปตามข้อตกลง       
ในส่วนนี้ขอนําเรียนที่ประชุมว่า ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือที่ ๐๐๑๗.๔๓/๓๘๕๓         
ลง  ๖ มิ.ย. ๒๕๕๕  ให้พิจารณาข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เจ้าของคดี
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

  เร่ืองที่สองเรื่องการบันทึกข้อมูลยาเสพติดในระบบคอมพิวเตอร์  ท่านประธานแจ้งว่าบางหน่วย
ยังบันทึกไม่เป็นป๎จจุบัน เรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงาน ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายธนสรร  สําหรับเรื่องการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์   โดยศูนย์ป้องกันยาเสพติดจังหวัด        
ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด  มีการขอวิทยากรจาก ปปส. ได้ร่วมกันบันทึกข้อมูลให้เป็นป๎จจุบันแล้ว 

ประธาน  การบันทึกข้อมูลจะมีป๎ญหาเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆที่ต้องบันทึกเข้าไปในระบบทุกครั้งทุกเดือน      
ซึ่งจังหวัดมีจุดอ่อนตรงที่บางครั้งมีการทํางานแต่ไม่ได้ทําการบันทึกข้อมูลและอีกอย่างมีการบันทึก 
ข้อมูลจริงแต่ทําการบันทึกไม่ถูกต้อง  ทําให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่เข้าไปปรากฏในระบบเป็นผลให้ผลงานของ
จังหวัดในส่วนข้อมูลอยู่ในระดับท้าย  แต่หลังจากที่ได้มีการชี้แจง ทําความเข้าใจ ให้แต่ละหน่วยง าน    
ที่เก่ียวข้องทราบ  ทําให้ขณะนี้ลําดับของจังหวัดมีการขยับลําดับขึ้นดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อน 

 
           /ยังอยู่ใน... 



 ๖ 
 

ยังอยู่ในเร่ืองของการบําบัดรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสมัครใจบําบัด  ซึ่งตัวนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษด้วย 

เลขานุการ  เรื่องที่สามท่านประธานได้ปรารภไว้ในที่ประชุมในเรื่องของป๎ญหาเด็กแว๊น  ซึ่งป๎ญหาดังกล่าว
ทาง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา มีข้อมูลจะชี้แจงและรายงานให้ทราบอยู่ในวาระการรายงานสถิติคดีอาญา
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ   
  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เร่ืองยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
นายธนสรร   ในส่วนของศูนย์ยาเสพติดได้จัดทําสรุป  ๓  ประเด็นด้วยกัน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการ

ปราบปราม และด้านการบําบัด  สรุปผลการดําเนินการตามเป้าหมาย  MOU ด้านการป้องกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน  ได้มีการจัดทําประชาคมในเดือนนี้ ในหมู่บ้านเป้าหมายจํานวน      
๗๑๑  หมู่บ้านชุมชน  มีการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดจํานวน ๔๒๑ คน         
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดจํานวน  ๖๔  คร้ัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน  ๕,๓๘๓  คน  
มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน ๑๕๔ กองทุน  โดยมีการจัดตั้งชุดตรวจ
สุขภาพแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ คือระดับ A  จํานวน  ๔๑  หมู่บ้าน  ระดับ B  จํานวน  ๗๐  หมู่บ้าน  
และระดับ C  จํานวน  ๔๓  หมู่บ้าน  มีการสร้างหนึ่งอําเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้รวม ๑๑ ศูนย์ มีการสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่อีกจํานวน  ๒๒  หมู่บ้าน  มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและ
ป้องกันยาเสพติดจํานวน  ๙๘  ศูนย์   

   ด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในสถานประกอบการมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาว ๖๗  แห่ง สถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓๖ แห่ง มีการค้นหาผู้เสพผู้ติด      
ในสถานประกอบการ ๓  แห่งจํานวน  ๑๒๙  คน  มีการตรวจสารเสพติดในป๎สสาวะไม่พบแต่อย่างใด    
มีการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าทํางาน  ๑ แห่ง จํานวน ๑ คน  มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด ๓ แห่ง จํานวน ๕ คร้ัง     

   วาระที่  ๔.๒  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ  ได้มีการจัดระเบียบสังคมโดยมีเป้าหมาย
จํานวน  ๒๕๖  แห่ง  ขณะนี้ได้ดําเนินการครบหมดแล้วสําหรับในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการตรวจ
สถานบริการ  สถานบันเทิงจํานวน  ๑๖๖ แห่ง  สุ่มตรวจป๎สสาวะจํานวน ๘๐๖ คน พบสารเสพติด
จํานวน  ๒  คน ที่ อ.พนมสารคาม  มีการตรวจบัตรประจําตัวพบไม่พกบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน  
๓ คน  มีการจับแก๊งรถซิ่งจํานวน  ๕  คน  สําหรับจุดตรวจด้านอื่นๆยังไม่พบความผิด  นอกจากนี้      
ชุดจัดระเบียบสังคมได้ร่วมกับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ออกตรวจกรณีมีเด็กนักศึกษายกพวกตีกันบริเวณ 
ซ.บริสุทธิ์ สถานีขนส่งและ สถานีรถไฟ  พบเยาวชนมั่วสุมประมาณ  ๑๐  คน  ได้มีการบันทึกประวัติและ
มีการตรวจป๎สสาวะยังไม่พบสารเสพติด  ขณะนี้ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตํารวจ     
เฝ้าระวังทุกวันในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  นอกจากนี้มีการร้องเรียนเรื่องร้านคาราโอเกะบริเวณ         
หน้ากองพลทหารราบที่ ๑๑  ที่มีการลักลอบค้าประเวณี ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการ  

        /จัดประชุม... 
        



 ๗ 
 

จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการมอบนโยบาย  ขณะนี้ทาง
สถานประกอบการได้มีการหยุดปรับปรุงชัว่คราว  และอยูร่ะหว่างดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

   ด้านการปราบปรามในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ได้มีการจับกุมกัญชาสด ๑ คดี ผู้ต้องหา
จํานวน  ๑ คน  ผู้จําหน่าย ๒๔ คดี ผู้ต้องหาจํานวน ๓๒ คน ครอบครองเพื่อจําหน่าย ๑๔ คดี ผู้ต้องหา
จํานวน ๘๓  คน  ครอบครอง ๑๐๕ คดี  ผู้ต้องหาจํานวน  ๑๐๖ คน คดีเสพ ๓๐๕ คดี ผู้ต้องหาจํานวน  
๓๐๕ คน  ของกลางเป็นยาบ้าจํานวน  ๒๘,๒๑๐  เม็ด  ยาไอซ์จํานวน ๑๘๕ กรัม กัญชาสดจํานวน  
๑,๐๐๐ กรัม กัญชาแห้งจํานวน  ๘๕ กรัม พืชกระท่อมจํานวน ๑๖๐ กรัม สารระเหย จํานวน ๓ กระป๋อง 

   ด้านการบําบัด  ตามเป้าหมายมีจํานวน  ๓,๘๖๙  คน ขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้วจํานวน    
๘๙๕ คน  คิดเป็น  ๒๓.๑๓ เปอร์เซ็นต์   ตามรายละเอียดบัญชีที่แจกจ่ายให้ที่ประชุมทราบ 

   การสรุปผลการดําเนินการตาม MOU  กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฏเป็นข่าวสารเป้าหมาย
จํานวน  ๗๘๖ หมู่บ้านชุมชน  ผลการดําเนินงานครบทุกเป้าหมาย  กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้านกองทุนแม่
จํานวน ๑๕๔  หมู่บ้าน  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ ๑๑ แห่ง  ผลการดําเนินงานครบทุกเป้าหมาย   
กิจกรรมเพิ่มจํานวนกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน  ๒๐ หมู่บ้าน  ดําเนินการไป ๒๒ หมู่บ้าน             
ชุดปฏิบัติการวิทยากร ๑๑  ชุดและชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน ๑๑ ชุด  ได้ดําเนินการ     
ครบหมดแล้ว  จํานวนผู้เสพผู้ติดเป้าหมายจํานวน  ๖,๐๒๓  คน  ผลการดําเนินการ ๒,๙๐๑  คน คิดเป็น  
๔๘.๑๗  เปอร์เซ็นต์  ระบบสมัครใจบําบัดเป้าหมายจํานวน  ๓,๘๖๙  คน  ผลการดําเนินการ ๘๙๕ คน 
คิดเป็น ๒๓.๑๓ เปอร์เซ็นต์  ระบบบังคับบําบัดเป้าหมายจํานวน ๑,๘๕๓ คน ผลการดําเนินการ    
๑,๗๙๔ คน คิดเป็น ๙๖.๒๘  เปอร์เซ็นต์  ระบบต้องโทษเป้าหมายจํานวน  ๓๐๑  คน  ผลการดําเนินการ  
๒๑๘  คน  คิดเป็น  ๗๒.๔๓  เปอร์เซ็นต์  การติดตามผู้ เสพที่ผ่านการบําบัดเป้าหมายจํานวน       
๔,๘๑๘  คน ผลการดําเนินการ  ๑,๒๒๕ คน คิดเป็น  ๓๑.๕  เปอร์เซ็นต์   การจัดตั้งหนึ่งอําเภอหนึ่งค่าย
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจํานวน  ๑๑ ค่าย ดําเนินการแล้ว แต่ อ.คลองเขื่อน อยู่ระหว่างการดําเนินการ   
การจัดตั้งชุดวิทยากรครู ก จํานวน  ๑ ชุด และชุดวิทยากรครู ข จํานวน  ๑๑ ชุด  ดําเนินการครบถ้วน  
จัดให้มีศูนย์ด้านข้อมูลได้ดําเนินการแล้วจํานวน  ๑๒ ศูนย์  จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจํานวน  ๑ ศูนย์  
มีดําเนินการที่โรงเรียนวิวัตน์พลเมือง กองพลทหารราบที่  ๑๑  

   ด้านการปราบปราม  มีการจับกุมผู้ค้าผู้เสพในข้อหาจําหน่ายเป้าหมายจํานวน ๗๕๖ คน ผลการ
ดําเนินการ ๕๖๔ คน  คิดเป็น  ๗๔.๖๐  เปอร์เซ็นต์  ด้านการยึดทรัพย์เป้าหมายจํานวน ๙๒ คดี  ผลการ
ดําเนินการ ๘๐ คดี  คิดเป็น ๘๖.๘๖ เปอร์เซ็นต์  การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนมีข้อร้องเรียนเข้ามา
จํานวน  ๑๐๑ เรื่อง  ดําเนินการครบ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ดําเนินการต่อเป้าหมายหมายจับคดีค้างเก่า
จํานวน ๓๔ ราย  ผลการดําเนินการ  ๒๖  ราย  คิดเป็น  ๗๖.๔๗  เปอร์เซ็นต์   

   วาระที่ ๔.๒  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ   ด้านการจัดระเบียบสังคมได้ดําเนินการจัดตั้ง
ชุดจัดระเบียบสังคมครบถ้วนแล้วจํานวน ๑๒ ชุด  มีการจัดระเบียบสังคมตามเป้าหมายจํานวน        
๒๕๖ แห่ง  ผลการดําเนินการครบ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กชั้น ป.๖ เป้าหมาย
จํานวน  ๒,๗๔๐ คน  ดําเนินการแล้ว  ๔,๕๖๕  คน  ดําเนินการครบถ้วน  ด้านการสร้างระบบเฝ้าระวัง
ในเด็กวัยเรียนจํานวน  ๑๔๙  แห่ง  ดําเนินการครบหมดแล้ว  สถานประกอบการสีขาวจํานวน  ๑๕  แห่ง   

       /ดําเนินการ... 
 



 ๘ 
 

ดําเนินการแล้ว ๗๖ แห่ง  ด้านหอพักปฏิบัติตามกฎหมายจํานวน ๑๒ แห่ง ดําเนินการครบถ้วน        
ศูนย์พัฒนาครอบครัวป้องกันยาเสพติด หรือ ศพค. ป้องกันยาเสพติดเป้าหมายจํา นวน ๑๐๘ ศูนย์ 
ดําเนินการแล้ว ๙๘ ศูนย์ คิดเป็น ๙๐.๗๔  เปอร์เซ็นต์ 

นางสุมิตรา   ขอสอบถามในจํานวน  ๒๓  กิจกรรมที่รายงานนั้นได้ดําเนินการครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว
จํานวน ๑๗  กิจกรรม คงเหลือเพียง ๕ กิจกรรม ในจํานวน ๕ กิจกรรมที่เหลือดําเนินกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์
แล้ว  จึงขอให้ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลเข้าไปใน ปปส. นั้น ข้อมูลตรงกับที่รายงานในที่ประชุมหรือไม่  
ประการที่สองในส่วนระบบสมัครใจบังคับของเรือนจําซึ่งมีนักโทษมากกว่า ๓๐๐ คน มีเป้าหมาย          
๓๐๐ กว่าคน คิดเป็น  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ทําไมยังไม่ครบ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์   

นายธนสรร   เนื่องจากโครงการบําบัดมีรอบของการบําบัด เช่น  มีโครงการบําบัด ๑ ปี ๖ เดือน และอีกชุด     
จะเป็น ๖ เดือน  ส่วนใหญ่ที่เห็นผู้ต้องหาจํานวนที่มากนั้นเพราะว่าเป็นจํานวนที่ยังไม่ตัดสิน  ถ้าเข้าไป
แล้วพ้นโทษยอดจะไปปรากฏที่กรม  ดังนั้นจึงต้องเอาจํานวนผู้ที่ตัดสินแล้ว 

ประธาน   ตัวชี้วัดเมื่อครู่ได้เห็นตัวที่เป็นจุดอ่อน  ซึ่งถ้าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันอย่างเต็มที่ให้ได้ผลงานซึ่งก็หมายถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและเป็นผลงานของจังหวัดด้วย            
ขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด  เมื่อวันที่ ๘  มิ.ย.  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาที่หอประชุมกองทัพเรือ    
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมอบนโยบายและทําพิธีเปิด “โครงการหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มหาราชินี  ”  ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรามีชุมชน           
บ้านคลองจระเข้น้อย อ.บ้านโพธิ์  ได้รับเกียรติไปเผยแพร่ผลงานภายในงานนี้ด้วย  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี  
จะได้นําโมเดลนี้เข้ามาขยายผลให้กว้างขวางที่สุดต่อไป  และเมื่อวันที่  ๒๖  มิ.ย. ๒๕๕๕  ที่ผ่านมามีการ
ระดมพลังมวลชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ  ๒,๐๐๐ คน ในวันยาเสพติดโลกที่ลานพระบรมรูปทรงม้า  
จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการชื่นชมว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกันจึงต้องขอขอบคุณ      
ทุกอําเภอ  ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับพลังมวลชนในครั้งนี้ด้วย 

ประธาน   ต่อไปวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขป๎ญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ        
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานในที่ประชุม 

นายอยู ่   สําหรับเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕ มีคดีกระทําผิดด้านป่าไม้จํานวน ๕ คดี ผู้ต้องหาจํานวน  ๕ ราย   
เป็นคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้จํานวน ๔ คดี  คดีบุกรุกพื้นที่ป่าจํานวน  ๑  คดี  อุปกรณ์กระทําผิด  ๑๖  รายการ   

เมื่อวันที่ ๘  มิ.ย. ๒๕๕๕ คดีบุกรุกพื้นที่บริเวณป่าเขามันเทศ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม - 
สียัด  เนื้อที่ ๒๑ – ๒ - ๔๓  ไร่  ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ในท้องที่หมู่ที่ ๑๓ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต 
ส่วนคดีตัดไม้ ๔ คดี อยูใ่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทั้ง ๔ คดี  เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ จับกุม
ผู้ต้องหา ๓ คน  พร้อมอุปกรณ์การกระทําผิด  ๕  รายการ เหตุเกิดบริเวณป่าบ้านน้อย หมู่ที่ ๑๓        
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕  ตรวจยึดไม้พะยูง ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๒๐ ลบ.ม.     
ไม้พะยูง ๓ แผ่น ปริมาตร ๐.๒๐ ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทําผิด ๑ รายการ โดยไม่พบตัวผู้กระทําผิด   
เหตุเกิดบริเวณป่าบ้านน้อยหมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕  ตรวจยึด     
ไม้พะยูง  ๓  แผ่น ปริมาตร ๐.๒๔ ลบ.ม.  อุปกรณ์การกระทําผิด ๘  รายการ โดยไม่พบตัวผู้กระทําผิด  
 

         /เหตุเกิดที่... 
 



 ๙ 
 

เหตุเกิดที่ป่าไร่ตาชีพ หมู่ที่ ๒๕ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ จับกุมผู้ต้องหา   
๒ คน ยึดไม้พะยูงแปรรูป ๗ แผ่น ปริมาตร ๐.๓๑ ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทําผิด ๒ รายการ เหตุเกิดที่   
ป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ ๒๕ ต.ตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  ข้อสังเกตไม้ของกลางที่ตรวจยึดจะเป็นไม้พะยูงทั้งหมด  
เมื่อเปรียบเทียบคดีในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีคดีเพิ่มข้ึนทุกรายการ 

ประธาน  ขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่อ่างฤาไนซึ่งเป็นพื้นที่ป่า          
ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่ ๔.๔  การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัด
รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวฉัตรสุดา  สําหรับเรื่องการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕       
ไม่พบผู้กระทําความผิด  แต่เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  มิ.ย. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้รับแจ้งมีผู้พบช้างมีอาการตกมัน 
บริเวณทางข้ามสะพานใกล้วัดท่าสะอ้านนั้น  ได้แจ้งให้ด่านกักกันสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสัตว์เข้าไปตรวจสอบดู  พบเจ้าของช้างเป็นสามี ภรรยาพาช้างพังเพศเมียชื่อช้างบ่อเงินได้เข้ามา
ในพื้นที่ได้ ๓ วันแล้ว  จากที่ตรวจสอบพบตัวช้างไม่ได้มีอาการตกมันแต่อย่างใด  เพียงแต่ว่าเป็นการผูก
ทิ้งไว้แล้วมีผู้มาพบเห็นช้างเมื่อเจ้าของไม่อยู่ช้างก็จะไม่เชื่องถ้ามีสิ่งผิดปกติเข้าไปใกล้ช้าง ช้างก็จะเกิด
อาการหวาดกลัว  จากการที่เข้าไปตรวจสอบตั๋วรูปพรรณพบว่าเจ้าของช้างได้เคลื่อนย้ายช้างมาจาก
จังหวัดสุรินทร์จึงได้มีการผลักดันให้ออกจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทันที 

ประธาน  ถ้ามีการดําเนินคดีกับช้างเหล่านี้จริงๆ จะนําช้างไปไว้ที่ไหน 
นางสาวฉัตรสุดา  ถ้าเป็นช้างป่าคงต้องสง่เร่ืองให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรือไว้ที่ด่านกักกันสัตว์ และ

จากการที่สอบถามจังหวัดสมุทรปราการได้มีการส่งเร่ืองฟ้องศาลแล้วผลักดันออกนอกพื้นที่ทันที เช่นกัน 
ประธาน  ให้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยเพราะการจับไม่ยากแต่การรักษาของกลางนั้นเป็นเรื่องยากมากกว่า        

จึงอยากให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องช่วยกันดูแลในเร่ืองนี้ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓  รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  สถิติการเกิดคดี  กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์

และสะเทือนขวัญคดีเกิดขึ้นจํานวน  ๕  ราย จับกุมได้จํานวน  ๓  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา  คดีเกิดลดลงจํานวน  ๒  ราย  คดีกลุ่มที่ ๒  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ       
คดเีกิดขึ้นจํานวน ๒๑ ราย จับกุมได้จํานวน ๗ ราย เปรยีบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลง
จํานวน ๕  ราย  คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีเกิดขึ้นจํานวน ๖๙ ราย จับกุมได้จํานวน    
๒๗ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดเพิ่มขึ้นจํานวน  ๑ ราย  คดีกลุ่มที่ ๔  คดีอาญา 
ที่น่าสนใจ  คดีเกิดขึ้นจํานวน  ๔๗ ราย  จับกุมได้จํานวน ๖  ราย  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่  
ผ่านมาคดีเกิดเพิ่มขึ้นจํานวน  ๗ ราย   คดีกลุ่มที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมได้จํานวน ๖๙๓ ราย  

  /เปรียบเทียบกับ... 
 



 ๑๐ 
 

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาจับกุมได้เพิ่มขึ้นจํานวน  ๒๗๐ ราย     
ส่วนคดียอดสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   

สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  คดีกลุ่มที่ ๑ คดีเกิดสะสมจํานวน ๔๐ ราย  
จับกุมได้จํานวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ซึ่งค่าเป้าหมาย คือร้อยละ ๗๒.๘๑  ผลการจับกุมยังไม่ได้
ถึงค่าเป้าหมาย  สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผ่านมาคดีเกิดเพิ่มขึ้น
จํานวน ๕ ราย  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีเกิดสะสมจํานวน  ๒๑๖ ราย จับกุมได้จํานวน ๑๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๕๙.๗๒ มีค่าเป้าหมายคือร้อยละ ๕๗.๕๖  ผลการจับกุมเกินกว่าค่าเป้าหมาย  สถิติคดีสะสมเปรียบเทียบ   
กับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจํานวน ๒๐ ราย คดีกลุ่มที่ ๓ คดีเกิดสะสมจํานวน 
๕๙๙  ราย จับกุมได้จํานวน  ๒๖๒ ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๗๔ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๒๐          
ผลการจับกุมเกินกว่าค่าเป้าหมาย  สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่
ผ่านมาคดีเกิดลดลงจํานวน  ๔๐ ราย  

ผลการดําเนินการที่เป็นมาตรการที่ตํารวจภูธรจังหวัดใช้ในการตั้ งจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทาง
สําคัญจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในรอบเดือนพฤษภาคมมีผลการดําเนินการดังนี้  มีการ  
ตรวจค้นรถยนต์จํานวน  ๒,๐๘๑  คัน ตรวจค้นรถจักรยานยนต์จํานวน ๙๑๓ คัน  ตรวจค้นบุคคลจํานวน  
๗๓๕ คน  มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จากการตรวจค้นจํานวน ๑๙๘  คัน  มีการจับกุม พรบ.จราจร
จํานวน ๓๕๘ ราย  จับกุม พรบ.ยาเสพติด  จํานวน ๘๑ ราย มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ณ จุดตรวจ
จํานวน ๗๗ ราย ไม่พบผู้กระทําผิด  มีการจับกุม  พรบ.อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนจํานวน            
๒ กระบอก และไม่มีทะเบียนจํานวน  ๑  กระบอก ไม่มีเครื่องกระสุน  สําหรับผลการดําเนินการคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่สําคัญ เรียนเชิญท่าน พ.ต.อ.วินัย  จิตต์ปรุง รองผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้นําเสนอในที่ประชุมทราบต่อไป 

พ.ต.อ.วินัย  ในส่วนของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราสําหรับเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕  ในเดือนพฤษภาคม  มีคดีเกิดขึ้นจํานวน  ๕  ราย  จับกุมได้จํานวน  ๓  ราย ก่อนที่จะรายงาน
คดีอุกฉกรรจ์ที่สําคัญขอนําเรียนในที่ประชุมเร่ืองเด็กแว๊น ในส่วนนี้ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานีตํารวจ
ที่สําคัญได้มีการดําเนินการมาโดยตลอด  ขออนุญาตนําเสนอในที่ประชุมด้วยวีดีทัศน์ซึ่ง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ได้ทําขึ้น เรียนเชิญครับ 

  ( ฉายวีดีทัศน์ ) 
ประธาน  วีดีทัศน์ทําได้ดีมาก  
พ.ต.อ.วินัย  เป็นการผลงานของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ดําเนินการจัดทําขึ้น  ในการดําเนินการของทางตํารวจ

นั้น ได้ดําเนินการมาโดยตลอดการทํางานทุกครั้งต้องเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก  บางครั้งถ้าเด็กบาดเจ็บ
จะมีป๎ญหาตรงที่เจ้าหน้าตํารวจได้ทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ ในส่วนเรื่องแก๊งเด็กแว๊น  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา      
มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

พ.ต.อ.สนั่น  ป๎ญหาเรื่องของเด็กแว๊น  มีการร่วมมือกับทางอําเภอ และทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยกัน
แก้ไขป๎ญหา  จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวด้วย 

 
       /นางสุมิตรา... 

 



 ๑๑ 
 
นางสุมิตรา  นอกจากเรื่องเด็กแว๊นแล้วยังมีการจัดระเบียบสังคมในเรื่องของเด็กนักเรียนที่ตีกันทุกวันศุกร์

ตั้งแต่เปิดเรียนสัปดาห์แรกมีการรวมตัวกันกว่า ๓๐๐ คน ได้มีการวางแผนในสัปดาห์ต่อมามีการ       
ออกตรวจ ร้านเกมส์ตามกฎหมายเด็กจะเข้าไปได้ต้องผ่านบ่ายสองโมงไปแล้วจนกระทั่งถึงหนึ่งทุ่มหรือ
สามทุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก  มีการวางแผนเข้าตรวจร้านเกมส์ตั้งแต่บ่ายโมงปรากฏว่าได้ผล  ครั้งแรก
ได้เด็กมาประมาณ ๕๐ คน  ในส่วนนี้ทางโรงเรียน ตํารวจ ฝ่ายปกครอง วัฒนธรรมได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี  ต่อมาได้ทําการออกตรวจร้านเกมส์อีกครั้ง  จากผลที่ได้ดําเนินการอย่างจริงจังทําให้เด็ก
นักเรียนตีกันในจังหวัดนั้นไม่มี ได้มีการวางแผนกันไว้ว่าจะออกตรวจร้านเกมส์กันทุกสัปดาห์หลังจากนี้ไป  
อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับทางอาจารย์ของแต่ละโรงเรียนส่งคนเข้ามาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้     
เป็นอย่างดียิ่ง  

ประธาน  เร่ืองเด็กแว๊นและเร่ืองเด็กตีกันเป็นป๎ญหาในชุมชนเมืองหลายๆแห่งมากทีเดียว  ต้องขอขอบคุณ
ตํารวจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแลเรื่องนี้  ป๎ญหาเด็กแว๊นถ้ามีป๎ญหาที่ข้อเสนอแนะต่างๆ   
ที่ดําเนินการแล้วแต่ยังมีการติดขัดอยู่หากมีการเปิดประชุมในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็จะเป็นการดี จะได้     
เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขป๎ญหา  ในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเกิดถ้าสามารถทําไปพร้อมๆ  
กันได้จะเป็นการดีอย่างเช่น ในพื้นที่ อ.บางปะกง และต้องขอบคุณมาตรการที่เชิงรุกอย่างเช่น มีการ
ตรวจร้านแต่งรถจักรยานยนต์  บางครั้งต้องมีผลกระทบต่อผู้ปกครองจึงขอฝากไว้อีกเรื่องด้วย โดยให้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

พ.ต.ท.จิระวัสส์  ในเรื่องที่ให้ผู้ปกครองมารับทราบด้วยปกติจะทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว  โดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์   
ที่ผ่านมาได้วางจุดไว้จํานวน  ๘  จุดโดยความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  ฝ่ายปกครอง ทําให้เด็ก
รู้ตัวก่อน  แต่ท้ายสุดก็สามารถจับกุมเด็กแว๊นได้จํานวน  ๑๐  คน รถจักรยานยนต์จํานวน ๑๕ คัน       
ซึ่งน้อยมากเพราะบางส่วนได้หลบหนีไป ส่วนเด็กที่ต่ํากว่า  ๑๘  ปี ได้ให้ผู้ปกครองมารับตัวไปทุกคน     
ในส่วนนี้ได้เริ่มทําประวัติเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นอีกครั้งคงต้องถึงผู้ปกครอง  ประการสําคัญได้
ประชาสัมพันธ์ว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง หากมีการกระทําดังกล่าวอีก 

นางสาวงามพิศ  ในเรื่องของกล้อง CCTV ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนอยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งทางตํารวจได้ขอความร่วมมือ
จํานวน  ๕ จุด ที่เป็นจุดเสี่ยงของถนนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้ประสาน
กับทางขนส่งของบประมาณจาก กปถ. มาดําเนินการ  โดยศูนย์กลางจะไว้ที่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จะมี
เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําเพื่อช่วยในเร่ืองอาชญากรรมต่างๆ ได้ด้วย     

ประธาน  ทราบว่ากองทุนพัฒนาของโรงไฟฟ้าบางปะกงได้มีงบประมาณในส่วนนี้ให้ อ.บางปะกง ทําใน
เร่ืองของเด็กซิ่ง เด็กแว๊นโดยเฉพาะ  และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือถ้ามีความจําเป็นที่คิดว่ามีประโยชน์สามารถทําเป็นโครงการเสนอเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นนอกพื้นที่     
อ.บางปะกง  ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปเสริมเทคโนโลยี  เสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกัน   

นายวิสิทธิ์  เร่ืองเด็กแว๊นกับเรื่องป๎ญหาเด็กนักเรียนตีกันเป็นเร่ืองสังคมจิตวิทยา อ.เมืองฉะเชิงเทรา         
 

       /ได้ประสาน... 



 ๑๒ 
 

ได้ประสานกับนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ฯ ประมาณวันที่  ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๕๕  จะจัดเป็นชุดรุกเข้าไปตาม
โรงเรียน สถาบันต่างๆ  ส่วนหนึ่งจะไปสร้างกระแสแนวความคิดที่ท่านผูว้่าราชการจังหวัดได้ให้แนวทางไว้
ในเชิงความกตัญํูเป็นหลัก  ซึ่งจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากทางอําเภอจัดสรรได้โดยความร่วมมือของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน  ถ้าจะใช้ประกอบกันในเรื่องสายสืบด้วยก็จะเป็นการดีจะเป็นอีกมาตรการที่ช่วยได้  แต่เท่าที่  
ทํามาถือว่าทําได้อย่างเข้มแข็งดี  ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย 

พ.ต.อ.วินัย  ขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้า
มาร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เพราะว่าการจับกุมนั้นเป็นการแก้ป๎ญหาที่
ปลายเหตุแต่พอใช้วิธีการบูรณาการ  โดยเฉพาะความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบ
เป็นการแก้ป๎ญหาจากข้างในทุกฝ่ายร่วมมือกันผลที่เกิดขึ้นเป็นผลดีที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

  ต่อไปเป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ที่น่าสนใจในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีคดีเกิด
จํานวน ๕ คดี จับกุมได้จํานวน ๓ คดี  คดีแรกเป็นคดีปล้นทรัพย์ของบริษัทสยามนิสสันอิสเทริ์น ๒๐๐๒ 
จํากัด  หรือศูนย์นิสสัน ที่  ต.บางไผ่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕         
เวลาประมาณ  ๐๑.๐๐  น. ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ ๒ คน คนร้ายใช้รถยนต์   
เป็นพาหนะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมาจอดที่ถนนซอยเข้าวัดดอนทรายซึ่งติดกับรั้วของบริษัท    
ชายคนร้ายจํานวน  ๓  คน เดินมาที่บริษัทฯ คนร้าย ๒ คน ได้ชักอาวุธปืนปลอมออกมาขู่พร้อมใช้เชือก
มัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้นอนคว่ําหน้าลง  หลังจากนั้นคนร้ายได้เข้าไปในสํานักงานเพื่อ     
ค้นทรัพย์สินได้เครื่องคอมพิวเตอร์ไป  อีกทั้งได้ลักเอาฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกกล้องวงจรปิดไปด้วย  ครั้งแรก
คนร้ายจะลักรถปิ๊คอัพที่ลูกค้าได้นํามาจอดทิ้งไว้เพื่อรอการซ่อมแซม แต่รถไม่มีกุญแจจึงได้ลักรถยนต์เก๋ง
ยี่ห้อนิสสันป้ายแดงที่ จอดในบริษัทหลบหนี ไป แทน คดีนี้  พล .ต.ต .นิวัตน์  รัตนาธรรมวัฒน์                
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ ได้กําชับพร้อมทั้งประชุมทีมงาน  ชุดสืบสวนเนื่องจากเป็นคดีสําคัญ
และสื่อมวลชนได้ให้ความสําคัญนําเสนอข่าวดังกล่าว ทําให้สถานีตํารวจภูธรอื่นที่เห็นข่าวดังกล่าวได้
ติดต่อประสานงานมาเข้ามา  ซึ่งก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ก่อเหตุ      
ในพื้นที่ สน.ท่าข้าม สน.แสมดํา และศูนย์นิสสันที่ถนนบางนา - ตราด จ.สมุทรปราการ จากการ
ประสานงาน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับ สภ.บางเสาธง และ สภ.คลองด่าน  จนสามารถจับกุมตัว
ผู้ต้องหาได้พร้อมของกลาง  ขณะนี้ถูกดําเนินคดีอยู่ที่ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

นางสุมิตรา  ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในหลายๆเรื่องที่ช่วยในการขยายผล  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เก่ียวกับยาเสพติดหรือเร่ืองรถจักรยานยนต์ซิ่ง   

พ.ต.อ.วินัย  ในการทํางานทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับความร่วมมือจากหลายท้องที่ ในการประสานงาน      
แต่ส่วนหนึ่งได้จากสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวแล้วนําไปสู่การขยายผลจับกุมต่อไป 

คดีที่สองเป็นคดีร่วมกันชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ของพื้นที่ สภ.เขาหินซ้อน และสภ.พนมสารคาม  
คนร้ายมีนายวันชัย  วิลาศรี อายุ  ๒๒ ปี  และนายสมยศ  แย้มศิริ อายุ ๒๓ ปี เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๕๕   
เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐  น. บริเวณหลังโรงงานคูโบต้า หมู่ที่ ๓ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม        
 

     /จ.ฉะเชิงเทรา... 
 



 ๑๓ 
 

จ.ฉะเชิงเทรา คนร้ายทั้ง  ๒ คน ได้จ้างนายยุพิน  พิทักษ์สงคราม ซึ่งเป็นผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์
รับจ้างไปส่ง  แต่พอถึงบริเวณที่เกิดเหตุคนร้ายได้บอกให้ผู้เสียหายหยุดรถจักรยานยนต์  ส่วนอีกคน     
ได้บอกให้ผู้เสียหายลงจากรถเพื่อทําการชิงทรัพย์  จากนั้นคนร้ายได้พากันขับรถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหายหลบหนีไป  จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เขาหินซ้อน จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหา
ได้พร้อมของกลาง  ซึ่งก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันคนร้ายกลุ่มเดียวกันได้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในลักษณะเดียวกัน  
ในท้องที่ สภ.พนมสารคาม เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ที่ถนนสายมหาชัย –     
หนองกระรอก  ต.บ้านช่อง  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  นางสุภาพ  คล้ายสุวรรณ  ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้ขับรถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณบ้านหนองตารอด  มีชายจํานวน ๒ คน ขับรถจักรยานยนต์สวนทางมา
เห็นผู้เสียหายจึงได้เข้าไปสอบถามเส้นทางผู้เสียหาย  ผู้เสียหายจึงได้จอดรถดังกล่าวเพื่อบอกเส้นทาง
คนร้าย  คนร้ายลงจากรถมาได้ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มลง  จากนั้นคนร้ายจึงได้เข้ามา
ขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.พนมสารคาม     
จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 

ประธาน   หลังจากชิงทรัพย์แล้วปลายทางได้นํารถจักรยานยนต์ไปไว้ที่ไหน 
พ.ต.อ.วินัย  หลังจากชิงทรัพย์ไปแล้วผู้ต้องหาจะนํารถจักรยานยนต์ไปจํานําที่จังหวัดสระแก้ว  ขณะนี้ได้

จับกุมคนที่รับซื้อไว้เพื่อขยายผลต่อไป   ส่วนคดีที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้จะมีคดีที่ฆ่าชิงทรัพย์
คนชราบริเวณหน้าวัดต้นตาลที่ได้นําเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา และอีกคดีเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ของ สภ.บางปะกง  เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๕  เวลาประมาณ  ๐๗.๑๐ น. บริเวณร่องน้ํา      
หลังศูนย์บริการรถอีซูซุ  ม.๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง
ได้รับแจ้งว่าเหตุพบศพชายไม่ทราบชื่อถูกยิงนอนเสียชีวิตบริเวณร่องน้ําหลังศูนย์บริการรถอีซูซุ         
โดยสภาพศพผู้ตายข้อมือทั้งสองข้างของผู้ตายถูกพันธการด้วยกุญแจมือไพล่หลัง และสวมเสื้อยืดคอกลม
สีแดงเขียนว่า เสก RED DRAGON  จากการสืบสวนทราบว่าผู้ตายชื่อนายเสกสิทธิ์  แย้มสะอาด       
เป็นชาว จ.สมุทรปราการ เสก RED DRAGON  เป็นชื่อของร้านตู้ปลาที่ผู้ตายเป็นเจ้าของ จากการ
สันนิษฐานน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วนําศพมาโยนทิ้ง  ซึ่งคดีอยู่ระหว่างดําเนินการสืบสวนติดตาม 
จับกุมคนร้าย 

ประธาน  เร่ืองคดีปล้นทรัพย์ของบริษัทสยามนิสสันอิสเทริ์นท้ายสุดเป็นอย่างไรบ้าง 
พ.ต.อ.วินัย  เร่ืองคดีปล้นทรัพย์ของบริษัทสยามนิสสันอิสเทริ์น คนร้ายนั้นเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

มาก่อนไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่อย่างใดเพราะคนร้ายได้ก่อเหตุในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ 
นครบาล กรุงเทพมหานคร พื้นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการและที่สุดท้ายที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา 

ประธาน  ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่นําเสนอในที่ประชุม  ซึ่งในแต่ละเดือนได้มีผลความคืบหน้า      
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย   

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ป๎ญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข  ด้านแรงงานในระบบ   
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวทัศนีย์  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต        
 

         /ให้ทํางาน... 
 



 ๑๔ 
 

ให้ทํางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่  ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น  ๒๔,๗๒๔ ราย       
แรงงานต่างด้าวแยกเป็น  ๗ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ กลุ่มทํางานอันจําเป็นเร่งด่วนจํานวน ๙๑ คน กลุ่มที่ ๒ 
กลุ่มที่  เข้ามาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (BOI)  จํานวน ๘๑๐ คน กลุ่มที่ ๓ 
กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราวจํานวน  ๕๕๗ คน  กลุ่มที่ ๔ กลุ่มบุคคลพื้นที่สูงจํานวน ๑๕๗ คน  
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑๒,๕๑๖ คน กลุ่มที่ ๖ 
กลุ่มที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐ MOU จํานวน  ๒,๖๒๑ คน และกลุ่มที่ ๗      
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจํานวน ๗,๙๗๒ คน  แต่สําหรับกลุ่มที่ ๕ กลุ่มแรงงาน   
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑๒,๕๑๖ คน  ขณะนี้ใบอนุญาตได้หมดอายุ
เมื่อวันที่  ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา   

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  มิ.ย. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา  ที่ได้รับการ  
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๕๕    
ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๕ อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกจนถึง วันที่          
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕  เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕         
โดยนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุวันที่         
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕  ยื่นขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๕  
โดยจะเริ่มอนุญาตให้ทํางานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ถึง  ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕  ในการนี้กรมการ     
จัดหางานได้มีหนังสือถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติและจังหวัดได้มีหนังสือถึงสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี   
ในจังหวัดขอความร่วมมือในการผ่อนผันตามอํานาจหน้าที่ในระหว่างการต่อใบอนุญาตให้แก่แรงงานต่างด้าว 
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

  เมื่อวันที่  ๑๘  มิ.ย. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่คณะทํางานศูนย์ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และ
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน (ศป.รต.) และเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารไทวัสดุก่อสร้าง สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสํานักงาน
จัดหางาน  พบนายจ้าง ๔ ราย ลักลอบจ้างคนงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจํานวน ๔๘ ราย จึงได้ส่งเรื่อง
ให้ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ดําเนินคดี สําหรับนายจ้างมีโทษให้ที่พักพิง ซ่อนเร้นตามมาตรา ๖๔ แห่ง     
พรบ.คนเข้าเมือง คือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทํางาน  ซึ่งโทษคือ ปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐  บาท ส่วน   คนต่างด้าวมีโทษตาม ม.๕๑  คือทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ส่งให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจดําเนินคดีแล้วจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

เลขานุการ  ต่อไปต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขอเชิญตรวจคนเข้าเมืองรายงาน 
พ.ต.ท.จิรชาติ  ในรอบเดือนที่ผ่านมาตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จํานวน  ๒๕๐  นาย  การให้บริการอยู่ต่อกับชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  แยกเป็นระยะ
ยาวจํานวน  ๔๖๖  ราย  ระยะสั้นจํานวน  ๗๕  ราย  การขอ Re entry จํานวน  ๒๗๔  ราย  รับแจ้ง  
๙๐ วันจํานวน  ๒,๓๘๗  ราย  รับแจ้งที่พัก  ๒๔ ชั่วโมงจํานวน  ๕๘๗  ราย  มีเรือเข้าจํานวน ๒ ลํา   
เรือออกจํานวน  ๒  ลํา เพิ่มเติมที่เป็นแนวนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินการ 

         /สถานประกอบการ... 
           



 ๑๕ 
 

สถานประกอบการบริเวณสี่แยกคอมเพล็กซ์  ซึ่งขณะนี้สถานบริการยังหยุดพักเพื่อปรับปรุงกิจการ
ชั่วคราว 

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ  

นางสาวกษินฤดี  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีการติดตาม
บุคคลสูญหายที่คาดว่าน่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จากจังหวัดบุรีรัมย์ ๑ คน  ซึ่งได้ออกจากบ้าน
ในช่วงปิดภาคเรียนแล้วหายตัวไปญาติไม่สามารถติดต่อได้   อีกคนเป็นเพศหญิงอายุ  ๑๔ ปี              
จากจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอ้างว่าได้มาหาเพื่อนที่หอพักจังหวัดสกลนครแล้วได้หายตัวไปญาติไม่สามารถ
ติดต่อได้เช่นกัน  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการประสาน
กับทางจังหวัดดังกล่าวให้ช่วยติดตามบุคคลสูญหาย 

  ส่วนกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการในกรุงเทพมหานครในเรื่องของทิศทางการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไกของกองทุน ในการนี้มีกองทุนส่งเสริมการจัดการ
สังคม กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนคนพิการเข้าร่วมด้วย  
อีกทั้งได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก       
ที่กรุงเทพมหานคร  ในลักษณะของการเป็นเส้นทางต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ว่าในสถานการณ์
ระดับภาคตะวันออกอยู่ในระดับใด  สําหรับเร่ืองบุคคลเร่ร่อน ขอทาน ที่สถานีขนส่งนั้น จากการลงพื้นที่
ไม่พบบุคคลเร่ร่อน ขอทาน ดังกล่าวแต่อย่างใด  และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้จัดทําสภาเด็กและเยาวชน  
โดยมีนายกเหล่ากาชาด เป็นประธาน  โดยได้ค้นหาแนวทางการป้องกันแก้ไขป๎ญหาของเด็ก ได้สอบถาม
ในเร่ืองการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับเรื่องของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนด้วย 

ประธาน  เร่ืองสภาเด็กและเยาวชนนั้น  ได้เข้ามามีบทบาทซึ่งจะทาํให้ได้ทราบถึงปญ๎หาที่แท้จริง  เป็นการ
หาแนวทางในการป้องกันได้ตรงจุดเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง 
เลาขานุการ  ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  ขอเชิญทางป้องกันจังหวัดรายงาน

ให้ที่ประชุมทราบ 
นายธนสรร  สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังการเมืองเมื่อวันที่  ๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.   

ได้มีกลุ่มพลังมวลชน นปช.ในพื้นที่ อ.เมือง ประมาณ  ๑๐๐ คน ได้เดินทางมารวมตัวกันหน้าศาลากลาง
จังหวัด  เพื่อเดินทางไปบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถอดถอดประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ต่อมาเวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น. กลุ่มพลังมวลชน นปช.อีก ๑๕๐ คน  ได้เดินทางมารวมตัวกัน           
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุน พรบ.ปรองดองแห่งชาติ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทาง     
ผู้ว่าราชการจังหัด  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปที่สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ
เลขาธิการรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อวันที่ ๒๔  มิ.ย. ๒๕๕๕  ได้มีกลุ่มพลังมวลชน นปช.ประมาณ  
๕๐  คน ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปเข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร   

       /สําหรับการ... 
   



 ๑๖ 
 

สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ ได้มีกลุ่มเกษตรกร      
ผู้เลี้ยงปลากระชังของ อ.บางปะกง จํานวน ๖๑ คน นําโดยนายมนตรี  ศิริพงศ์ และนายเริงชัย นันทพานิชย์  
ได้เดินทางโดยรถบัส  ๑  คัน รถตู้  ๑  คัน  รถปิ๊คอัพ  ๒  คัน เพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ  จ.ชลบุรี  เพื่อเรียกร้องเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งที่ผ่านมา  
สําหรับการแก้ไขจังหวัดได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดสํารวจความเสียหายแล้วรายงานให้กรมประมงเพื่อ
พิจารณาความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕  ต่อเนื่องถึงวันที่  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕  ได้มีความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรประมาณ ๑๐๐ คน ชุมนุมคัดค้านการนําสนิทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแห่งหนี้
ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนําไปขายทอดตลาดบริเวณหน้า
แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการกางเต้นท์จํานวน ๒ หลังบนพื้นผิวจราจร  ซึ่งการ
แก้ไขป๎ญหาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้รองสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นประธาน  ในการแก้ไขป๎ญหาโดยที่ประชุมได้มีมติเร่งรัดให้ส่งเรื่องขอลดหนี้ของ นายศักดิ์  สินพานิชย์ 
จาก ๕๐ ล้านบาทลดเหลือ ๒๕  ล้านบาท ไปยังสํานักงานใหญ่  ซึ่งหนี้อยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย  
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๕  นายพูลศักดิ์  ชาญสิทธิกนก  ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ภาคตะวันออก 
และคณะ ได้ร่วมกันแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิกของกลุ่มกองทุนฟื้นฟู  โดยมี  
นายสุภาพ  คชนุช  ผู้แทนกลุ่มสมาชิกกองทุนเป็นผู้รับหนังสือได้มีการชี้แจงต่อผู้ชุมนุมต่อมาได้มีการ
สลายการชุมนุมเม่ือเวลา ๑๘.๕๐  น.   

ประธาน  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องที่ช่วยกันดูแล แก้ไขเป็นอย่างดี 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๗  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
ประธาน  ในเรื่องของสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ที่อยู่บริเวณหน้าค่าย พล.๑๑ ที่เกิดขึ้น   มีแนวโน้ม 

ในการขออนุญาตเพิ่มขึ้นแต่มีบางที่ได้ปิดตัวไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก  ได้มีสื่อมวลชน
นําเสนอข่าวว่ามีการดําเนินการอย่างไม่จริงจัง  ถึงแม้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการดําเนินการเป็นระยะ
มาเร่ือยๆก็ตาม  ล่าสุดได้มีการดําเนินการจับกุมไปกว่า  ๒๐๐ ราย  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวอยู่เสมอว่า
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองหลวงพ่อพุทธโสธรบุคคลที่เข้ามาต้องมาด้วยความรัก ความศรัทธาในบารมี
องค์หลวงพ่อพุทธโสธร  หากมีเรื่องดังกล่าวจะทําให้ชาวฉะเชิงเทราทั้งจังหวัดเสื่อมเสียชื่อเสียงได้        
ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถอยู่ เฉย    
ได้เช่นกัน  ซึ่งทางสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองได้มีการออกไปดูแลในแหล่งดังกล่าว และคงต้องเคร่งครัด 
เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้ามนุษย์และเรื่องยาเสพติด   ที่สําคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องกฎหมายแรงงานเพราะแรงงานที่เข้าทํางานจะเป็น
แรงงานต่างด้าวเกือบทั้งสิ้นโดยใช้  Passport  ถูกต้องตามกฎหมายแต่การมาประกอบอาชีพในสถาน
บริการก็ผิดกฎหมาย  ถ้ามีการจับได้ต้องส่งตัวออกนอกประเทศ  ผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองไดม้ี
หนังสือสั่งการมาโดยตรงให้ทางสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปดําเนินการเร่ืองนี้  ผลจากการดําเนินการ 

 
            /ขณะนี้... 



 ๑๗ 
 

ขณะนี้สถานบริการได้มีการปิดตัวชั่วคราว แต่ถ้าหากว่ามีการเปิดบริการข้ึนมาเหมือนเดิมอีก ทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องต้องประกอบกําลังกันเข้าไปตรวจสอบแต่จะเน้นทางด้านกฎหมายแรงงานแทน  ถ้ามีการตรวจ
พบการกระทําความผิดจะมีความผิดทั้งผู้ประกอบการและผู้ถือ Passport  ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครอง 
ตํารวจ ตรวจคนเข้าเมือง  วัฒนธรรมจังหวัด อาจจะต้องเสี่ยงต่อเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือว่า
อันตรายมาก  เพราะฉะนั้นจึงได้นําเรียนในที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน  จึงต้องขอความร่วมมือ ร่วมใจกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันดูแลเร่ืองดังกล่าวให้อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็น ขอเน้นย้ําในเรื่องนี้ด้วย   
ถ้ามีการเปิดแล้วดําเนินการตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกทุกภาคส่วนคงต้องช่วยกัน
ตรวจสอบดูแลและนํากฎหมายของแต่ละหน่วยงานเข้าไปดําเนินการ  โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลักในการดําเนินการในเรื่องนี้  จึงฝากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองนี้ด้วย 

นายวิสิทธิ์  เร่ืองดังกล่าวในแง่ของกฎหมาย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จะเชิญผู้ประกอบการบริเวณนั้น ไม่ว่าจะ
เป็น  ต.บางตีนเป็ด ต.คลองนา และ ต.คลองไผ่ มาพบในวันที่  ๖ ก.ค. ๒๕๕๕ จะนําในเร่ืองของกฎหมาย
ที่ใช้บังคับมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการป้องกันอีกด้านหนึ่งด้วย 

ประธาน  เป็นตัวอย่างในเรื่องของความร่วมมือได้เป็นอย่างดี  ต้องขอขอบคุณทางอํา เภอเมือง            
ในความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย  ในระเบียบวาระที่  ๗  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม มีท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีไปต่อที่ระเบียบวาระที่  ๘  เรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  ๖ /๒๕๕๕ 

 
ปิดประชุมเวลา    ๑๐.๔๕   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/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๓ 
 

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

                       ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์  (ช่วยราชการ) 
 

 

  ส.ต.ท.หญิง       พิมพ์/ทาน 
     ( อนงค์  แสนตลาด ) 
           ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 


