
รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่  ๓๐   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
๑. นายเริงศักดิ์            มหาวินิจฉัยมนตรี ผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ประธาน) 
๒. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๑)    
๓. นายสมชัย  เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. นายศิวาโรจน์  มุํงหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๕. นายไพศาล  วิมลรัตน์  หัวหน๎าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๖. พ.ต.อ.วินัย  จิตต์ปรุง  แทน ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗. พ.ต.วุฒิชัย  โชติกมนิย์ แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑   
๘. พ.ท.สมศักดิ ์  แตงอํอน  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑ หนํวยบัญชาการ  

ทหารพัฒนา 
๙. พ.ต.ไพศาล  คล๎ายเพียร แทน ผู๎บังคับกองพันทหารชํางที่ ๒ รักษาพระองค์ 
๑๐. พ.อ.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์ รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) 
๑๑. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
๑๒. นายสมศักดิ์  กู๎เกียรติกาญจน์ ท๎องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๓. นายปิยวัฒน์   ปิยวงษ์ไพศาล แทน หัวหน๎าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 
๑๔. นายอุดมวิทย์  อริยสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๕. พ.ต.ท.อ านาจ  หาญไฟฟ้า แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คํายพระยาสุรสีห์ 
๑๖. ดร.วรางค์ภรณ ์  ไตรติลานันท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นางนพอนงค์  สุขสืบพงษ์ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๘. นางภาวดี  เอ้ืออังคณากุล สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๙. นางสาวทัศนีย์  แก๎วผลึก  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๐. นายสัมพันธ์  พรสกุลศักดิ์ แทน ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
๒๑. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ แทน ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๒๒. นายสวัสดิ์                 รอบรู ๎  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต ๖ 
๒๓. นายวิชัย   ลิกขนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     
๒๔. นางสาวนงคราญ  แย๎มเวช  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒๕. นายอยู ํ   เสนาธรรม ผู๎อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๖. นายชาญชัย  พรหมธาดา แทน ผู๎อ านวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา    

     /๒๗.นายลิขิต... 
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๒๗. นายลิขิต   ใจค าปัน  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๒๘. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๐. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๑. นายไพโรจน์  วิลาราช  แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๓๒. นายมณเฑียร  มุสิกทอง  แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
๓๓. นางสาวไพลิน  เอ้ือสมสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๔. นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๕. นายบุญธรรม  เสาวดี  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
๓๖. นายจีรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ หัวหน๎าสถานีสื่อสารจังหวัด 
๓๗. นางสาวสุจินันท์  นิลวิสุทธิ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๘. นายวิสิทธิ์  สินลือนาม นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
๓๙. นายกิตติภพ  คงนิติธรรม แทน นายอ าเภอบางปะกง 
๔๐. นายพจน์   เอกอนันต์ถาวร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
๔๑. นายชัชวาลย์  ศิริพันธ์  นายอ าเภอบางคล๎า 
๔๒. นายสุระ   หงษ์ศิร ิ  นายอ าเภอแปลงยาว 
๔๓. นายเกรียงศักดิ ์  รัตนกุญชลี นายอ าเภอบ๎านโพธิ์ 
๔๔. นายพรหมกฤต  มํวงมงคล นายอ าเภอสนามชัยเขต 
๔๕. นายปริญญาพล  อุทยาภรณ ์ แทน นายอ าเภอทําตะเกียบ 
๔๖. นายชิดชนก  ทับแสง  นายอ าเภอราชสาส์น   
๔๗. นายวณิช   เรืองศิริ  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
๔๘. พ.ต.อ.สนั่น  บุญเผื่อน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๔๙. พ.ต.ท.วรวุฒิ  สุวรรณวิก แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
๕๐. พ.ต.อ.นพดล  วงษ์น๎อม  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๕๑. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาษ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
๕๒. พ.ต.ท.ชรินทร์  เดชชีวะ  แทน ผกก.สภ.บางคล๎า 
๕๓. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ  จงจิระ  ผกก.สภ.แปลงยาว 
๕๔. พ.ต.ท.สุชาติ  นีซัง  แทน ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์      
๕๕. พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ์ ผกก.สภ.สนามชัยเขต    
๕๖. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ แทน ผกก.สภ.ทําตะเกียบ 
๕๗. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปิ๋ว ผกก.สภ.ราชสาส์น      
๕๘. พ.ต.ท.พรชัย  กิตติชญาน์ธร แทน ผกก.สภ.คลองเข่ือน     
๕๙. พ.ต.ท.อาเดียว  ท๎วมละมูล แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ    
๖๐. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น๎อย แทน ผกก.สภ.เขาหินซ๎อน 

 /๖๑.พ.ต.ท.ปรีชา... 
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๖๑. พ.ต.ท.ปรีชา  หนูสลุง  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
๖๒. พ.ต.ท.สมเกียรต ิ  สมนึก  สว.สภ.สาวชะโงก 
๖๓. พ.ต.ท.วิชาญ  สารการ  สว. สภ.หนองแหน   
๖๔. พ.ต.ต.พัฒนา  แก๎วส าอางค์ หัวหน๎าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖๕. พ.ต.ท.จิรชาติ  รํมสายหยุด สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๖๖. นายคมศิลป ์  ศิริวงศ์  แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
๖๗. นายอนันต์  พงษ์ศิริ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
๖๘. นายอิศรา  ปิยะวาทินทร์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
๖๙. นายวรรณรุศม ์  พึ่งรัตนา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล๎า  
๗๐. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว  
๗๑. นายอนันต์  พงศ์สุปาณี แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก   
๗๒. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลทําข๎าม   
๗๓. นายสิทธิพร  พิพัฒนกุล แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
๗๔. นายเจียม  โฉมสอาด แทน นายกเทศมนตรีต าบลทุํงสะเดา      
๗๕. นายอ านวย  เจริญรุํงเรือง แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
๗๖. นายสาธร  สุขเกษม  แทน นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น   
๗๗. นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗๘. นายชวลิต  บุญปาน  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ    
๗๙. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)   
๘๐. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๑) 
๘๑. นางนิทัศนีย์  ฉัตรโชติวงศ์ หัวหน๎ากลุํมงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๒)    
๒. วําที่ ร.ต.ณรงค์  เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์ ผู๎อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. นายจตุพร  คชานบุาล หัวหน๎าหนํวยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย                                                                                                                    

ทรัพยากรป่าไม๎ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา    
๕. นายบุญชู  อยูํภํู  หัวหน๎าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอํางฤาไน    
๖. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์ ศูนย์ประสานป่าไม๎ฉะเชิงเทรา  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ 

ปราจีนบุรี  
๗. นางวราภรณ์  ศิริวงศ์  นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

                      /๘.พ.ต.อ.อตินันท์... 
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๘. พ.ต.อ.อตินันท์  นุชนารถ  ผกก.สภ.ฉิมพลี  
๙. พ.ต.ท.กันตพัฒน ์  เนติพิชยาพงศ ์ สวญ.สภ.วังค ู  
๑๐. พ.ต.ท.จิรวุฒิ  ขวัญคุ๎ม  สว.ทล.๑ กก.๓    
๑๑. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า    
๑๒. นายชูรัช   ภูํศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี    
๑๓. นายวีระพล  เต็งเที่ยง  นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง   
๑๔. นายประจวบ  บุญเกิด  นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา   
๑๕. นายนิกร   จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
๑๖. นายวัฒนา  สุขโภชน์  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน    
๑๗. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ๎อน   
๑๘. นายเขียน  แสงสวําง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต   
๑๙. นายสินชัย  แทนศร  นายกเทศมนตรีต าบลทําสะอ๎าน   
๒๐. นายประเสริฐ  คงคาลัย  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง    
๒๑. นายสม   อิ่มละเอียด นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล  
๒๒. นายอิทธิพงษ์  ทองล๎อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์  
๒๓. นายสมชาย  เอ่ียมอํอน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
๒๔. นายประดิษฐ  โรจนพร  นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านโพธิ์   
๒๕. นายพลากร  โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช    
๒๖. นายสมบัติ  รันศิริเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว   
๒๗. นายวัลลภ  กัวศรี  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
๒๘. นายบัญชา  นีซัง  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒๙. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๓๐. นายอรําม  รังสินธุ์  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ    

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๓๐    น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 

เลขานุการ  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  เรียนเชิญทํานประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร๎อยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประธาน  ยังไมํมีเรื่องที่จะแจ๎งให๎ทราบในขณะนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่  ๖ /๒๕๕๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
  

เลขานุการ  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕       
         /มีรายงาน...   



 ๕ 
     

มีรายงานการประชุมฯ จ านวน  ๑๗ หน๎า ได๎น าเข๎าเว็บไซด์ของส านักงานจังหวัดฯ และเว็บไซด์ของ
ต ารวจภูธรจั งหวัดฉะเชิง เทรา เรียบร๎อยแล๎ว   มีทํ านใดจะแก๎ไขรายงานการประชุมหรือไมํ                  
ถ๎าคณะกรรมการฯไมํมีการขอแก๎ไข  จึงขอรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๖ /๒๕๕๕   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
คร้ังที่ ๖ /๒๕๕๕    

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

เลขานุการ  เร่ืองติดตามในที่ประชุมคร้ังที่ผํานมามีอยูํ  ๑ เร่ือง ได๎แกํ  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได๎กลําว
ในที่ประชุมวําจะเชิญผู๎ประกอบการร๎านคาราโอเกะบริเวณหน๎าคําย พล. ๑๑ มาประชุม จึงขอเรียนเชิญ
ทํานนายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบ 

นายวิสิทธิ์  ตามที่ได๎เชิญผู๎ประกอบการร๎านคาราโอเกะในท๎องที่บริเวณถนนสาย ๓๐๔ ประมาณ ๗๐ ราย 
เข๎ารํวมประชุม  มาตรการที่ได๎ด าเนินการคือได๎แจ๎งในเรื่องของกฎหมายให๎สถานประกอบการได๎ 
รับทราบ  สํวนมาตรการด๎านสถานที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว ๓ ประการ ประการแรกได๎ควบคุม         
การกํอสร๎างให๎เป็นไปตามแบบ  ประการที่สองการควบคุมการใช๎เส๎นทางบริเวณถนนสาย ๓๐๔  ในชํวง
กลางคืนได๎ปรับเปลี่ยนให๎ดีขึ้น  และประการสุดท๎ายใช๎มาตรการทางด๎านภาษีในท๎องที่ 

ประธาน  จากการที่ปรากฏเป็นขําวบริเวณถนนสาย ๓๐๔  ซึ่งไมํไกลจากวัดหลวงพํอพุทธโสธร  จึงอยาก
ให๎ทุกภาคสํวนชํวยกันรํวมมือ รํวมใจแก๎ไขด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของ
สถานบริการ ร๎านคาราโอเกะ  อ าเภอทุกแหํง สถานีต ารวจทุกที่  วัฒนธรรมจังหวัด ให๎ชํวยกันตรวจตรา
ดูแลในเร่ืองนี้ด๎วย  ไมํวําจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใดในจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพํอพุทธโสธร   หลังจากที่ได๎มีการลงขําวในหนังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นทางเราได๎
มีการกดดันท าให๎มีการปิดกิจการไปหลายแหํง    อีกทั้ งยังมี เรื่องสารพิษที่น ามาทิ้งในพื้นที่          
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเรื่องการน าแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่อง
ดังกลําวน ามาซึ่งความเสื่อมเสียให๎กับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอยํางมาก  จึงอยากให๎ทุกคนตระหนักและ
ชํวยกันด าเนินการในเรื่องนี้อยํางจริงจัง  ขอเน๎นย้ าในเร่ืองนี้อีกคร้ังด๎วย 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เร่ืองยาเสพติดให๎โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให๎ที่ประชุมทราบ 
นายธนสรร   ส าหรับสถานการณ์ยาเสพติด  ขณะนี้สถานการณ์ลดลงแตํมีการแพรํระบาดอยูํในพื้นที่ อ.เมือง 

อ.บางปะกง อ.พนมสารคาม และ อ.บางน้ าเปรี้ยว ส าหรับยาเสพติดที่ระบาดจะเป็นยาบ๎า และยาไอซ์  
ด๎านการเคลื่อนไหวกลุํมผู๎ค๎ารายส าคัญ  เมื่อวันที่  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ มีการจับกุมนายวันชนะ  หลงเจริญ 
อายุ  ๒๔ ปี พร๎อมของกลางยาบ๎าจ านวน  ๓๐,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์  ๑๑๓ กรัม  บริเวณห๎างโลตัส      
สาขาบางวัว อ.บางปะกง เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๕ จับกุมนายประสาน  แสงสี  อายุ  ๔๖ ปี พร๎อม     
ของกลางยาบ๎าจ านวน ๕๒ เม็ด บริเวณ ต.คลองเปร็ง อ.เมอืง วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕ จับกุมนางน้ าผึ้ง  วรศิริ   

 
          /อายุ ๔๔... 



 ๖ 
 

อายุ  ๔๔ ปี  พร๎อมของกลางยาบ๎าจ านวน  ๑๑๗ เม็ด บริเวณหน๎าวัดห๎วยหิน ม.๑ ต.ลาดกระทิง         
อ.สนามชัยเขต  ส าหรับแหลํงมั่วสุมยังอยูํในเขตชุมชน เขตเทศบาล บริเวณริมทางรถไฟ ศาลาทําน้ า 
บริเวณสวนสาธารณะ  แหลํงพักยาไมํพบในพื้นที่แตํอยํางใด  อาชีพที่เกี่ยวข๎องยังเป็นอาชีพวํางงาน และ
อาชีพรับจ๎าง  ปัญหาอุปสรรคยังพบวํามีเด็กและเยาวชนเข๎าไปเกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่องซึ่งอายุต่ าสุดอยูํที่   
อายุ  ๑๓  ปี 

   ด๎านการป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในหมูํบ๎านชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมูํบ๎าน
เป้าหมายเดือนนี้มีการด าเนินการจัดประชาคมในหมูํบ๎านชุมชนเป้าหมายซ้ าอีกจ านวน  ๓๘๓  หมูํบ๎าน   
มีการค๎นหาผู๎เสพผู๎ติดเข๎าสูํกระบวนการบ าบัดจ านวน  ๑๙๒  คน  มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดจ านวน  ๗๒ ครั้ง  มีผู๎เข๎ารํวมจ านวน  ๕,๙๖๒ คน  มีการสัมมนาขับเคลื่อนกองทุนแมํ
ของแผํนดิน  ๑ รุํน จ านวน  ๑๕๔ หมูํบ๎าน  มีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งหนึ่งหมูํบ๎านหนึ่งอ าเภอ     
หนึ่งศูนย์การเรียนรูจ๎ านวน  ๑๑ ศูนย์ มีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกองทุนแมํใหมํจ านวน  ๒๒ หมูํบ๎าน 
มีการอบรมผู๎ประสานพลังแผํนดิน ๒๕ ตาสับปะรดจ านวน  ๒๗๕ คน เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่ผํานมา     
มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและป้องกันยาเสพติดจ านวน ๑๐๐ ศูนย์   

   ด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  มีสถานประกอบการเข๎ารํวมโครงการ
โรงงานสีขาวจ านวน  ๗๕ แหํง  ผํานเกณฑ์การประเมินจ านวน  ๔๐ แหํง  มีการค๎นหาผู๎เสพผู๎ติด ๒ แหํง
จ านวน  ๙๐ คน  แตํไมํพบผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติด  มีการให๎โอกาสผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติดเข๎าท างาน ๓ แหํง
จ านวน  ๓ คน  มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  ๓  แหํงจ านวน  ๔ คร้ัง  

   ด๎านการปราบปรามในเดือนที่ผํานมามีการจับกุมจ านวน  ๕๔๔ รายได๎ผู๎ต๎องหาจ านวน ๕๕๕ คน 
แยกเป็นจ าหนําย  ๑๓ ราย ผู๎ต๎องหา ๑๓ คน  ครอบครองเพื่อจ าหนําย ๖๕ ราย ผู๎ต๎องหา ๗๒ คน  
ครอบครอง ๑๐๕ ราย ผู๎ต๎องหา  ๑๑๐ คน  เสพ  ๓๐๘ ราย ผู๎ต๎องหา ๓๐๘ คน ของกลางเป็นยาบ๎า  
๑๗,๘๓๘.๕  เม็ด ยาไอซ์ ๔๐๕ กรัม  ฝิ่น ๒.๗๐ กรัม กัญชา ๒,๐๐๖.๕๖ กรัม กัญชาแห๎ง ๑๓๕.๑๕ กรัม      
พืชกระทํอม ๒๖.๒๕๒  กรัม สารระเหย  ๑ กระป๋อง   

   ส าหรับการแก๎ไขปัญหาตามบันทึก  MOU สํวนใหญํได๎ด าเนินการครบถ๎วน  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  
ยังมีด๎านผู๎เสพผู๎ติดจ านวน ๖,๐๒๓ คน  ด าเนินการไปแล๎ว  ๓,๔๕๖ คน คิดเป็น  ๕๗.๓๘ เปอร์เซ็นต์   
ด๎านการบ าบัดรักษาด าเนินการไปแล๎ว  ๑,๓๐๒  คน คิดเป็น  ๓๓.๖๕ เปอร์เซ็นต์  ด๎านการบังคับบ าบัด 
ด าเนินการแล๎ว  ๑,๙๘๖  คน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ระบบต๎องโทษด าเนินการไป ๒๑๘  คน คิดเป็น  
๗๒.๔๓ เปอร์เซ็นต์  ด๎านการติดตามผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติดด าเนินการไป  ๑,๙๖๑ คน คิดเป็น ๔๐.๗๐ เปอร์เซ็นต์  
ที่ยังไมํครบเป้าหมายยังมีด๎านการจับกุมยาเสพติดข๎อหาครอบครองเพื่อจ าหนําย  เป้าหมายจ านวน    
๗๕๖ ราย ด าเนินการไป ๖๘๓ ราย คิดเป็น ๙๐.๓๔ เปอร์เซ็นต์  สํวนด๎านการยึดทรัพย์ด าเนินการครบ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล๎ว  ด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดตํอข๎อร๎องเรียนด าเนินการครบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ศูนย์พัฒนาครอบครัวจ านวน ๑๐๘ ศูนย์ ด าเนินการไป ๑๐๐ ศูนย์ คิดเป็น ๙๒.๕๙ เปอร์เซ็นต์  ส าหรับ
ล าดับในการบันทึกข๎อมูลของจังหวัดฉะเชิงเทรานัน้  จังหวัดฉะเชิงเทราการบันทึกข๎อมูล (Ranking) อยูใํน        
ล าดับที่  ๑๘ 

 
          /ประธาน... 

 



 ๗ 
 

ประธาน   ในภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราในด๎านการบันทึกข๎อมูลอยูํในระดับที่ดีขึ้น 
หลังจากที่ได๎ปรับปรุงน าตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง  ต๎องขอขอบคุณทุกภาคสํวนที่ชํวยกันในเรื่องนี้  สํวนเรื่องการ
บ าบัดรักษา สมัครใจบ าบัด ฝากทางเจ๎าหน๎าที่ต ารวจกับทางอ าเภอชํวยกันดูแลในเร่ืองนี้ด๎วย 

นายธนสรร   วาระที่  ๔.๒  การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ  ส าหรับในเดือนที่ผํานมาได๎มีการออกตรวจ
สถานบริการ จ านวน  ๑๗๓  แหํง ได๎มีการสุํมตรวจปัสสาวะจ านวน  ๙๘๔  คน  ไมํพบสารเสพติด  มีการ
ปรับผู๎ไมํพกบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน  ๓  คน จับกุมแก๏งรถซิ่ง  ๑๐๕  คน มีการสั่งพักใบอนุญาต  
๑๕  วัน จ านวน  ๑ แหํง ที่ร๎านไอริส อ.เมือง  มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ๑ แหํง ที่ร๎านซันอินเตอร์เน็ต 
ที่ อ.เมือง  มีการสุํมตรวจด๎านอื่นๆไมํพบการกระท าผิด  ส าหรับสถานประกอบการที่  ต.บางตีนเป็ด   
หน๎าคําย พล.๑๑  ขณะนี้ได๎มีการหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งอยูํระหวํางการแก๎ไขให๎ถูกต๎อง  แตํยังมีบางแหํง 
ที่ยังเปิดให๎บริการอยูํรายละเอียดเรียนเชิญทางวัฒนธรรมชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบ 

นายไพโรจน์   ตามที่ได๎ปรากฏเป็นขําวร๎านคาราโอเกะบริเวณ พล.๑๑ ร๎านที่ได๎รับอนุญาตมีประมาณ ๓๖ แหํง  
ที่ผํานมามีการยกเลิกปิดกิจการไปประมาณ ๕ แหํง  และเดือนที่ผํานมาอยูํระหวํางยื่นขอใบอนุญาตใหมํ     
๓  แหํง  แตํยังไมํอนุญาตให๎เพราะยังไมํได๎ตรวจสอบประวัติ  จากการที่ได๎ไปตรวจปิดหมดทุกร๎าน   
ในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติ  สํวนที่ออกตรวจร๎านเกมส์ บริเวณหน๎าเทคนิค ๒ แหํง ได๎มีการเพิกถอนไป 
จ านวน ๑ ร๎าน เพราะมีการท าผิดเงื่อนไข  ๒ คร้ัง  สํวนอีกร๎านเป็นความผิดครั้งแรกจึงได๎สั่งพักใบอนุญาต 

  และได๎ด าเนินการท าโครงการออกตรวจในทุกพื้นที่ ทุกอ าเภอในขณะนี้ 
เลขานุการ   ตํอไปวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก๎ไขปัญหาการตัดไม๎ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ        

ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให๎ที่ประชุมทราบ 
นายอยู ่   ส าหรับเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕ มีคดีกระท าความผิดด๎านป่าไม๎จ านวน ๖ คดี ผู๎ต๎องหาจ านวน 

๑ ราย  เป็นคดีที่เกี่ยวกับลักลอบตัดไม๎จ านวน ๖ คดี  ของกลางเป็นไม๎จ านวน  ๑๙๗  แผํน ปริมาตร 
๓.๘๐๔ ลบ.ม.  อุปกรณ์กระท าผิด  ๕  รายการ เป็นคดีที่เกิดใน อ.ทําตะเกียบทั้งสิ้น ๖ คดี  เปรียบเทียบ
คดีเดือนเดียวกันในปีที่ผํานมาคดีเพิ่มขึ้น  ๒  คดี   

   คดีตัดไม๎ อยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติ  ๑  คดี  เมื่อวันที่  ๕ ก.ค. ๒๕๕๕ จับกุมผู๎ต๎องหา ๑ คน  
ตรวจยึดไม๎มะคําโมง  ๑๕๗ แผํน ปริมาตร  ๐.๖๔๔  ลบ.ม. พร๎อมอุปกรณ์การกระท าผิด ๑ รายการ  
เหตุเกิดที่บ๎านเลขที่  ๒๒๕/๓  หมูํที่ ๒ ต.ทําตะเกียบ อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  อยูํในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอํางฤาไน ๔ คดี  คือเมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๕ ตรวจยึดไม๎พะยูง ๑๑ แผํน ปริมาตร ๐.๗๙ ลบ.ม. 
โดยไมํพบตัวผู๎กระท าผิด  เหตุเกิดบริเวณป่าบ๎านเนินดินด า หมูํที่ ๒๒ ต.ทําตะเกียบ อ.ทําตะเกียบ        
จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  ๙ ก.ค. ๒๕๕๕  ตรวจยึดไม๎พะยูง  ๑๔  แผํน ปริมาตร  ๑.๐๘ ลบ.ม. โดยไมํพบ
ตัวผู๎กระท าผิด  เหตุเกิดบริเวณป่าไรํตาชีพ  หมูํที่ ๒๕ ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    
เมื่อวันที่  ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ ตรวจยึดไม๎พะยูง ๘ แผํน ปริมาตร ๐.๕๕ ลบ.ม.  โดยไมํพบตัวผู๎กระท าผิด  
เหตุเกิดบริเวณป่ากระตํายขาว  หมูํที่ ๑๓  ต.ทําตะเกียบ อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่        
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕  ตรวจยึดไม๎พะยูง ๒ เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๑๕ ลบ.ม.  โดยไมํพบตัวผู๎กระท าผิด เหตุเกิด
บริเวณป่าเขาระบมปร๎าน  หมูํที่ ๒๕  ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรารํวมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
      /หนํวยงานที่... 

 



 ๘ 
 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดท าโครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล       
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยมีก าหนดเปิดตัวโครงการฯพร๎อมกัน       
ทั่วประเทศในวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได๎ก าหนดพื้นที่จะด าเนินการ  
ณ บริเวณป่าสงวนแหํงชาติป่าแควระบม – สียัด ท๎องที่หมูํที่  ๑๘  ต.ทําตะเกียบ อ.ทําตะเกียบ            
จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๕๕  ไร ํ และเมื่อวันที่  ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕  นายก อบต.ทําตะเกียบ  ชลประทาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติได๎เข๎าไปส ารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกต๎นไม๎ตามโครงการดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว   
จึงขอเชิญทุกภาคสํวนราชการรํวมกันปลูกป่าตามวันและเวลาดังกลําว 

ประธาน   ขอเชิญชวนทุกภาคสํวนราชการรํวมกันปลกูป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล๎านกล๎า     
๘๐  พรรษามหาราชินี  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส     
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เลขานุการ  ตํอไปวาระที่ ๔.๔  การลักลอบเคลื่อนย๎ายสัตว์โดยไมํได๎รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัด
รายงานให๎ที่ประชุมทราบ 

นางสาวฉัตรสุดา  ส าหรับเรื่องการลักลอบเคลื่อนย๎ายสัตว์โดยไมํได๎รับอนุญาตรายงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ได๎รับรายงานเบื้องต๎นจากดํานกักกันสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผู๎กระท าผิด  ๑ ราย เป็นการลักลอบ
เคลื่อนย๎ายสัตว์โดยไมํได๎รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ คือเคลื่อนย๎ายสัตว์เข๎าเขตปลอดโรคระบาดโดยไมํได๎รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู๎ที่อธิบดีมอบหมาย และมาตรา ๓๔ คือเคลื่อนย๎าย โค กระบือ แพะ แกะ ช๎าง ม๎า 
และซากสัตว์ โดยไมํได๎รับอนุญาตผู๎กระท าผิดมีจ านวน ๑ ราย ของกลางเป็นโค ๑๖ ตัว สํวนรายละเอียด
ถ๎าได๎รับรายงานจะน าเสนอในที่ประชุมในเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร๎อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน 

ขอเชิญผู๎ชํวยเลขานุการ คนที่ ๓  รายงานให๎ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  สถิติการเกิดคดี  กลุํมที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์

และสะเทือนขวัญคดีเกิดขึ้นจ านวน  ๕  ราย จับกุมได๎จ านวน  ๒  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผํานมา  คดีเกิดเพิ่มขึ้นจ านวน  ๑ ราย  คดีกลุํมที่ ๒  คดีประทุษร๎ายตํอชีวิต รํางกาย และเพศ       
คดีเกิดขึ้นจ านวน ๓๑ ราย จับกุมได๎จ านวน ๘ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผํานมาคดีเกิด
เพิ่มขึ้นจ านวน ๗  ราย  คดีกลุํมที่ ๓ คดีประทุษร๎ายตํอทรัพย์  คดีเกิดขึ้นจ านวน ๙๐ ราย จับกุมได๎
จ านวน  ๒๒ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผํานมาคดีเกิดเพิ่มขึ้นจ านวน  ๙ ราย  คดีกลุํมที่ ๔  
คดีอาญาที่นําสนใจ  คดีเกิดขึ้นจ านวน  ๕๙ ราย  จับกุมได๎จ านวน ๑๐  ราย  เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผํานมาคดีเกิดเพิ่มข้ึนจ านวน  ๑๒ ราย  คดีกลุํมที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย จับกุมได๎จ านวน 
๖๐๒ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผํานมาจับกุมได๎เพิ่มขึ้นจ านวน  ๑๔๐ ราย     

สํวนคดียอดสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕    
       /สะสมตั้งแตํ... 

 



 ๙ 
 

สะสมตั้งแตํเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  คดีกลุํมที่ ๑ คดีเกิดสะสมจ านวน ๔๕ ราย  
จับกุมได๎จ านวน ๒๖ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๕๗.๗๘  ซึ่งคําเป้าหมาย คือร๎อยละ ๗๒.๘๑  ผลการจับกุม    
ยังไมํได๎ถึงคําเป้าหมาย  สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผํานมา     
คดีเกิดเพิ่มขึ้นจ านวน ๖ ราย  คดีกลุํมที่ ๒ คดีเกิดสะสมจ านวน  ๒๔๘ ราย จับกุมได๎จ านวน ๑๔๔ ราย 
คิดเป็นร๎อยละ ๕๘.๐๖  มีคําเป้าหมายคือร๎อยละ ๕๗.๕๖  ผลการจับกุมเกินกวําคําเป้าหมาย  สถิติคดี
สะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผํานมาคดีเกิดลดลงจ านวน ๑๒ ราย คดีกลุํมที่ ๓   
คดีเกิดสะสมจ านวน ๖๙๒  ราย จับกุมได๎จ านวน  ๒๙๘ ราย  คิดเป็นร๎อยละ  ๔๓.๐๖ คําเป้าหมาย   
ร๎อยละ ๓๘.๒๐  ผลการจับกุมเกินกวําคําเป้าหมาย  สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
เดียวกันของปีที่ผํานมาคดีเกิดลดลงจ านวน  ๒๘ ราย  การวิเคราะห์การเกิดคดีทั้งคดีกลุํม ๑ กลุํมที่ ๒ 
และกลุํมที่ ๓  มีสถิติการเกิดคดีสูงสุดในชํวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. สํวนมาตรการที่ขณะนี้ต ารวจ     
ภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได๎ด าเนินการในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได๎ใช๎มาตรการในการตั้งจุดตรวจ   
จุดสกัดในเส๎นทางส าคัญ จุดลํอแหลมตํอการเกิดอาชญากรรม จะมีจุดตรวจทั้งหมด ๑๙ จุด  ซึ่งจะ
หมุนเวียนกันตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  มีผลการด าเนินการทั้ง  ๑๙ จุดดังนี้   
มีการตรวจค๎นรถยนต์จ านวน  ๒,๓๙๐  คัน ตรวจค๎นรถจักรยานยนต์จ านวน ๑,๓๒๘ คัน  ตรวจค๎น
บุคคลจ านวน  ๕๕๙ ราย  มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จากการตรวจค๎นจ านวน ๑๑  คัน  มีการตรวจยึด
รถยนต์จ านวน  ๖๑ คัน  มีการจับกุม พรบ.จราจรจ านวน  ๕๙๗ ราย  จับกุม พรบ.ยาเสพติดจ านวน  
๔๓ ราย มีการสุํมตรวจสารเสพติด ณ จุดตรวจจ านวน ๘๐ ราย ไมํพบผู๎กระท าผิด มีการจับกุม       
พรบ.อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนจ านวน  ๓  ราย และไมํมีทะเบียนจ านวน  ๒ ราย  เครื่องกระสุน  
จ านวน  ๒๙  นัด  ผลการด าเนินงานเรื่องของการจับกุมที่ส าคัญขอเรียนเชิญทําน พ.ต.อ.วินัย จิตต์ปรุง          
รองผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นผู๎น าเสนอในที่ประชุมทราบตํอไป 

พ.ต.อ.วินัย  ในสํวนของปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม นอกจากคดีที่เป็นขําวแล๎ว ปัญหาอาชญากรรม
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได๎ให๎ความส าคัญไมํน๎อยไปกวําเร่ืองอบายมุขและเร่ืองการพนัน  ขอน าเรียน
ให๎ที่ประชุมได๎ทราบถึงมุมการท างานของข๎าราชการต ารวจ  ซึ่งได๎ทุํมเทในการท างานเพื่อตํอสู๎กับปัญหา
อาชญากรรม   คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  ขอแก๎ไขคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่เกิดคดี  ๕ ราย จับได๎  ๒ ราย  ในเดือนที่ผํานมาจับกุมเพิ่มได๎อีก ๑ ราย 
เป็นจับกุมได๎จ านวน  ๓ ราย  ส าหรับสถิติคดีอกุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เกิดคดี  
๕  ราย จับกุมได๎ ๔ ราย  ที่ยังจับกุมไมํได๎นั้นทราบตัวคนร๎ายและออกหมายจับแล๎ว  คาดวําจะสามารถ
จับกุมตัวมาด าเนินคดีได๎ในไมํช๎านี้ 

  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญคดีแรกเป็นคดียิงกันตายในท๎องที่ สภ.บางปะกง  เหตุเกิดเมื่อ
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๕  เวลาประมาณ ๐๕.๒๐ น. ที่ร๎านหมูยํางเกาหลีมังกรเทพ  ม.๖ ต.ทําข๎าม อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา  ในวันเกิดเหตุผู๎ตายกับเพื่อนได๎นั่งทานอาหารอยูํภายในร๎านดังกลําว  คนร๎าย  ๒  คนได๎ใช๎
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ใช๎อาวุธปืนกลมือก่ึงอัตโนมัติยิงซึ่งเป็นอาวุธปืนกลรุํนเกําใช๎กระสุน ๑๑ มม.  
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน  ๒๐ ปลอก  หลังจากเกิดเหตุในวันเดียวกันเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น.  
สามารถจับกุมตัวผู๎ต๎องหาได๎  ๑  คน  พร๎อมของกลางอาวุธปืนและกระสุน ๑๑ มม. อีก ๑๕ นัด      

 /พร๎อมแม็กกาซีน... 
 



 ๑๐ 
 

พร๎อมแม็กกาซีน  ๑  อัน   ส าหรับสาเหตุเบื้องต๎นเหตุการณ์ไมํนําจะรุนแรงแตํปรากฏวํากลุํมคนร๎าย    
ถูกกลุํมผู๎ตายกับเพื่อนใช๎มือตบหน๎า  คนร๎ายจึงได๎ย๎อนกลับไปน าอาวุธปืนมายิงผู๎ตายท าให๎มีผู๎ตาย ๑ คน 
และผู๎ได๎รับบาดเจ็บอีก ๑  คน 

  คดทีี่สองเป็นคดีที่เกิดขึ้นในท๎องที่ สภ.บางปะกง  เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๕ เวลาประมาณ 
๐๒.๓๐ น. ที่  ม.๒ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู๎ตายคือ นายอิทธิชัย  พํวงสมุทร อายุ ๑๙ ปี  
บ๎านอยูํที่ ต.คลองดําน อ.บางบํอ จ.สมุทรปราการ  บาดแผลมีรอยกระสุนปืนบริเวณล าคอ  เบื้องต๎น    
ยังไมํทราบวําคนร๎ายเป็นใคร  ตํอมาหลังจากการสืบสวนติดตามคนร๎ายมาตลอดจนกระทั่งวันที่ ๑๖ ก.ค.๕๕  
ได๎มีการจับกุมคนร๎ายได๎พร๎อมอาวุธปืนพกเบาร์ริ่ง กระสุน ๙ มม. จ านวน ๔ นัด อาวุธปืน .๓๘  และ 
กระสุนปืน ๑๒  นัด เนื่องจากคนร๎ายได๎ไปเที่ยวที่ร๎านกรูร์ผับ เขตพื้นที่ อ.บางปะกง  ปรากฏวํานายพจน์ 
ได๎ถูกกลุํมของผู๎ตาย คือนายตั้ม นายโยํง และนายวรพจน์ ใช๎มือตบหน๎า  ด๎วยความเสียศักดิ์ศรีของวัยรุํน 
นายพจน์จึงได๎ไปตามเพื่อนมา   สํวนกลุํมของนายตั้ม นายโยํง เป็นกลุํมที่เกเร ได๎ใช๎อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อ
แสดงบารมี และได๎ขับรถย๎อนศรมาพบกับกลุํมของคนตายที่ได๎แยกย๎ายกลับบ๎าน   กลุํมของนายตั้ม ได๎ใช๎
อาวุธปืนยิงกลุํมผู๎ตายได๎รับบาดเจ็บ  ๑ ราย เสียชีวิต ๑  ราย แล๎วได๎หลบหนีไป  และหํางจากจุดเกิดเหตุ
ยังได๎ใช๎อาวุธปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงผู๎ตายนั้นยิงขึ้นฟ้า  ซึ่งแสดงถึงความไมํเกรงกลัวตํอกฎหมาย
บ๎านเมือง หลังจากเกิดเหตุเจ๎าหน๎าที่ต ารวจได๎ติดตามจับกุมได๎  จึงน าไปสูํคดีที่สาม ผู๎ต๎องหารับสารภาพ
วําเป็นคนร๎ายที่ใช๎อาวุธปืนยิงในที่เกิดเหตุจริง 

  คดีที่สาม อยูํในท๎องที่ของ สภ.บางปะกง เชํนเดียวกัน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๕๕  ซึ่งเป็น
เหตุการณ์เดียวกัน  เวลาประมาณ ๒๓.๕๐ น.  บริเวณ ถ.สุขุมวิท สายเกํา – บางปะกง  ผู๎ตายคือ       
นายอรรถพล  สิงหารุณ  ซึ่งได๎น าเสนอในที่ประชุมเมื่อเดือน เม.ย.๕๕  โดยผู๎ตายได๎ไปยิงผู๎ที่ เชํา         
รถสองแถวไปเที่ยวสงกรานต์ที่บางแสน จ.ชลบุรี  ตํอมาผู๎ตายได๎ถูกเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจับกุมตัวได๎  ผู๎ตายได๎
ประกันตัวในชั้นศาล  แตํเมื่อออกมาแล๎วผู๎ตายได๎กํอเรื่องขึ้นอีก   กลุํมของคนร๎ายมีอยูํด๎วยกันหลายกลุํม  
จะมีกลุํมของคาวี  กับนายวรพงษ์  มีกลุํมนายรุํงโรจน์ และอีกกลุํมมีจ านวน  ๒  คนแตํยังไมํทราบชื่อ   
กลุํมของคนร๎ายได๎ขับรถจักรยานยนต์มาทดลองปืน  พอดีกลุํมของผู๎ตายนั่งรถยนต์ผํานมาได๎ยินเสียงปืน
ด๎วยความหวาดระแวงวําจะมีใครมาท าร๎าย  ผู๎ตายจึงได๎ยิงตอบโต๎กับคนร๎าย  กลุํมคนร๎าย ๒ คนที่ใช๎
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะได๎ไปรวมกับนายคาวี  และนายวรพงษ์  ไปดักข๎างหน๎ารถกลุํมผู๎ตาย  
กลุํมของคนร๎ายที่ใช๎รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะได๎ใช๎อาวุธปืนประมาณ  ๕ กระบอก ยิงผู๎ตาย  
บริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน ๙ มม. จ านวน  ๑๓ ปลอก  กระสุน .๓๘ อีก  ๕ ปลอก  หลังจาก
เกิดเหตุวันที่  ๑๖ ก.ค. ๕๕  เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ สภ.บางปะกง ได๎สืบสวนติดตาม  ปรากฏวํานายคาวี      
ได๎ถูกยิงในเขตพื้นที่  อ.บางบํอ จ .สมุทรปราการ และได๎เข๎ารับการรักษาตัวอยูํที่ โรงพยาบาล             
ทางเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจึงสามารถจับกุมตัวได๎   สํวนนายวรพงษ์   หลังจากที่ผู๎ตายได๎ติดคุกก็ได๎ไปขํมขืน
ภรรยาของผู๎ตาย  ท าให๎ผู๎ตายโกรธแค๎นนายวรพงษ์มาก หลังจากเกิดเหตุเดือน ก.ค. ๕๕ เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ
ได๎เข๎าไปตรวจค๎นบ๎านของ  นายวรพงษ์  แตํนายวรพงษ์เห็นเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจึงได๎ใช๎อาวุธปืนตํอสู๎กับ
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ  เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจึงได๎ใช๎อาวุธปนืยิงป้องกันตัว  สํวนคนร๎ายอีก  ๒  คน ที่ยังไมํทราบชื่อ
ทางเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจะพยายามติดตามจับกุมตัวมาด าเนินคดีตํอไป 

    /นอกจากเรื่อง... 
  



 ๑๑ 
 

นอกจากเรื่องปราบปรามคดีอาชญากรรมแล๎ว  เจ๎าหน๎าที่ต ารวจยังมีการระดมกวาดล๎าง
อาชญากรรมควบคูํกันไปด๎วย  เนื่องจากส านักงานต ารวจแหํงชาติ มีค าสั่งให๎มีการระดมกวาดล๎างระหวําง
เดือน มิ.ย.–ต.ค. ๕๕  ให๎มีการระดมกวาดล๎างเดือนละ  ๕  วัน  ส าหรับเดือน มิ.ย. ๕๕ ได๎ก าหนดให๎     
มีการระดมกวาดล๎างระหวํางวันที่  ๒๓ – ๒๗  มิ.ย. ๕๕  มีคดีที่ส าคัญที่สามารถจับกุมได๎คือคดีฆําคนตาย  
๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑  คน  คดีท าร๎ายรํางกาย ๑ ราย ผู๎ต๎องหา  ๑ คน  คดีลักทรัพย์ ๒ ราย ผู๎ต๎องหา ๒ คน  
รับของโจร  ๑ ราย  ผู๎ต๎องหา ๑  คน  ท าให๎เสียทรัพย์ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา  ๑ คน  ยักยอกทรัพย์  ๑ ราย
ผู๎ต๎องหา ๑ คน  นอกจากนี้ได๎เน๎นความผิดเก่ียวกับ พรบ.อาวุธปืน มีการจับกุมปืนมีทะเบียน  ๒ กระบอก  
ปืนไมํมีทะเบียน  ๖ กระบอก  รวมถึงปืนกึ่งอัตโนมัติที่จับกุมด๎วย  มีเครื่องกระสุนจ านวน  ๑๓๓  นัด  
นอกจากนี้ยังมีการจับกุมการพนันได๎  ๗  ราย ผู๎ต๎องหา ๒๖ คน  ยาเสพติดมีการจับกุมตัวผู๎ต๎องหา  
ข๎อหาผลิต  ๓  ราย ผู๎ต๎องหา  ๓  คน  จ าหนําย  ๒๐ ราย ผู๎ต๎องหา  ๒๒ คน  ครอบครอง  ๒๕ ราย  
ผู๎ต๎องหา ๒๖ คน  เสพ  ๕๓ ราย  ผู๎ต๎องหา  ๕๓ คน  ของกลางเป็นยาบ๎า ๑,๕๐๖  เม็ด  ยังมีการติดตาม
ผู๎ต๎องหาตามหมายจับได๎ผู๎ต๎องหา ๑๓ คน  ได๎แกํคดีฆําผู๎อื่น ๑ ราย  ผู๎ต๎องหา ๑ คน  ขํมขืนกระท าช าเรา      
๒ ราย  ลักทรัพย์  ๓  ราย  ฉ๎อโกง ๑ ราย  จ าหนํายยาเสพติด  ๑ ราย และ พรบ.ทหาร  ๕  ราย 

ประธาน  ขอชื่นชมและขอขอบคุณการท างานของทางเจ๎าหน๎าที่ ต ารวจในสํวนที่ได๎ท าหน๎าที่ของ
ผู๎พิทักษ์สันติราษฎร์ได๎อยํางเข๎มแข็ง  ซึ่งเป็นการท างานที่เสี่ยงที่สุดและฝากทางฝ่ายเลขานุการเรื่องสถิติ
การเกิดคดีนอกจากการรายงานสถิติแล๎ว  อยากให๎ใช๎อาชญาวิทยา  มาประมวลสถิติวิเคราะห์ข๎อมูล   
การเกิดคดีในรอบเดือนที่ผํานมาด๎วย 

เลขานุการ  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานตํางด๎าวและแนวทางแก๎ไข  ด๎านแรงงานในระบบ   
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให๎ที่ประชุมทราบ 

นางสาวทัศนีย์  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจ านวนแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาต      
ให๎ท างานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕  แยกเป็นกลุํมที่เข๎าเมืองโดยถูกต๎องตาม
กฎหมายจ านวนทั้งสิ้น  ๑๕,๘๘๓ ราย   แรงงานตํางด๎าวแยกเป็น  ๖ กลุํม คือกลุํมที่ ๑ กลุํมท างาน    
อันจ าเป็นเรํงดํวนจ านวน ๗๖ คน กลุํมที่ ๒ กลุํมที่  เข๎ามาตามกฎหมายการสํงเสริมการลงทุนและ
กฎหมายอื่น (BOI)  จ านวน ๘๒๙ คน กลุํมที่ ๓ กลุํมคนตํางด๎าวที่เข๎ามาอยูํชั่วคราวจ านวน  ๖๐๒ คน  
กลุํมที่ ๔ กลุํมบุคคลพื้นที่สูงจ านวน ๒๖๑ คน  กลุํมที่ ๕ กลุํมที่เข๎ามาท างานตามบันทึกความรํวมมือ
ระหวํางรัฐ MOU จ านวน  ๒,๙๐๓ คน และกลุํมที่ ๖ กลุํมแรงงานตํางด๎าวที่ผํานการพิสูจน์สัญชาติ
จ านวน ๙,๑๔๖ คน  กลุํมที่สอง กลุํมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ เม.ย.๕๕ และวันที่  ๑๓ ก.พ.๕๕   
เป็นกลุํมที่ใบอนุญาตท างานหมดอายุวันที่  ๑๔ มิ.ย. ๕๕ จ านวน  ๑๒,๕๑๖  คน   คณะรัฐมนตรีมีมติให๎
ตํออายุใบอนุญาตท างานและพิสูจน์สัญชาติให๎แรงงานตํางด๎าวภายใน  ๑๔ ธ.ค. ๕๕ โดยก าหนดตํออายุ
ใบอนุญาตท างานตั้งแตํ ๑๓ มิ.ย. – ๑๐ ต.ค. ๕๕  ขณะนี้มีนายจ๎างน าแรงงานตํางด๎าวมาตํออายุ
ใบอนุญาตท างานแล๎ว  ๒,๑๑๑  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๑๗ 

  ส าหรับการตรวจ บริษัทไทยแอโรว์ โปรดักส์ จ ากัด  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐ ก.ค. ๕๕  เจ๎าหน๎าที่
คณะท างานศูนย์ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีแรงงานตํางด๎าวลักลอบท างาน (ศป.รต.)  
และเจ๎าหน๎าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได๎เข๎าตรวจสอบ บริษัทไทยแอโรว์ โปรดักส์ จ ากัด   

         /พบบริษัท... 
 



 ๑๒ 
 

พบบริษัทน าแรงงานตํางด๎าวชาติกัมพูชาเข๎ามาท างาน จ านวน  ๔๒  ราย  จากการตรวจสอบเอกสาร
แรงงานตํางด๎าวพบวําแรงงานตํางด๎าวทั้งหมดมีเอกสารการเดินทางเข๎ามาในราชอาณาจักรถูกต๎อง      
แตํไมํมีเอกสารใบอนุญาตท างาน  ซึ่งส านักงานจัดหางานได๎แจ๎ง ๒  ข๎อกลําวหา  กับบริษัทดังกลําว     
ในสํวนของนายจ๎างโทษคือเปรียบเทียบปรับตั้งแตํ  ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐ บาท  ทางบริษัทยอมให๎    
ทางส านักงานจัดหางานจังหวัดเปรียบเทียบปรับและได๎เปรียบเทียบปรับไปแล๎ว  ๔๒,๐๐๐ บาท       
สํวนแรงงานตํางด๎าวจ านวน  ๔๒  คน  ได๎สํงให๎ สภ.บางคล๎า  เปรียบเทียบปรับรายละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เชํนกัน   สํวนคนตํางด๎าวทั้ง ๔๒  คนได๎เดินทางออกจากราชอาณาจักรแล๎ว 

เลขานุการ  ตํอไปตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ขอเชิญตรวจคนเข๎าเมืองรายงาน 
พ.ต.ท.จิรชาติ  ในสํวนของตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอรายงานผลการจับกุมในรอบเดือนที่ผํานมา  

เป็นสัญชาติกัมพูชา  ๖๘  ราย  ลาว  ๓  ราย  พมํา  ๔  ราย  ได๎น าสํงที่ส านักงานตรวจคนเข๎าเมือง  
ซอยสวนพลูเพื่อผลักดันสํงกลับแล๎ว  มีเรือเข๎าจ านวน  ๑๐  ล า  เรือออกจ านวน  ๘  ล า  การขออยูํตํอ 
ในราชอาณาจักรระยะสั้นจ านวน  ๑๔๗  ราย  ระยะยาวจ านวน  ๔๐๕  ราย  การขอ Re entry   
จ านวน  ๓๓๕  ราย รับแจ๎ง ๙๐ วันจ านวน  ๒,๐๖๔  ราย  ขออนุญาตเพิ่มเติมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผํานมา 
ได๎ประสานกับ จ.ปราจีนบุรี  จะไปให๎การบริการนอกสถานที่ทุกวันพุธเป็นการให๎บริการ one stop service  
และ จ.นครนายก  ได๎ร๎องขอมาด๎วยเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดน ารํอง  เมื่อเปรียบเทียบสถิติ
ดูแล๎ว จ.นครนายก กับ จ.ปราจีนบุรี  จะมีชาวตํางชาติที่ จ.ปราจีนบุรี มากกวํา จ.นครนายก  จึงได๎
น าเสนอ จ.นครนายก  ให๎ไปใช๎บริการที่ จ.ปราจีนบุรี อีกสํวนหนึ่งให๎มาใช๎บริการได๎ที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

เลขานุการ  ตํอไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค๎ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให๎ที่ประชุมทราบ  

นางสาวไพลิน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราในรอบเดือนกรกฎาคม     
ที่ผํานมาได๎มีการติดตามบุคคลสูญหายที่คาดวํานําจะตกเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย์จ านวน  ๒ ราย ได๎แกํ 
นายส าเริง ค าเวียง  อายุ  ๔๖ ปี  ภูมิล าเนาเดิม  บ๎านเลขที่  ๒๖/๑ หมูํที่ ๕ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา           
จ.สมุทรสงคราม  ได๎ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎วแตํขณะนี้ยังไมํได๎รับรายงาน 
คนที่สองคือ เด็กหญิงสุภารัตน์  หัสดินทร์  อายุ  ๑๓ ปี ภูมิล าเนาเดิม บ๎านเลขที่ ๔๙  ถ.ธนวิถี อ.เมือง  
จ.ยะลา  ได๎ประสานขอความรํวมมือติดตามบุคคลดังกลําวจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเชํนกัน  แตํยังไมํมี
รายงานเข๎ามา   ได๎ประสานขอความรํวมมือจากต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงกรณีได๎รับแจ๎งจากพลเมืองดีผํานทางโทรศัพท์สายดํวนศูนย์ประชาบดี   ๑๓๐๐    
แจ๎งเบาะแสเกี่ยวกับร๎านคาราโอเกะลักลอบค๎าประเวณีมีวัยรุํนมั่วสุมเป็นจ านวนมาก  กํอเหตุทะเลาะ
วิวาทกันเป็นประจ าได๎จอดรถขวางทางจราจรบริเวณสี่แยกนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์  ถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๓๑  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา   ส านักงานพัฒนาสังคมได๎รํวมกับบ๎านพักเด็กและครอบครัว 
และส านักงานตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได๎ออกส ารวจจับกุมบุคคลเรํรํอนขอทานบริเวณ   
ตลาดนัดพนมสารคาม ต.เมืองเกํา  อ.พนมสารคาม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ค. ๕๕ และได๎จับกุมบุคคล
เรํรํอนขอทานชายหญิงด๎าวด๎าวสัญชาติกัมพูชาจ านวน ๔ ราย มีรายชื่อดังนี้   นายกลั่น รํอนไก         
อายุ ๕๑ ปี นายจันทร์  นาย อายุ  ๔๒  ปี  นางเมา ไมํทราบนามสกุล  อายุ  ๔๒  ปี  และเด็กหญิงมายด์    
( บุตรสาวนางเมา )  อายุ  ๕  ปี  ทั้งหมดสัญชาติกัมพูชา  ภูมลิ าเนาปอยเปต  ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้    

     /บุคคลเรํรํอน... 



 ๑๓ 
 

บุคคลเรํรํอนขอทานชาวกัมพูชาทั้ง  ๔  ราย  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฉะเชิงเทราได๎ท าการบันทึกแบบสัมภาษณ์เบื้องต๎นส าหรับคัดแยกเหยื่อผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย์      
ผลปรากฏวําไมํเข๎าขํายการค๎ามนุษย์แตํอยํางใด  จึงสํงตัวให๎ส านักงานตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได๎ควบคุมตัวเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับภูมิล าเนาตํอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง 
เลาขานุการ  ตํอไประเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท๎วง  ขอเชิญทางป้องกันจังหวัดรายงาน

ให๎ที่ประชุมทราบ 
นายธนสรร  ส าหรับการ เคลื่ อน ไหวของกลุํ ม พลั งการเมืองเมื่ อวันที่  ๒๙ ก .ค .๒๕๕๕ ที่ ผํ านมา               

พรรคประชาธิปัตย์ได๎มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสมัชชาออกแบบประเทศไทยตามโครงการ 
พรรคประชาธิปัตย์พบประชาชนภาคกลาง  ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ ระหวํางเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.       
ณ  หน๎าหอประชุมเทศบาลต าบลเทพราช  อ.บ๎านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา ชํวงเช๎าทํานอดีตนายกอภิสิทธิ์    
ได๎มีการกลําวปราศรัยมีมวลชนเข๎ารํวมประมาณ  ๓๐๐ คน  ชํวงเย็นมีมวลชนเข๎ารํวมประมาณ       
๕๐๐ คน   ส าหรับการเคลื่อนไหวด๎านอื่นๆ   มีการลักลอบน าน้ าเสียมาทิ้งในพื้นที่  หมูํ ๗  ต.หนองแหน 
อ.พนมสารคาม  โดยผู๎น ามวลชนและกลุํมผู๎น าท๎องถิ่นในท๎องที่ได๎จับกุมรถบรรทุกน้ าเสียได๎เมื่อวันที่      
๘ ก.ค. ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕ ได๎มีการน ารถบรรทุกน้ าเสียมาแอบทิ้งที่ หมูํ ๙ ต.เกาะขนุน 
อ.พนมสารคาม  ซึ่งทั้งสองแหํง จังหวัดและอ าเภอได๎มีการแก๎ไขดังนี้ ได๎มีการด าเนินคดีกับผู๎กระท า
ความผิด  ผู๎ประกอบการ และผู๎ครอบครองที่ดินดังกลําว  และได๎มีการตรวจพิสูจน์น้ าเสียบริเวณ        
บํอน้ าเสียพบวํามีคุณลักษณะไมํเป็นไปตามที่ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  ด๎านการแก๎ไขเรื่อง 
กลิ่นเหม็น  มติของประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนให๎อุตสาหกรรมจังหวัดด าเนินการประเมินราคา   
การน าน้ าเสียไปบ าบัดเพื่อของบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม  ด๎านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอด าเนินการน าน้ าเสียมาทิ้งที่บํอน้ าตื้นไปตรวจพิสูจน์หาสารปนเปื้อนจากบํอน้ าตื้นและเก็บข๎อมูล
ผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน  ด๎านการป้องกันระยะยาวทางทรัพยากรได๎รํวมกับพื้นที่  ก านัน  
ผู๎ ใหญํบ๎าน จัดประชาคมจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหาสิ่ งแวดล๎อมทุกหมูํบ๎าน   นอกจากนี้             
อ.พนมสารคาม  ได๎รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องส ารวจกลุํมเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการน าน้ าเสียมาทิ้งใน
พื้นที่  ส าหรับกรณี  หมูํ ๙  ต.เกาะขนุน ก็ได๎ด าเนินการเชํนเดียวกับ หมูํ ๗  ในสํวนของจังหวัดได๎มีการ
สั่งให๎อ าเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบการลักลอบการน าน้ าเสียและกากสารเคมีมาแอบทิ้ง  โดยให๎ก านัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน รายงานผลการตรวจสอบให๎จังหวัดทราบภายในวันที่  ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕   

ประธาน  เรื่องน้ าเสียที่เป็นขําวอยูํในขณะนี้  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่อยูํใกล๎กับเขตอุตสาหกรรม    
จึงท าให๎เป็นเป้าหมายของกลุํมผู๎ไมํหวังดีในการน าน้ าเสียมาทิ้งในพื้นที่  ดังนั้นทุกคนในพื้นที่ต๎องชํวยกัน
ดูแลและเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว  ในสํวนเชิงรุกขณะนี้ได๎ด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลในเรื่องนี้และจะมีแบบให๎ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ส ารวจในพื้นที่ของตนเองวํามีของเสีย     
ที่เป็นน้ า ของเหลว หรือเป็นในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งให๎ส ารวจรถที่ผิดปกติวิ่งเข๎าวิ่งออกในพื้นที่มีหรือไมํ 
เพื่อจะได๎ด าเนินการในสํวนที่เก่ียวข๎องตํอไป 

      /มติที่ประชุม... 



 ๑๔ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
เลขานุการ  ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่  ๗  เร่ืองข๎อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 
นายสุดสาคร  ขอเรียนที่ประชุมในเรื่องการขึ้นทะเบียนข๎าว   ซึ่งหลายอ าเภอมีปัญหาในเรื่องเกษตรกรจะ   

เก็บเก่ียวผลผลิตข๎าวแล๎วแตํไมํทราบจะสามารถน าไปจ าน าได๎ที่ไหน  อยํางที่หมูํที่ ๓  ต.คลองหลวงแพํง  
ได๎แจ๎งไปเบื้องต๎นวําอยูํระหวํางด าเนินการถ๎าได๎ด าเนินการเสร็จแล๎วจะแจ๎งให๎ทราบอีกที   ในพื้นที่นั้นมี
หลายอ าเภอทั้ง อ.เมือง  อ.คลองเขื่อน อ.บางน้ าเปรี้ยว และ อ.พนมสารคาม  ซึ่งเดือนนี้จะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข๎าวประมาณ  ๑๘,๐๐๐ ไรํ  ส าหรับเดือนหน๎าจะเก็บเก่ียวผลผลิตข๎าวอีกประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ไร ํ

ประธาน  ในพื้นที่ที่มีการเก็บเก่ียวผลผลิตข๎าวให๎ชํวยชี้แจงให๎ราษฎรได๎ทราบด๎วยวําอยูํระหวํางด าเนินการ   
ซึ่งได๎มีการท าเร่ืองไปที่กรมการค๎าภายในกระทรวงพาณิชย์วํามีปัญหาเชํนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งอยูํระหวําง
ด าเนินการของเจ๎าหน๎าที่จึงฝากให๎ชํวยชี้แจงให๎ราษฎรให๎ทราบด๎วย  ปัญหาจะเกิดหากไมํมีความสมดุลกัน
ระหวํางปริมาณข๎าวกับการรับจ าน า  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๘  เรื่องอื่นๆ 
ประธาน  มีทํานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไมํ  หากไมํมีขอฝากไว๎ในเรื่องของการพัฒนาใน   

ด๎านตํางๆนั้นมีความส าคัญเป็นอยํางมาก  ถ๎าจะพัฒนาโดยปราศจากพื้นฐานของความมั่นคงและ     
ความปลอดภัยโดยสงบสุขแล๎วก็จะไมํมีความหมายจึงขอฝากทุกคนในเรื่องนี้   หากไมํมีอะไรเพิ่มเติม   
ขอปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา    ๑๐.๓๕   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/ผู๎ชํวยเลขานุการคนที่ ๓ 
 

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

                       ผบ.หมูํ (ป.) สภ.บ๎านโพธิ์  (ชํวยราชการ) 

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


