
รายงานผลการประชุม 

คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที ่ ๙/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่    ๒๗  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 ณ   หองประชุมมรุพงษศิริพัฒน  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผูมาประชุม   

๑. นายเริงศักดิ์            มหาวินิจฉัยมนตรี  ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ประธาน) 

๒. นายบัณฑิตย  เทวีทิวารักษ รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  (๒)    

๓. นายสมชัย  เตชะเกิดกมล  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๔. นายศิวาโรจน  มุงหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๕. นายไพศาล  วิมลรัตน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     

๖. พ.ต.อ.วินัย  จิตตปรุง  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๗. พ.ต.ฉัตรชัย  คุมดวง    แทน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑   

๘. พ.ท.สุทธิรัตน  ปรานศิลปณ แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

๙. พ.ต.ไพศาล  คลายเพ็ชร แทน ผูบังคับกองพันทหารชางที่ ๒ รักษาพระองค  

๑๐. พ.อ.องอาจ  ชวาลวิวัฒน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝายทหาร) 

๑๑. นายจิรวัฒน  เต็มสอาด แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 

๑๒. นายสมศักดิ์  กูเกียรติกาญจน    ทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๓. นางสาวงามพิศ  แกวประดิษฐ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๔. นายอุดมวิทย  อริยสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๕. พ.ต.ท.ศรุต  สงวนสุข  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คายพระยาสุรสีห 

๑๖. นายแพทยไพศาล  ดั่นคุม  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๗. นางสาวสมลักษณ  อํานวยประเสริฐ แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๘. นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๙. นางสาวทัศนีย  แกวผลึก  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๐. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ แทน ผอ.สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

๒๑. นายสวัสดิ์  รอบรู  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 

๒๒. นางสาวนงคราญ  แยมเวช  ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๒๓. นายอยู   เสนาธรรม ผูอํานวยการท รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๔. นายชาญชัย  พรหมธาดา  แทน ผูอํานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา    

๒๕. นายลิขิต   ใจคําปน  แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา    

๒๖. นายสมศุข  ทัศนา  แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๗. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร แทน ปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา        

๒๘. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

                          /นายวิระฉัตร... 



 ๒ 

 

๒๙. นายวิระฉัตร  ลีละกุล  แทน  ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓๐. นายไพโรจน    วิลาราช  แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    

๓๑. นายอเนก  วงศษา  แทน หัวหนาเขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางฤาไน   

๓๒. นายมณเทียร  มุสิกทอง  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  

๓๓. นางสาวรัตนาภาณี คัมภีระธัม แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓๔. นายไพบูลย  สุนทรประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ ฉะเชิงเทรา 

๓๕. นายบุญธรรม  เสาวดี  รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

๓๖. นายจีรวัฒน  จิรวัฒนวงศสิริ หัวหนาสถานีส่ือสารจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๓๗. นางรุจินันท   นิลวิสุทธิ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓๘. นายวิสิทธิ์  สินลือนาม น ายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา    

๓๙. นายสิทธิชัย  กิตติกูล  นายอําเภอบางปะกง 

๔๐. นายพจน   เวกอนันตถาวร แทน นายอําเภอพนมสารคาม  

๔๑. นางวราภรณ  ศิริวงศ  แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

๔๒. นายพงษพันธ  ยมมาศ  แทน นายอําเภอบางคลา 

๔๓. นายสุระ   หงสศิริ  นายอําเภอแปลงยาว 

๔๔. นายเกรียงศักดิ์  รัตนกุญชลี นายอําเภอบานโพธิ์ 

๔๕. นายพรหมกฤต  มวงมงคล นายอําเภอสนามชัยเขต 

๔๖. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย นายอําเภอทาตะเกียบ 

๔๗. นายชิดชนก  ทับแสง  นาย อําเภอราชสาสน   

๔๘. นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ นายอําเภอคลองเขื่อน 

๔๙. พ.ต.อ.สนั่น  บุญเผ่ือน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

๕๐. พ.ต.ท.วรวุฒิ  สุวรรณวิก แทน ผกก.สภ.บางปะกง 

๕๑. พ.ต.อ.นพดล  วงษนอม  ผกก.สภ.พนมสารคาม 

๕๒. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาษ  แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 

๕๓. พ.ต.อ.ณรัชตพล  เลิศรัชตะปภัสร ผกก.สภ.บางคลา 

๕๔. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ  จงจิระ  ผกก.สภ.แปลงยาว 

๕๕. พ.ต.ท.สุชาติ  นีซัง  แทน ผกก.สภ.บานโพธิ์      

๕๖. พ.ต.อ.สิงขร  สาระพันธ ผกก.สภ.สนามชัยเขต    

๕๗. พ.ต.ท.พิริยพงศ  พงษสุวรรณ แทน ผกก.สภ.ทาตะเกียบ 

๕๘. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปว ผกก.สภ.ราชสาสน      

๕๙. พ.ต.ท.พรชัย  กิตติชญานธร แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน                                  

๖๐. พ.ต.อ.นิพนธ  พานิชเจริญ  ผกก.สภ.แสนภูดาษ    

๖๑. พ.ต.ท.ชรินทร  งามวงษนอย แทน ผกก .สภ.เขาหินซอน 

 

 

     /พ.ต.ท.สมทบ... 



 ๓ 
 

๖๒. พ.ต.ท.สมทบ  บุญหิรัญ  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี  

๖๓. พ.ต.ท.ปรีชา  หนูสลุง  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 

๖๔. พ.ต.ต.รัตนบดินทร รอดเวียงคํา แทน สวญ.สภ.วังคู   

๖๕. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สมนึก  สว.สภ.สาวชะโงก 

๖๖. พ.ต.ท.วิชาญ  สารการ  สว. สภ.หนองแหน   

๖๗. ร.ต.ต.บรรจง  จินดามงคล แทน หัวหนาสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    

๖๘. ร.ต.อ.บุญยพงศ  สงวนทรัพย แทน สว.ทล.๑ กก.๓    

๖๙. ร.ต.อ.ประโมทย  พูลประเสริฐ แทน สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๗๐. ส.อ.ไชยยศ  รมโพธิ์ทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา    

๗๑. นายมานะ  กิจสิพงษ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  

๗๒. นายวรรณรุศม  พึ่งรัตนา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคลา 

๗๓. นางสาวิตรี  ศรีสะอาด แทน นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา   

๗๔. นายสมคิด  ศิริศักดิ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี  

๗๕. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว  

๗๖. นายอนันต  พงศสุปาณี แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก   

๗๗. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ  แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาขาม   

๗๘. นายสิทธิพร  พิพัฒนกุล  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว  

๗๙. นายอํานวย  เจริญรุงเรือง แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 

๘๐. นายเทียร  คุมพล  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  

๘๑. นายวสันต  ศิรินภารัตน แทน ประธานหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๘๒. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)   

๘๓. นายธีระ      พรชูตรง            ปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูชวยเลขาฯ คนที่ ๑) 

๘๔. นางนิทัศนีย  ฉัตรโชติวงศ หัวหนากลุมงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

(ผูชวยเลขาฯ คนที่ ๒) 

๘๕. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ศรีคชา  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  (ผูชวยเลขาฯ คนที่ ๓) 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ( ๑)    

๒. ดร.กวินทรเกียรติ  นนธพละ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

๓. วาที่ ร.ต.ณรงค  เกษตรภิบาล  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

๔. นายวิชัย   ลิกขนานนท ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     

๕. นายจตุพร  คชานุบาล หัวหนาหนวยประสานงานปองกันและปราบปรามการทําลาย  

ทรัพยากรปาไม (นปม.)  

 

                                                           /นายวิพากษ... 



 ๔ 

                                 

๖. นายวิพากษ  เตชเบญจรงค ศูนยประสานปาไมฉะเชิงเทรา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมปราจีนบุรี  

๗. นายเลอสรร  สายวาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต 

๘. นายวีระพล  เต็งเที่ยง  นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง  

๙. นายประจวบ  บุญเกิด  นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา               

๑๐. นายนิกร   จันธรรมาพิทักษ นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม    

๑๑. นายวัฒนา  สุขโภชน   นายกเทศมนตรีตําบล เกาะขนุน  

๑๒. นางศิริกาญจน  เศรษฐวงศ นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซอน  

๑๓. นายเซียน  แสงสวาง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต  

๑๔. นายประเสริฐ  คงคาลัย  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง    

๑๕. นายสม   อิ่มละเอียด นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล  

๑๖. นายอิทธิพงษ  ทองลอม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ  

๑๗. นายสมชาย  เอี่ยมออน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา  

๑๘. นายประดิษฐ  โรจนพร  นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์   

๑๙. นายพลากร  โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 

๒๐. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะเดา     

๒๑. นายสมบัติ  รันศิริเจริญ  นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว   

๒๒. นายสมพร  ปนแกว  นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น   

๒๓. นายวัลลภ  กัวศรี  ประธานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

๒๔. นายประดิษฐ  ลิมปวัฒนศิริ นายกสมาคมสงเคราะหการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๒๕. นายอราม  รังสินธุ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     

๒๖. นายชวลิต  บุญปาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    

 

เปดประชุมเวลา   ๐๙.๒๐    น. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
 

ประธาน  ยังไมมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

                                                  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่  ๘ /๒๕๕๕  เม่ือวนัพฤหัสบดีที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
                                

เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

           มีรายงานการประชุมฯ จํานวน  ๑๓ หนา ได นําเขาเว็บไซดของ สํานักงาน จังหวัดฯ  และเว็บไซดของ

ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบรอยแลว  มีกรรมการทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไม                  

ถาไมมีการแกไข  จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕ 

         

                          /มติที่ประชุม...  



 ๕ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕                
   

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือขอเสนอจากการประชุมคร้ังที่แลว 
 

เลขานุการ  มีอยู ๑ เรื่องไดแก เรื่องกดดันผูติดสารเสพติดใหเขาสูระบบบําบัด ทานประธานใหเจาหนาที่

ตํารวจชวยประสานงานกับทางอําเภอ  ซึ่งทานผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราไดส่ังการในที่

ประชุมครั้งที่ผานมา นอกจากนั้นหลังจากประชุมแลวทางตํารวจภูธรจังหวัดไดมีหนังสือส่ังการกําชับ

หัวหนาสถานีตํารวจไปอีกสวนหนึ่ง  

ประธาน  ขอบคุณ สถานีตํารวจทุกแหงที่ชวยทําใหเปาหมายจาก ๕๐ เปอรเซ็นต เปน ๖๐ เปอฺรเซ็นต 

กวา ๆ ในสวนของสมัครใจบําบัดยาเสพติด   

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนโยบายของรัฐบาล 

เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดใหโทษ ขอเรียนเชิญปองกันจังหวัดรายงานใหที่ประชุมทราบ  

นายธีระ  สรุปผลการดําเนินการและแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการแผนดินเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๕ โดยภาพรวมในเรื่องสถานการณยาเสพติด จากการ

ประชุมโตะขาว ปรากฏวามีสถานการณแพรระบาดลดลง เนื่องจากการกวดขันจับกุมของทางฝาย

ตํารวจ สําหรับการแพรระบาดอยูในพื้นที่อําเภอเนนหนักทั้ง ๔ อําเภอ คือ อ.เมือง อ.บางปะกง          

อ.พนมสารคามและอ.บางคลา การจับกุมผูคาในเดือนที่ผานมามี จํานวน ๔ ราย ของกลางยาบาสูงสุด 

๒๒๐ เม็ด ไอซเล็กนอย ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บางปะกง อ.พนมสารคาม อ.บางคลา เรื่องแหลงมั่วสุมจาก

การประชุมโตะขาวจากอําเภอตาง ๆและฝายปราบปรามยังเหมือนเดิมคือในเขตชุมชนเมือง สถาน

บริการ สถานบันเทิง ศาลาที่พักผูโดยสาร สวนสาธารณะ ในเรื่องแหลงผลิต แหลงพักยาในพื้นที่ไมมี 

ชนิดของยาที่แพรระบาด ประเภทของยาเสพติดพบวาในสวนของยาบาเปนลักษณะของสีแดง สีสม 

ตัวอักษร WY มียาไอซและกระทอม กัญชา ราคาในพื้นที่ ยาบาอยูที่เม็ดละ ๒๐๐ – ๒๕๐ บาท ยาไอซ

กรัมละ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท เปนราคาที่ลดลงและทรงตัว สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดมาก 

คือ กรรมกร รับจาง วางงาน นักเรียน นักศึกษา ส่ิงที่พบ คือ ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะ

เปนเด็กและเยาวชนมีทิศทางและแนวโนมเพิ่มขึ้น 

สําหรับการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนหมูบาน  ในการดําเนินการส่ังการของรัฐบาลใหมี 

การประชุมประชาคมในหมูบาน ซึ่งมีเปาหมาย ๗๘๖ หมูบาน/ชุมชน มีการประชาคมซ้ํา ในการปฏิบัติ

ในเรื่องนี้ มีการคนหาผูเสพผูติด กิจกรรมปองกัน การอบรม ในเดือนที่แลวมีการอบรมกลุมเส่ียง 

เยาวชนนักศึกษา จํานวน ๒ รุน คือ ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๕๐ คน กับที่โรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จํานวน ๒๕๐ คน ซึ่งการอบรมทั้ง ๒ รุน ไดรับเกียรติจากผูวาราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  เปนประธานเปด ไดพบปะเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงทั้ง ๒ กลุม เรื่องบําบัดฟนฟู จังหวัดได 

 

                                                                                               /จัดโรงเรียน... 



 ๖ 

 

จัดโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองฝายปกครอง ตามขอส่ังการของกรมการปกครอง ก็ไดดําเนินการไปแลว ที่

กองพลทหารราบที่ ๑๑ โดยไดรับความรวมมือจากกองพลทหารราบที่ ๑๑ ในเรื่องสถานที่ ครูฝกพี่เล้ียง 

และสํานักงานสาธารณสุขไดสงวิทยากรชวยอบรมหลักสูตร ๑๕ วัน ไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว 

สําหรับการดําเนินการทางดานศูนยพัฒนาครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยได

ดําเนินการครบทั้ง ๑๐๘ ศูนย 

กิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดมีกิจกรรมรวม 

๒ กิจกรรม กิจกรรมแรก เปนกิจกรรมถวายรายชื่อครัวเรือนปลอดภัยไรยาเสพติด ไดนํารายชื่อ

ครัวเรือนที่สํารวจแลววาปลอดภัยไรยาเสพติด จํานวน ๘,๒๔๐ ครัวเรือน จาก ๑๓๙ กองทุนแมของ

แผนดิน จากการประสานภายในทราบวาอีก ๑๕ หมูบาน จะนํารายชื่อครัวเรือนปลอดภัยไรยาเสพติด

ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย กิจกรรมที่สอง การทอดผาปารวมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษามหาราชินี ซึ่ง

ไดดําเนินการที่ วัดราษฎรบํารุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู ๔ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีการบริจาค

เงินสมทบจาก ๑๕๔ หมูบาน กองทุนแมเปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทเศษ   

   ในภาคสวนของการปองกันในสถานประกอบการ กระทรวงแรงงานไดดําเนินการมีสถาน

ประกอบการเขารวมโครงการโรงงานสีขาวทั้งส้ิน ๑๗๙ แหง มีสถานประกอบการที่ผานเกณฑการ

ประเมินถึง ๑๓๑ แหงและทั้ง ๑๓๑ แหงนี้ ทางหนวยงานของแรงงานจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ของกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ใหกับโรงงานที่ผานเกณฑการประเมิน 

ทั้ง ๑๓๑ แหงแลว  

   ดานการปราบปรามกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชิงเทรา ไดมีผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผาน

มาแยกเปนคดีดานตางๆ ดังนี้ ขอหาผลิตเรื่องของพืชเสพติด คือ กัญชาและกระทอม ขอหาผลิต ๔ คดี 

ผูตองหา ๔ คน ขอหาจําหนาย ๒๘ คดี ผูตองหา ๒๘ คน ขอหาครอบครองเพื่อจําหนาย ๗๑ คดี 

ผูตองหา ๘๐ คน ขอหาครอบครอง ๑๓๑ คดี ผูตองหา ๑๓๑ คน มากที่สุดคือขอหาเสพ ๒๙๖ คดี 

ผูตองหา ๒๙๖ คน รวมจับกุมทั้งส้ิน ๕๓๐ คดี ผูตองหา ๕๓๙ คน ของกลางยาบา ๙ พันกวาเม็ด ยาไอซ 

๖๓.๗๙ กรัม ในเรื่องของการสมัครใจบําบัด ตัวเลขที่ไดรับรายงานถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีตัวเลข

เปาหมาย ๓,๖๘๙ ราย อําเภอตาง ๆ ไดดําเนินการคนหาผูเสพ ผูติด บําบัดโดยหนวยงานของสาธารณสุข

จังหวัด ไดดําเนินการไปแลว ๒,๔๗๕ ราย คิดเปนรอยละ ๖๓.๙๗ เปอรเซ็นต สําหรับในเรื่องของการ

บําบัดและระบบตองโทษไดเกินเปาหมายหมดแลว      

เลขานุการ   ตอไปวาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ขอเรียนเชิญปองกันจังหวัดรายงานใหที่

ประชุมทราบ                                          

นายธีระ   วาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการมีเปาหมายรวม ๒๕๖ แหง เกินเปาหมาย     

เขาตรวจซ้ํา เดือนที่ผานมาเขาตรวจสถานบริการ รานเกมส สถานบันเทิงตาง ๆ มีการสุมตรวจปสสาวะ 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ทานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอความรวมมือตรวจ

นักศึกษา จากคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม เนื่องจากวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เปนการสอบวันสุดทาย

ของเด็กอาชีวะ ซึ่งมักมีการนัดหมายไปปะทะกันจึงขอกําลังจาก ฝายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข 

 

                                                        /วัฒนธรรม...  



 ๗ 

 

  วัฒนธรรม ไปตรวจแหลงมั่วสุม รานเกมส เพื่อปองปรามสภาพปญหา ไดไปตรวจทั้งที่ซอยบริสุทธิ์ซึ่งอยู

ตรงขามวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตรวจบิ๊กซี เมเจอรและยกกําลังไปตรวจอีกที่หนึ่งซึ่งเปนแหลงของเด็ก

คือ บริเวณขนสงใหม ในการไปตรวจวันนั้น สามารถปองปรามและแยกกลุมเด็กที่เสร็จส้ินจากการสอบ  

ในซอยบริสุทธิ์พบวามีการมั่วสุมของเด็ก ตรวจพบรถจักรยานยนตจอดทิ้งไวจํานวนมาก มีการกลาวอางวา 

เด็กเอารถจักรยานยนตมาฝากไวและไปเรียนหนังสือ ฝายตํารวจที่รวมตรวจเลยทําการสุมและยึด

รถจักรยานยนตบางสวนและใหเจาของไปแสดงตนรับ ฝายการศึกษาของโรงเรียน ถายรูป ถาย VDO เลข

ทะเบียนรถไวตรวจสอบและดําเนินการทางปกครองตอไป สําหรับผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง 

ที่ทานผูวาราชการจังหวัดและทานผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามขอตกลงกับสวนกลาง     

ทั้ง ๒๓ หัวขอ มีผลการดําเนินการตามเปาหมายทั้งหมดแตก็จะมีการดําเนินการที่ใกลเคียงกับเปาหมาย 

ยังไมครบรอยเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูเสพ  ผูติด สําหรับการจัดอันดับ จังหวัดฉะเชิงเทรามี

ผลคะแนนในภาพรวมอยูที่ ๘๗.๘๘ เปอรเซ็นต อยูในเกณฑดีเดน เปนลําดับที่ ๓๒ ของประเทศ    

ประธาน   ในเรื่องสถิติในขอ ๔.๑ วิเคราะหเอาไปใชประโยชนในการทํางาน การปฏิบัติหนาที่ ทั้งการ

ปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาและในหัวขอถัด ๆ มา ตองขอขอบคุณทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ ชวยกัน

อยางเขมแข็งตอไป ในเรื่องยาเสพติดตองเรียนวา ในปหนาขอใหพวกเราชวยกันอยางเต็มที่ เนนเรื่องการ

ขยายผลการดําเนินการ ที่เปนรูปธรรมในดานการเอาชุมชนเขามาเปนเครื่องมือในการดูแล เนื่องจากวา

จังหวัดของเราเปนโมเดลตัวอยางในเรื่องนี้ระดับประเทศ เฉพาะอยางยิ่งอําเภอบานโพธิ์ อยางนอยก็มี

หมูบานจระเขนอย หมูบานอูตะเภา ซึ่งเปนโมเดลทั่วประเทศมาดูงาน ระดับประเทศเอาของเราไปตลอด 

ที่อูตะเภาเองทราบวาวิธีการทํางานกองทุนแม พิมพสรุปเปนประสบการณเลมเล็ก ๆ เวลา ปปส. ทําพิธี

รับพระราชทานเงินกองทุนดังกลาว ก็เอาเลมนี้แนบใหทุกแหงไปศึกษาดวย เราจะเอารูปแบบตาง ๆ 

เหลานี้ซึ่งในขณะนี้มีชุมชนเขมแข็งไมนอยกวา ๘๕ ชุมชน ขยายผลออกไปโดยมีการจัดสัมมนา  

วัตถุประสงคหลักที่เกี่ยวของมี ๒ ประการ ประการที่ ๑ จะเอาโมเดลของชุมชนเขมแข็ง มาแกไขปญหา

ปองกันยาเสพติดขยายผลออกไป ประการที่ ๒ เปนเรื่องของการศึกษาวาระบบการบําบัด ซึ่งเรามีจุดออน 

 ตัวเลขตรงนี้ ๖๐ กวาเปอรเซ็นต พยายามอยางเขมขนแลวก็ยังขึ้นมา ๖๐ กวาเปอรเซ็นตยังไมสูงนัก แต

วาเสียงที่ออกมาคือระบบนี้ ดึงเด็กออกมาเปนการประกาศตัวใหคนรูกระบวนการ การรักษาเอง ก็ไมรูวา

หลังจากเสร็จแลวจะมีผลการยอนกลับไปเสพหรือไม จะมีขนาดไหนไมมีหลักประกันที่ชัดเจน ที่สําคัญใน

บางแหงถาทําโดยไมระวังจะเปนการรวมตัวกัน ของคนที่มีแนวโนมในเรื่องนี้และอาจรวมตัวกันตั้งเปน

เครือขายตาง ๆ ขึ้นมาใหมไดหรือขยายเครือขายเกาได เราก็พยายามศึกษาเรื่องวิธีการบําบัด วามีรูปแบบ

ที่ดีกวานี้หรือเปลา เชนเดียวกับใน ๘๕ ชุมชน ในจระเขนอยหรืออูตะเภาเอง ก็ใชชุมชนบําบัดเชนกัน เอา

ชุมชนเปนโรงพยาบาล เอากรรมการเปนหมอ ดังนั้นลองดูวาจะนํามาขยายผลเรื่องการบําบัด ในจังหวัด

เราไดมากนอยขนาดไหน เรียนที่ประชุมเพื่อทราบ มีคําถามในสวนอื่นหรือไมหรือคําอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นหรือไม ถาไมมีวาระ ๔.๓   

เลขานุการ   ตอไปวาระที่ ๔.๓ การปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ        

ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานใหที่ประชุมทราบ 

 

                                                                                                                             /นายอยู... 



 ๘ 

 

นายอยู   สําหรับเดือน กันยายน ๒๕๕๕ สรุปผลคดีดานปาไมมีทั้งหมด ๓ คดี คดีลาสัตวปาจํานวน ๑ คดี

 ในทองที่ อ.ทาตะเกียบ ผูตองหา จํานวน ๒ คน  ของกลางเตาหวาย จํานวน ๑ ตัว อุปกรณกระทําผิด ๔

รายการ คดีตัดไม ๒ คดี อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จํานวน ๑ คดี ตรวจยึดไมพะยูง ๓ แผน 

ปริมาตร ๐.๑๘๓ ลบ.ม. กรณีกระทําผิด ๒ รายการ อยูที่ปาสงวนแหงชาติแควระบม – สียัด ๑ คดี เรื่อง

การยึดไมพะยูง ๔ ทอน ปริมาตร ๐.๖๑ ลบ.ม. ไมพะยูงพวกนี้ที่ทราบมาเปนไมพะยูงจากอางฤาไนที่เอา

มาไวขางนอก 

กิจกรรมที่ไดทําเสริมในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ทานอธิบดีกรม

สงเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอม รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรของโรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 

เจาหนาที่ทรัพยากรปาไม เจาหนาที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทราและชาวบาน         

รวมกันปลูกปา โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี  เฉลิมพระเกียรติ       

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษาบริเวณวัดสุวรรณคีรี หมู ๗ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

ไดเชิญผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ ๑๑และมูลนิธิอุทยานแหงชาติเขาใหญ       

พลเอกสุรยุทธ จุฑานนท บริษัทเทสโกโลตัส นักศึกษาเขาหินซอนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันปลูก

ปาโครงการ ๙ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหามงคล ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อ.พนมสารคาม              

จ.ฉะเชิงเทรา ขออนุญาตแจงขาวอางฤาไน มีหนังสือแจงวา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ขอเชิญรวม

กิจกรรม สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม           

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีการปลอยสัตวปา ทั้งหมด ๗ ชนิด คือ ไกฟาพญาลอ นกยูง เปดกา 

เปดเทา ไกปา กบอกหนาม เนื้อทราย ซึ่งสัตวพวกนี้เปนสัตวปาที่อยูในนี้มากอน กอนจะปลอยสัตวปา

พวกนี้ก็เล้ียงในกรงกอนจากแคบไปกวาง จนกวาจะคุนเคยกับปา มีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติเปน

ประธาน  

เลขานุการ  ตอไปวาระที่ ๔.๔  การลักลอบเคล่ือนยายสัตวโดยไมไดรับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตวจังหวัด

รายงานใหที่ประชุมทราบ                   

นางสาวฉัตรสุดา  สําหรับเดือน กันยายน ๒๕๕๕ ไมมีรายงานจับกุมผูกระทําผิด จากการลับลอบเคล่ือนยายสัตว                             

และซากสัตว ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว สวนขอมูลเรื่องการขนยายสัตวเขาโดยไมไดรับอนุญาต ตองขอ

อภัยเนื่องจากกรมปศุสัตวมีการปรับปรุงระบบการประมวลผล  การเคล่ือนยายจะนําเสนอในเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๕       

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณเกี่ยวกับคดี  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพรอมสถิติคดีอาญา ที่เกิดขึ้นในรอบเดือน 

ขอเชิญผูชวยเลขานุการ คนที่ ๓  รายงานใหที่ประชุมทราบ 

พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  สถิติการเกิดคดี  กลุมที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ 

 

                                             /และสะเทือนขวัญ...  



 ๙ 

 

 และสะเทือนขวัญคดีเกิดขึ้นจํานวน  ๔  ราย จับกุมได จํานวน  ๓  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน    

ปที่ผานมา คดีเกิดลดลง ๒ ราย คดีกลุมที่ ๒ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกายและเพศ คดีเกิดขึ้นจํานวน ๓๔ 

ราย จับกุมได จํานวน ๑๘ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผานมา คดีเกิดเพิ่มขึ้นจํานวน ๑๐ ราย  

คดีกลุมที่ ๓ คดีประทุษรายตอทรัพย  คดีเกิดขึ้น จํานวน ๖๙ ราย จับกุมได จํานวน  ๒๖ ราย 

เปรียบเทียบ กับเดือนเดียวกันปที่ผานมา คดีเกิดลดลง จํานวน  ๑๕ ราย  คดีกลุมที่ ๔  คดีอาญาที่

นาสนใจ  คดีเกิดขึ้น จํานวน  ๕๔ ราย  จับกุมได จํานวน ๔  ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผาน

มา คดีเกิดเพิ่มขึ้นจํานวน  ๘ ราย  คดีกลุมที่ ๕  คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย จับกุมได จํานวน ๕๘๕ ราย 

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผานมา จับกุมไดเพิ่มขึ้น จํานวน  ๕๘ ราย 

สวนคดียอดสะสมเปรียบเทียบกับเปาหมาย ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   

สะสมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  คดีกลุมที่ ๑ คดีเกิดสะสม จํานวน ๕๕ ราย  

จับกุมได จํานวน ๓๔ ราย คิดเปนรอยละ ๖๑.๘๒ เปอรเซ็นต  ซึ่งคาเปาหมาย  คือรอยละ ๗๒.๘๑

เปอรเซ็นต  ผลการจับกุมยังไมไดถึงคาเปาหมาย  สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปงบประมาณ

เดียวกันของปที่ผานมา ถึงเดือนสิงหาคม ของป ๒๕๕๕ คดีเกิดเพิ่มขึ้น จํานวน  ๓ ราย  มากกวาป ๕๔  

คดีกลุมที่ ๒ คดีเกิดสะสม จํานวน  ๓๑๐ ราย จับกุมไดจํานวน ๑๙๔ ราย คิดเปนรอยละ  ๖๒.๕๘ 

เปอรเซ็นต  คาเปาหมาย รอยละ ๕๗.๕๖ เปอรเซ็นต ผลการ จับกุมถึงคาเปาหมาย  สถิติคดีสะสม

เปรียบเทียบกับปงบประมาณเดียวกันของปที่ผานมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น จํานวน  ๘ ราย  คดีกลุมที่ ๓ คดีเกิด

สะสม จํานวน  ๘๓๔  ราย จับกุมไดจํานวน  ๓๖๑ ราย คิดเปนรอยละ  ๔๓.๒๙ เปอรเซ็นต คาเปาหมาย 

รอยละ ๓๘.๒๐ เปอรเซ็นต ผลการจับกุมถึงคาเปาหมาย สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับ

ปงบประมาณเดียวกันของปที่ผานมา คดีเกิดลดลงจํานวน  ๖๔ ราย  

สวนมาตรการที่ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดดําเนินการในการปองกันการเกิดอาชญากรรม 

ใชมาตรการในการ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเสนทางสําคัญ จุดลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม ในชวงที่

ผานมามีฝนตกจํานวนมาก ทําใหสถิติการตรวจคนตาง ๆ ลดลง ในรอบเดือนสิงหาคม มีการระดมกวาด

ลางอาชญากรรม มีการตั้งจุดตรวจ ทั้งหมด  ๑๙ จุด  ซึ่งจะหมุนเวียนกันตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  มีการ ตรวจ

คนรถยนต จํานวน  ๑,๗๓๘ คัน ตรวจคน รถจักรยานยนต จํานวน ๙๑๑ คัน  ตรวจคนบุคคล จํานวน  ๕๙๖ 

ราย  มีการตรวจยึดรถจักรยานยนตจากการตรวจคน จํานวน ๒ คัน จับกุม พ.ร.บ.จราจร จํานวน ๕๔๑ ราย

จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จํานวน ๓๐ ราย จับกุม พ.ร.บ.อาวุธปน เปนอาวุธปนมีทะเบียน จํานวน  ๑  ราย 

ไมมีทะเบียน จํานวน  ๑ ราย เครื่องกระสุน  จํานวน  ๒๑ นัด ผลการดําเนินงานเรื่องการจับกุมที่สําคัญ 

ขอเรียนเชิญทาน พ.ต.อ.วินัย จิตตปรุง รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนผูนําเสนอในที่

ประชุมทราบตอไป 

พ.ต.อ.วินัย  สําหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามที่ฝายเลขาฯ รายงานวา มีคดีสําคัญหรืออุกฉกรรจเกิดขึ้น ๔ 

ราย จับกุมได ๓ ราย คิดเปน ๗๕ เปอรเซ็นต จับกุมไมได ๑ รายนั้น คดีสําคัญที่อยากนําเรียนใหที่ประชุม

ไดรับทราบ คดีแรกเปนคดีของ สภ.พนมสารคาม เหตุเกิดเมื่อระหวางวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา 

๒๑.๐๐ น. ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลาวคือเหตุเกิดคืนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

                                                                                                                          /และมาพบ... 



 ๑๐ 

 

           และมาพบศพกลางวัน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมพนมซิตี้ หองหมายเลข ๒๑๓ ม.๔ ต.ทาถาน อ.

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อพนักงานสอบสวนรับแจงไดรวมกับแพทยออกไปดูสถานที่เกิดเหตุ พบศพ

เปนผูชาย คือ นายพรพิชัยหรือเอ โยธา อายุ ๓๓ ป สภาพศพนอนคว่ําหนา เปลือยกาย ล้ินจุกปาก นาจะ

เสียชีวิตมาเกิน ๘ ชั่วโมง ที่คอมีผาเช็ดตัวของโรงแรมพันขันชะเนาะ ที่เทาถูกมัดดวยเทปกาวสีดําเปนเทป

พันสายไฟ กางเกงที่สวมใสเปนกางเกง บอกเซอร ถูกถลกมาขางลาง ที่ขอมือถูกมัดดวยเทปกาวพัน

สายไฟ มีตะกรุดคาดเอว จากการสันนิษฐานเบื้องตน ผูตายคือ นายพรพิชัยหรือเอ มาพักที่โรงแรม ๒ – 

๓ ครั้งแลว ในการมาแตละครั้งจะนัดคูขา ผูตายมีลักษณะรักรวมเพศ พยานเห็นครั้งสุดทาย คือ ผูตาย

ออกไปซื้อของในตอนหัวคํ่าและกลับเขามา จากรองรอยพยานหลักฐานและลักษณะของผูตายเปนคน

รูปรางใหญ ถูกมัดมือมัดเทา ลักษณะไมนาจะถูกคนรายเขามาจับมัด ลักษณะเหมือนพฤติกรรมรักรวม

เพศเปนแบบซาดิสท ตรวจสอบทรัพยสินที่หายไปมีโทรศัพทมือถือ IPHONE จํานวน ๑ เครื่อง IPAD 

จํานวน ๑ เครื่อง มีซองจดหมายซึ่งเปนซองเงินเดือนหรือเงินพิเศษ นาจะหลักหมื่นขึ้นไปถูกขยําอยู จาก

การสืบสวนรวมกันระหวางสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดและสืบสวนของ สภ.พนมสารคาม มีการประชุมกัน

สรุปขอมูลในการสืบสวน นาจะมีการติดตอกันทางอินเตอรเน็ตและทางโทรศัพท ผูชายเปนคนพนมสาร

คามแตมีถิ่นที่อยูในกรุงเทพ ฯ มีการติดตอกันจนกระทั่งทราบวา นายสราวุธหรือเปยก ปฏิพร อายุ ๔๖ ป 

มีการติดตอและนาจะเปนคนราย จากการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมทั้งเก็บ  DNA ลายพิมพนิ้ว

มือจากซองจดหมาย เจาหนาที่ตํารวจของ สภ.พนมสารคาม ติดตามการติดตอทางอินเตอรเน็ตและเพื่อน

ของผูตาย จนทราบวาผูตองหา นายสราวุธ หรือเปยก ไปพักอยูที่โรงแรมเอ็มบาสซี่ โฮเต็ล ถ.ประดิพัทธ 

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ติดตามไปจับตัวผูตองหาได ผูตองหาใหการภาคเสธวา คืนนั้นตัวเองได

ไปรวมหลับนอนกับผูตายจริง ตะกรุด   สกอตเทป  เปนของผูตองหา  อีกสวนหนึ่งที่ไปจากการตรวจคน

บานผูตองหาพบ เทปกาวทั้งหมด ๔  อัน ใชไปแลว ๓ อัน เหลือ ๑ อัน นาจะเปนคนรายแนนอนและผล

จากพิสูจนหลักฐานที่ชวยกันตรวจลายพิมพนิ้วมือผูตองหากับลายนิ้วมือแฝง ที่ไดจากซองจดหมายเปนคน

เดียวกัน ถึงแมผูตองหาจะใหการปฏิเสธก็เชื่อวานาจะเปนคนราย ไมผิดตัวอยางแนนอน 

  คดีที่สอง เปนคดีของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีฆาผูอื่นโดยเจตนา เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๕๐ น. ที่บานเลขที่ ๔/๖๑๙ ม.๑๒ ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ

พนักงานสอบสวนไดรับแจง ไดไปดูสถานที่เกิดเหตุที่บานดังกลาวของ นางจีราภรณ อนเกษม อายุ ๒๙ ป                       

สภาพศพเส้ือผาที่สวมใสเปนชุดนอน มีรอยปลดกระดุม ทอนลางไมสวมกางเกง มีบาดแผลฉกรรจ บริเวณ 

ลําคอถูกเชือดถึงหลอดลม นอนอยูหนาหองของผูตาย ที่เกิดเหตุเปนทาวนเฮาส ๒ ชั้น ลักษณะที่เกิดเหตุ

ชั้น ๒ เปนที่พักของ ๒ ครอบครัว มีพอแมนอนชั้นลาง ชั้นบนเปนลูกสาวกับลูกชายมีครอบครัวแลวทั้งคู 

วันเกิดเหตุลูกสาวและลูกชายไปทํางานโรงงาน เหลือลูกเขยและลูกสะใภ หลังเกิดเหตุพอสามีไดยินเสียง

ลูกสะใภรองขอความชวยเหลือ จึงวิ่งขึ้นไปชั้นบนเคาะประตูหอง ลูกสะใภเปดประตูแลวลมลงเสียชีวิตอยู

หนาหอง พบผูตองหาคือ นายประสิทธิ์หรือตอม เงินยวง วิ่งสวนออกมาเชื่อวานาจะเปนคนรายแนนอน 

หลังจากนั้นผูตองหาหลบหนีไป จากการประมวลผลเหตุการณที่เกิดขึ้น นาจะเชื่อวาระหวางที่อยูกัน ๒ 

คน นายประสิทธิ์ คงคิดไปทํามิดีมิราย โดยใชมีดทําครัวเขาไปขูบังคับเพื่อจะขมขืน 

 

                                                                                                          /ผูตาย... 



 ๑๑ 

 

ผูตายถูกถอดเส้ือผา ผูตายอยูในสภาพที่ไมอาจขัดขืนได แตเมื่อจะถูกขมขืน ก็เกิดการตอสูผูตองหาเลยใช

มีดปาดคอ ดูจากที่เกิดเหตุเลือดกระจายเต็มหอง พัดลมลมแตกกระจาย ประมวลเหตุการณแลว สภ.

เมืองฉะเชิงเทราก็ไดออกหมายจับ นายประสิทธิ์หรือตอม เงินยวง ตอมาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ หลัง

เกิดเหตุไมนาน ชุดสืบสวนของสภ.เมืองฉะเชิงเทราพรอมดวย ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สามารถไป

ติดตามจับกุมไดที่ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี ผูตองหาให

การรับสารภาพ         

ประธาน  ขอบคุณและขอชมเชยในสวนที่สามารถคล่ีคลายคดีไดโดยเร็ว 

เลขานุการ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปญหาแรงงานตางดาวและแนวทางแกไข  ดานแรงงานในระบบ   

ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานใหที่ประชุมทราบ 

นางสาวทัศนีย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนแรงงานตางดาว ที่ไดรับอนุญาต      

ใหทํางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  แยกเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ กลุมที่เขา

เมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย กลุมทํางานอันจําเปนเรงดวน  กลุมเขามาตา มกฎหมาย การสงเสริมการ

ลงทุนและกฎหมายอื่น  (BOI) กลุมคนตางดาวที่เขามาอยูชั่วคราว  กลุมบุคคลพื้นที่สูง กลุม แรงงานตาง

ดาวหลบหนีเขาเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี กลุม ที่เขามาทํางานตามบันทึกความรวมมือระหวางรัฐ MOU  

กลุมแรงงาน ตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  รวม ๑๕,๒๔๙ คน กลุมที่ ๒ กลุมเขาเมืองไมถูกตองตาม

กฎหมาย (หลบหนีเขาเมือง)  แตผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและตองขออนุญาตทํางาน กลุมนี้ขึ้น

ทะเบียนเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔,๖๕๔ คน ใบอนุญาตหมดอายุไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการตอใบอนุญาตทํางาน ของแรงงานตางดาว  จึงขอประชาสัมพันธในเรื่อง                                                                                                                                                                  

การตอใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว สามารถยื่นตอใบอนุญาตไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ในกลุมนี้มาตอใบอนุญาตทํางานแลว จํานวน ๓,๒๑๒ คน ผานการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน  

๑,๙๒๑ คน คงเหลือยังไมมาตออายุใบอนุญาตทํางานและพิสูจนสัญชาติ จํานวน ๗,๓๗๖ คน รวม

แรงงานตางดาว กลุม ๑ และ กลุม ๒ คน รวมทั้งหมด จํานวน ๑๘,๔๖๑ คน       

เลขานุการ  ตอไปตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  ขอเชิญตรวจคนเขาเมืองรายงาน 

ร.ต.อ.ประโมทย  ในสวนตรวจคนเขาเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถิติตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย                                                                                                                                 

ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ เปนจํานวนทั้งส้ิน ๓๓ ราย แยกเปนสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๒๕ ราย 

พมา จํานวน ๒ ราย ลาว จํานวน ๖ ราย  ทั้งหมดไดถูกผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักรเรียบรอยแลว                                            

ประธาน  วิธีการผลักดันสงกลับของเราทําอยางไรบาง                              

ร.ต.อ.ประโมทย  วิธีการผลักดันสงกลับมี ๒ วิธี คือ วิธีแรก สงผลักดันไปที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนพลู

กรุงเทพฯ เพื่อแยกเปนประเภท แยกสัญชาติ วิธีที่สอง กรณีกัมพูชาเราอยูใกลชายแดนกัมพูชาผลักดัน

สงกลับไปทางดานตรวจคนเขาเมืองอรัญประเทศหรือเรียกวาเปนการผลักดันไปดานตรวจคนเขาเมือง

ชายแดน  

 

 

 

                                                                                                                           /เลขานุการ... 



 ๑๒ 

 

เลขานุการ  ตอไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการปองกันการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานใหที่ประชุมทราบ       

นางสาวรัตนาภาณี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการดําเนินงานใน

รอบเดือน กันยายน ๒๕๕๕  สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไมไดรับแจงวามีบุคคลสูญหาย อันอาจจะสืบ

เนื่องมาจากการถูกลอลวงในเรื่องของการคามนุษยและสํานักงานพัฒนาสังคม ฯ แตอยางใด ในฐานะ

เลขานุการศูนยปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการคามนุษยประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรวมประชุม

เพื่อขับเคล่ือนการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของจังหวัด ในวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ที่

จังหวัดชลบุรี โดยมีผูเขารวมประชุม ๓ จังหวัด ไดแก ชลบุรี จันทบุรีและฉะเชิงเทรา ในการประชุมมีการ

อภิปรายถึงการขับเคล่ือนนโยบายการบังคับใชกฎหมายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การนํา

กฎหมายไปใชปฏิบัติและชองทางดําเนินงานตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณชุมนุมประทวง 

เลาขานุการ  ตอไประเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณชุมนุมประทวง  ขอเชิญปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานใหที่ประชุมทราบ 

นายธีระ  สําหรับรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๕ จากการประสานสายขาวฝายปกครองในพื้นที่ เจาหนาที่

ตํารวจทองที่ ตํารวจสันติบาล ไมมีการชุมนุมประทวงหรือเรียกรองใด ๆ ในพื้นที่ มีเฉพาะทาง

ตํารวจสันติบาล รายงานวามีกลุมประชาชนที่เคยเปนแนวรวม นปช. เดินทางไปรวมการชุมนุมรําลึกวันที่ 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย แตมีจํานวนไมมากและเดินทางไปโดยพาหนะ

สวนตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระที่  ๗  เร่ืองขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม 

เลขานุการ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม                                                                                                                           

นายสมชัย  การสงปสสาวะ เพื่อตรวจพิสูจนในคดีความผิดเกี่ยวกับการเสพสารเสพติดนั้น เขาใจกันคอนขาง  

                  คลาดเคล่ือน การตรวจปสสาวะกระทรวงสาธารณสุขมี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ตํารวจใชน้ํายาตรวจสอบ 

ไมสามารถเปนหลักฐานทางคดีได ขั้นตอนที่สอง สงปสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลใชเปนหลักฐานทางคดี

ได ขั้นตอนที่สาม สงตรวจที่พิสูจนหลักฐานซึ่งเปนการตรวจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง ที่เกิดปญหาเพราะ

ปจจุบันพนักงานสอบสวนสงตรวจโรงพยาบาลแลวยังสงตรวจพิสูจนหลักฐานอีก บางครั้งถาผลการตรวจ

ปสสาวะถานานก็จะขัดแยงกันอาจไมเจอที่พิสูจนหลักฐานและตองถือผลตรวจครั้งสุดทาย หากพนักงาน

สอบสวนสงตรวจที่โรงพยาบาลยืนยันผลแลว ก็ไมจําเปนตองสงใหพิสูจนหลักฐานตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะ 

บางคดีผลตรวจของพิสูจนหลักฐาน จะขัดแยงกับของโรงพยาบาลทําใหตองส่ังไมฟองผูตองหาในคดี

ดังกลาว 

 

                                                                                                        /การแจง... 



 ๑๓ 

 

  การแจงขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน จากที่สังเกตมักจะแจงขอหาหนักไวกอน เชน มียา

เสพติดไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ชิงทรัพยเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส ยาเสพติดรายใหญ เมื่อผล

ตรวจจากพิสูจนหลักฐานเกิน ๒๐ กรัม ประมาณ ๑,๐๐๐ กวาเม็ด ทานจะแจงเพื่อจําหนายอยางเดียว 

คดีที่มีสารบริสุทธิ์เกิน ๒๐ กรัม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดวาตองมีทนาย

สอบสวนสวนใหญทํากันถูกตอง  แตจะไมไดแจงสารบริสุทธิ์ซึ่งควรจะแจง เปนโทษที่ถึงประหารชีวิต

จําเปนตองสืบพยานประกอบ จึงขอใหพนักงานสอบสวนควรใชความรอบคอบในการแจงขอกลาวหา 

เนื่องจากหากเปนคดีที่มีอัตราโทษขั้นต่ํา ๕ ป ขึ้นไป จะตองมีการสืบพยานในชั้นศาลกอนตัดสินคดีและ

สวนใหญศาลมักจะไมใหประกันตัวผูตองหา เนื่องจากเกรงวาจะหลบหนีและเปนคดีที่มีโทษสูง   

  คดียาเสพติด หากพฤติการณมีการลอซื้อยาเสพติดไดแลวและผูตองหายังมียาเสพติดที่มีไว

จําหนายอีก ใหแจงขอหาพยายามจําหนายอีก ๑ กระทงดวย สําหรับของกลางยาเสพติดก็ตองแยกสง

ตรวจพิสูจนเปน ๒ กรณ ี

   คดีฆา ลักษณะการทําคดีมี ๒ ลักษณะ คือ ที่มีประจักษพยานโดยตรง มีการเห็นเหตุการณ

ทั้งหมดและลักษณะที่ไมมีประจักษพยาน ถึงแมผูตองหาจะรับสารภาพ พนักงานสอบสวนก็ควรที่จะตอง

รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะประจักษพยานและพยานหลักฐาน ถาไมมีประจักษพยานศาลจะยก

ฟอง จะตองมีการตรวจพิสูจนตางๆ เชน ลายพิมพนิ้วมือแฝง การตรวจ DNA ของกลางที่ใชในการกระทํา

ผิดและวัตถุพยานตางๆ ในอันที่จะพิสูจนความผิดของผูตองหา เพราะมีหลายคดีที่ผูตองหารับสารภาพแต

ศาลยกฟอง  

  ขอใหทางตํารวจชวยรวบรวมพยานหลักฐาน เชน สภาพศพจะบอกวิธีการตาย กฎหมายจึงใหมี

การชันสูตรพลิกศพเพื่อบงบอกถึงสาเหตุการตาย อยากฝากเรื่องคํารับสารภาพ การที่ศาลจะรับฟงและ

ลงโทษไดทานคงตองสอบปากคํารับสารภาพ พยายามหาวัตถุพยาน พยานบุคคล การทําคดีจะแพชนะ

ไมไดอยูที่อัยการ อยูที่ความรวมมือของพนักงานสอบสวนทุกทาน 

พ.ต.อ.วินัย  ตองขอขอบคุณทาน อัยการจังหวัดที่ใหคําแนะนําเรื่องการดําเนินคดีอาญา คดีอุกฉกรรจ ซึ่ง

ตํารวจขอเรียนใหทราบวาเราเหมือนคนที่หาอุปกรณปรุงอาหาร การรวบรวมพยานหลักฐานแตละครั้งก็

อยากไดหลักฐานที่แนชัด เชน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานทางนิติวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติทุกทาน

อยากจะไดในจุดนั้น แตการกระทําจริง ๆ ไมใชส่ิงที่ไปหาซื้อตามทองตลาดหรือหามาไดงายๆ แมจะเรียก                                                            

พยานบุคคลมาแตละคนยังมีปญหา เชน ในคดีฆาที่โรงแรมของสภ.พนมสารคามใชทั้งการชันสูตรพลิกศพ 

และพยานบุคคล พยานแวดลอมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร คือ ลายนิ้วมือที่ปรากฏที่ซองจดหมาย 

DNA อีกทั้งยังตองใชเวลา เชน การติดตามพยานบุคคล กระผมเชื่อวาพนักงานสอบสวนทุกคนพยายาม

ทําสํานวนใหดีที่สุด  

ประธาน  เวทีของพวกเราเปนประโยชนมาก เพราะการเอาประสบการณมาหลอมรวมกันและมี

คณะกรรมการเปนตัวเชื่อม ในสวนวาระนี้มีขอเสนอหรือไม นายอําเภอ ตํารวจพื้นที่ตาง ๆ ถาไมมี ไป

เหตุการณน้ําทวม จังหวัดฉะเชิงเทราไดประกาศเปนเขตประสบอุทกภัยแลวจํานวน ๖ อําเภอ ไดแก     

อ.เมือง อ.พนมสารคาม อ.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางคลา อ.ทาตะเกียบ อ.คลองเขื่อน เชิญสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราสรุปสถานการณใหที่ประชุมทราบ 

                                                                                                                      /นางสาวงามพิศ... 



 ๑๔ 

 

นางสาวงามพิศ  ทานผูวาฯ ประกาศเปนพื้นที่ประสบอุทกภัยไปแลว ๖ อําเภอ ไดแก  ๑. พนมสารคาม จํานวน 

๕ ตําบล ๑๔ หมูบาน ไดแก ต.ทาถาน ต.เมืองเกา ต.บานซอง ต.หนองยาว ต.เกาะขนุน ๒. อ. เมือง 

จํานวน ๗ ตําบล ๔๑ หมูบาน ไดแก ต.คลองหลวงแพง ต.บางไผ ต.คลองเปรง ต.บางแกว ต.คลองอุดม

ชลจร ต.วังตะเคียน  ต.บางพระ ๓. อ.บางน้ําเปรี้ยว จํานวน ๑๐ ตําบล ๗๖ หมูบาน ไดแก ต.บึงน้ํารักษ 

ต.สิงโตทอง ต.บางน้ําเปรี้ยว ต.โพรงอากาศ ต.ดอนเกาะกา ต.โยธะกา ต.ศาลาแดง ต.หมอนทอง         

ต.บางขนาก ต.ดอนฉิมพลี  ๔.   อ.บางคลา  จํานวน  ๒  ตําบล  ๑๖ หมูบาน   ไดแก  ต.หัวไทร   ต.บางกระเจ็ด            

๕. ต.ทาตะเกียบ จํานวน ๑ แหง ๑ หมูบาน ไดแก อบต.ทาตะเกียบ ๖. อ.คลองเขื่อน จํานวน ๑ ตําบล ๔ 

หมูบาน ไดแก ต.บางโรง รวมทั้งหมด ๖ อําเภอ ๒๖ ตําบล ๑๕๒ หมูบาน   

ประธาน  การประกาศเปนเขตประสบอุทกภัยปจจุบันจะประกาศชัดเจนขึ้นมาก ถึงจะไมครอบคลุมพื้นที่

ในมุมกวางแตจะระบุชัดวาตรงไหน ฝากทางอําเภอไปแลว ฝากฝายตํารวจชวยดูแลเยียวยาเปนพิเศษ ใน

เรื่องของยานพาหนะที่จะเขาพื้นที่ การอพยพ ดูแลทรัพยสิน ชวยวางแผนไวลวงหนาดวย 

  ในป ๒๕๕๘ ที่เขาสูประชาคมอาเซียน ( AEC) จะมีการเคล่ือนยายเงินทุนแรงงานฝมือ และ

แรงงานไรฝมือเขามาในพื้นที่ อันจะกอใหเกิดปญหาในเรื่องของอาชญากรรม ที่กระทบตอความมั่นคง จึง

ใหทางตํารวจเตรียมรับปญหาดังกลาวใหมีการปรับตัวและตั้งรับ  โดยทําเปนแผนงาน/โครงการวาเตรียม 

                       รับในปนี้และปหนาอยางไร วาจะเกิดอะไรขึ้น รูปแบบไหน งบประมาณจะนํามาจากแหลงใด ให

เตรียมการลวงหนาไวรับกับปญหาดังกลาวใหพรอม 

พ.ต.ท.ศรุต  สรุปการปฏิบัติงานของกํากับการ ๒ กองบังคับการฝกพิเศษ คายพระยาสุรสีห อ.แปลงยาว    

จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนความมั่นคงและสงบเรียบรอยในจังหวัดฉะเชิงเทรา งานปองกันมีสวนสําคัญใน

เรื่องการลดปญหาอาชญากรรมและการสรางความสามัคคี เชน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม        

ตามนโยบายของรัฐบาลเรงดวน อ.แปลงยาว ๗ รุน จํานวน ๔๖๗ คน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม    

ผูเสพ ผูติด อ.ราชสาสน จํานวน ๒ รุน จํานวน ๗๖ คน อ.บางคลา จํานวน ๑ รุน ๔๖ คน สภ.หนองกรับ       

อ.บานคาย จ.ระยอง จํานวน ๑ รุน ๗๘ คน โครงการฝกอบรมประชาชนสรางความรักสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย  โครงการฝกอบรมลูกเสือเนตรนารี จํานวน ๑๒ รุน ๒,๔๔๔ คน  โครงการ

ฝกอบรม อปพร. จํานวน ๒ รุน ๑๐๐ คน ฝกอบรมไทยอาสาปองกันชาติใหแกประชาชน โครงการ     

กอ.รมน. อ.แปลงยาว จํานวน ๑ รุน ๑๘๐ คน โครงการหมูบานอาสาและปองกันตนเอง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                  

ประจําป ๒๕๕๕ จะมีการดําเนินงานตามโครงการ โดยเขาไปจัดตั้งในหมูบาน ตชด. รวมกับ กอ.รมน. 

รวมกันทําโครงการเปนขั้น เปนตอน เพื่อจะติดอาวุธทางปญญาใหกับประชาชน มีการพัฒนาหมูบาน 

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 

  กิจกรรมชุมชนเขมแข็ง สรุปปญหาของชุมชน เชน ภัยคุกคามในชุมชน ขาดความสามัคคี ปญหา

ยาเสพติด สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ การชวยตนเองเบื้องตน การฝกบุคคลเบื้องตน เพราะ

กําลังเจาหนาที่ตํารวจอาจไมเพียงพอ                                       

  งานพิเศษอื่น ๆ การสนับสนุนการเลือกตั้งใหกับจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาความสงบเรียบรอย

ประจําหนวย สนับสนุนวิทยากรฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ตามโครงการเรงดวนของรัฐบาล สรางความรัก 

 

                                           /ความสามัคคี...  



 ๑๕ 

 

ความสามัคคี รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี สนับสนุน

งานของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการคนหาพยานหลักฐาน                                                                                                                             

ประธาน  สรุปโดยยอแตผลงานยอดเยี่ยม บางทานไมรูวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีหนวยงานตชด. ระดับกอง

กํากับ มีผลงานมากมาย ไมเพียงหนาที่ปกติรับผิดชอบ แตรับผิดชอบหนาที่ดานอื่นที่ขอความรวมมือ

ชวยเหลือ ผลงานออกมานาสนใจ เปนอีกหนวยที่ตองขอบคุณ 

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                                                       
 

ระเบียบวาระที่ ๘  เร่ืองอื่นๆ 

ประธาน  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีอะไรเพิ่มเติมขอปดประชุม

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา    ๑๐.๑๕   น.   
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