
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  1/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที ่  ๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ช้ัน ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจันทคราม  เทียมทัน  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  เขมะชิต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
6. พ.ต.ปฐมพล  วงพิเดช   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
7. ร.อ.สําเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. พ.ต.ณัฐพล  ไกรวาส   แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
9. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   แทน รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
10. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
11. นายสาโรจ  น้อยใจบุญ  แทน ท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
13. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. ร.ต.ท.หญิงพจนีย์     แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
15. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายประดิษฐ์  สุรชัย   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายสัมพันธ์  พรสกุลภักดี  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
20. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
21. นายวรินทร์  วงษ์วิวัฒนาวงศ์  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นางสาวเปรมศิริ  แก้วลี   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายไตรสิทธ์ิ  สัพยาพรสมบัติ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายวันชัย  เหมือนประสงค์  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายสมศักด์ิ  นาคประเสริฐ  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวปราง  รอบคอบ  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
27. นายศักดิ์ชัย   ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
29. นายไพโรจน์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นางนงลักษณ์  คงสาคร   แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
31. นายสราวุธ  อิศรานุวัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
32. นายสิทธิ  บูรณะภักดี  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
35. นายธานินทร์  นิลกําแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
36. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
37. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกุล  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
38. นายปริญญา  วงศ์หทัย  แทน นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
39. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
40. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
41. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
42. นายณฐนนท์  ดวงมูลสี   แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
43. นายกฤษดา  เจริญศรี   แทน นายอําเภอราชสาส์น 
44. นายนิด้าภูมิ  โภชเสรณี  แทน นายอําเภอคลองเขื่อน 
45. พ.ต.อ.ฐานุพงศ์  ศรีสิริศักดิ์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
46. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกลํ่า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
47. ร.ต.อ.วารินทร์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
48. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี   ผกก.สภ.บางคล้า 
49. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนป๋ิว  ผกก.สภ.แปลงยาว 
50. พ.ต.ท.สรรชัย  สว่างวงศ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
51. พ.ต.ท.ฉลาด  นรารักษ์   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
52. พ.ต.อ.ธีรวัจน์  เพิ่มวัฒนชัยกุล  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
53. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
54. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
55. พ.ต.อ.นิคม  ขําช่ืน   ผกก.สภ.แสนภูดาษ   
56. พ.ต.ท.ชายุต  ช่ืนใจชนก  สวญ.สภ.วังคู 
57. ร.ต.ต.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
58. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
59. ร.ต.อ.ธีรภัทร  ศรีพจน์ธรรม  แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 
60. ร.ต.อ.ปัฐน์  แสนอินอํานาจ  แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
61. นายประสงค์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
63. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
64. นายวิศวะ  นาคินทร์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
65. ว่าที่ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
66. นายสมศักด์ิ  จรุญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 



 ๓

67. นายนพพร  บุตรดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
68. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
69. นายศรนรินทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
70. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
71. พ.ต.ต.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๕  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 1๒/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่  6  มกราคม  255๙       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๑2/๒๕๕8 เม่ือวันพุธที่  ๖ ม.ค. 5๙ มีกรรมการท่านใด

จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1๒/๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 1๒/๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมคร้ังที่แล้ว – ไม่มี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ม.ค. ๕9 สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี   
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  1) ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ปิดล้อม/ตรวจค้น/สุ่มตรวจปัสสาวะ จํานวน 64 หมู่บ้าน 2) จัดชุดปฏิบัติการประจําตําบล ออก
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกัน/และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  3) จัดกิจกรรมสมทบเงิน
เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 17 แห่ง 4) จัดกิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 
38 หมู่บ้าน 5) จัดเวรยามเฝ้าระวัง จํานวน 17 หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) ดําเนินการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสถานศึกษาทุกแห่ง  2) ดําเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา ทุกสถานศึกษา 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 34 แห่ง  2) ตรวจ



 ๔

ติดตามสถานประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส.  6 แห่ง  3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ  
3 แห่ง 109 คน ผลปกติ  4) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 2 ครั้ง/2 แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 2 คน ข้อหา จําหน่าย 49  
คดี ผู้ต้องหา 54 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย  23 คดี ผู้ต้องหา 23  คน ข้อหาครอบครอง 104 
คดี ผู้ต้องหา 104 คน และข้อหาเสพ 201 คดี ผู้ต้องหา 201  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 399 คดี ผู้ต้องหา 
408 คน ของกลาง ยาบ้า 84,858   เม็ด ยาไอซ์ 247.3 กรัม  กัญชา 199.94 กรัม  พืชกระท่อม 77,696  กรัม  

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  992 คน ดําเนินการแล้ว 103 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว ๑๐๐ คน บังคับบําบัด เป้าหมาย 1,614  คน ดําเนินการ
แล้ว 724 คน  ต้องโทษบําบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว  124  คน ติดตาม เป้าหมาย 
1,130  คน  ดําเนินการแล้ว 218 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน 4 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 56 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน 11 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน  72 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จํานวน 1 แห่ง รวม
ทั้งส้ินจํานวน  144 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  426  คน  ไม่พบสารเสพติด แนะนํา/ตักเตือน  91 แห่ง  
การตรวจด้านอ่ืน ไๆม่พบการกระทําผิดแต่อย่างใด  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                       

นายวันชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ม.ค ๕๙ คดีเกิด จํานวน  ๑  คดี 
  วันที่ ๙  ม.ค. 5๙ ไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ตรวจยึด ไม้ประดู่ จํานวน ๕ ท่อน ปริมาตร 2.101 
ลบ.ม. สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าคลองคําจัง หมู่ที่ 21  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
 เปรียบเทียบคดีเดือน ม.ค. 58 กับ ม.ค. 59 จํานวนคดี เพิ่มขึ้น 1 คดี ไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง              
5 ท่อน/แผ่น ปริมาตร ลดลง 2.101  ลบ.ม.  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ธ.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ 

คดีเกิด 28 ราย จับได้ 38 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 41 รายในกลุ่มน้ี
ไม่มีคดีที่ ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 64.2  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
เป้าหมายร้อยละ 78.60) 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 59 ราย จับได้ 29 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 36 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 49.15 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด เป้าหมายร้อยละ 52.53 )  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  26 ราย จับได้ 20 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น  8  ราย   ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง =
ลดลง ผลคดี = ลดลง ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 76.92)  
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  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน 581 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้ลดลง  220 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จํานวน 25 ราย ผู้ต้องหา 25 คน (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = ลดลง)  

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่  ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน   ธันวาคม   2558 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 2 คัน ได้รถคืน จํานวน 1 คัน ดังน้ี 

- รถยนต์กระบะโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ จํานวน 1 คัน ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน 
- รถยนต์กระบะโตโยต้า รุ่น วีโก้ พรีรันเนอร์ จํานวน 1 คัน ยังไม่ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหา  
   ไม่ได้) 

   2.1 ช่วงเวลารถยนต์ถูกโจรกรรม ดังน้ี 
         - ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. 
         - ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. 
   2.3 บริเวณสถานที่ รถยนต์ถูกโจรกรรม 
        - บริเวณเคหสถาน (หน้าบ้านพัก, ลานจอดรถบริษัท) จํานวน 2 คัน 
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 12 คัน ได้รถคืน จํานวน 2 คัน ดังน้ี  

    - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า จํานวน 12 คัน ได้รถคืน จํานวน 2 คัน (จับกุมผู้ต้องหา  
      ได้ 2 คน) 
    - ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จํานวน 9 คัน 
    - ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จํานวน  2 คัน 
    - ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. จํานวน  1 คัน 
2.1 บริเวณสถานที่ รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม 

                   - บริเวณที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย,สนามหน้าศาลากลาง, หน้าร้านค้า) จํานวน 8 คัน 
                   - บริเวณเคหสถาน (หน้าบ้านพัก/ที่จอดรถหอพัก) จํานวน 3 คัน 
                   - บริเวณสถานที่ราชการ (ลานจอดรถ รพ.พุทธโสธร) จํานวน 1 คัน 
           เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม เดือน พฤศจิกายน กับ ธันวาคม 2558 
                   - เดือน พฤศจิกายน รถยนต์ ไม่เกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย 
                   - เดือน ธันวาคม รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย  

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายรวี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการทํางานใน
ห้วงเดือน ม.ค. 59 เป็นสัญชาติพม่า 11,420 คน ลาว 3,373 คน กัมพูชา 23,579 คน รวมทั้งหมดที่
ได้รับอนุญาตทํางาน 38,372 คน นายจ้างทั้งหมด 3,856 คน และขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นํ้า ดําเนินการต้ังแต่ 2 ก.พ. – 31 ก.ค. 
59 และแปรรูปสัตว์นํ้า ตั้งแต่ 23 ก.พ. – 22 ส.ค. 59  

ร.ต.อ.ปัฐน์  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
จํานวนทั้งส้ิน 85 ราย แยกเป็น พม่า 15 ราย ลาว 2 ราย กัมพูชา 68 ราย มีการผลักดันส่งกลับ 
จํานวนทั้งส้ิน 95 ราย 

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   
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นายสิทธิ  รายงานการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ เม่ือวันที่ 26 ธ.ค. 58 1.) งานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกตรวจและสํารวจบุคคล เร่ร่อน ขอทาน ร่วมกับชุด
ปฏิบัติการจัดระเบียบขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณตลาดนัดคอมเพล็กซ์พบหญิงใส่ชุดขาว เป็นผู้ถือ
ศีล อายุ 52 ปี จํานวน 2 คน โดยเรี่ยไรหาเงินเป็นค่ารถเดินทางกลับบ้านที่ชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ตรวจสอบและตักเตือน พร้อมทั้งลงรายมือช่ือรับทราบ ว่าการกระทําดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการ
และให้คําแนะนําขอค่าเดินทางกลับบ้านไม่มีปัญหาการค้ามนุษย์ 2.) วันที่ 15 ม.ค.59 ได้ออกตรวจ
โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านโรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่บริษัทซีไวท์เวิลด์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ม.4 ต.คลองหลวงแพ่ง    
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และบริษัทประเสริฐชัย โชคดี จํากัด ตั้งอยู่ที่ 342 ม. 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบการค้ามนุษย์ 3.) วันที่ 20 ม.ค. 59 ออกตรวจไซด์งานก่อสร้างข้างบริษัท     
สหยูเน่ียน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับกระทรวงแรงงานและบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นไซด์
งานของบริษัทโอทินวินเนอร์ จํากัด ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์   

ประธาน  มูลนิธิที่นําเด็กมาเล้ียงยังไม่ถูกกฎหมายที่ อ.ท่าตะเกียบเป็นอย่างไรบ้าง 
นายสิทธิ  ทางสํานักงานได้เชิญเจ้าของมูลนิธิที่เป็นภรรยาชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยแล้ว ซึ่งทางสํานักงานที่

เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่อีกครั้งหน่ึง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ม.ค. ๕๙ 
  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคล่ือนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพื้นที่ 

ไม่มีการเคล่ือนไหวส่ังการให้ยั่วยุ ปลุกป่ัน หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคล่ือนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถ่ินในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่น้ันๆ 

  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 
  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 นายเผชิญ ศรีคะโชติ (บิดาของนายณัฐพงศ์  ศรีคะโชติ) เยาวชน อายุ 

19 ปี ที่ถูกกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบอุ้มหายไปจากบ้านพัก พร้อมญาติ 
จํานวน 15 คน ได้เดินทางออกจากบ้านพักโดยรถยนต์ส่วนตัวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อย่ืนเรื่องขอ
ความเป็นธรรมกรณีดังกล่าว ต่อ พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 ได้มีสหภาพแรงงาน ที ที เอส สัมพันธ์ และกลุ่มลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
เหมาค่าแรง จํานวน 45 คน ได้เดินทางมาย่ืนเรื่องขอความเป็นธรรม ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขอให้ดําเนินการ กรณี บริษัท ที ที เอส พลาสติก จํากัด ไม่พิจารณารับพนักงานเหมาค่าแรง
พนักงานประจําตามข้อตกลงฯ  การจัดวันหยุดตามประเพณีไม่ถูกต้อง การโยกย้ายหน้าที่ของพนักงานที่
ไม่เป็นธรรม  การแก้ไข ได้มอบหมาย นายกิตติพันธ์ุ โรจนชีวะ หน.สนจ.ฉช และนายประดิษฐ์ สุรชัย 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จ. ฉช.  ไปรับเร่ือง   โดยได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อกฎหมายให้ลูกจ้างทราบ  

  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ๕๙ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉช.ได้ดําเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย
ข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยได้ข้อยุติทําบันทึกข้อตกลงกัน 

  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 59 ได้มีกลุ่มพนักงานของ บริษัท สหะทุนไทย จํากัด จํานวน 29 คน ได้
เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณี บริษัทสหะ
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ทุนไทย จํากัด (ประกอบกิจการข้าวน่ึงส่งออก) ต้ังอยู่ ม.๑๓ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้หยุด
กิจการลง จึงได้เลิกจ้างพนักงาน ต้ังแต่วันที่ ๑ ก.พ.59 โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ แจ้ง
ว่าจะให้พนักงานเบิกเงินค่าชดเชยแต่ไม่ได้กําหนดวันที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้พนักงานทราบ การแก้ไข
ปัญหา ผวจ.ฉช.ได้มอบหมาย นายประดิษฐ์ สุรชัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ไปรับเรื่อง โดย
ได้เชิญพนักงานทั้งหมดเข้าห้องประชุม และได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้พนักงานทราบถึงสิทธิที่พึงได้ของ
พนักงานที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้พนักงานทุกคนย่ืนคําร้องต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน   

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายสมศักดิ์  แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ดําเนินการช่ัง 1 ครั้ง สายฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม ระหว่าง 

กม.0 – กม.10 มีรถ 10 ล้อ 3 เพลาเข้าช่ัง 12 คัน กึ่งพ่วง 18 ล้อ 5 เพลาเข้าช่ัง 13 คัน ก่ึงพ่วง 22 
ล้อ 6 เพลาเข้าช่ัง 10 คัน รถพ่วง 18 ล้อ 5 เพลาเข้าช่ัง 12 คัน รถพ่วง 22 ล้อ 6 เพลาเข้าช่ัง 15 คัน 
รถพ่วง 24 ล้อ 7 เพลาเข้าช่ัง 8 คัน รวมทั้งหมด 70 คัน นํ้าหนักไม่เกินทั้งหมด 

ประธาน  มีหนังสือร้องเรียนถึงศูนย์ดํารงธรรม มีผลเน่ืองจากการต้ังด่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซ่ึงมีรถบรรทุก
นํ้าหนักเกินว่ิงเล่ียงหลบด่าน ซึ่งหนีจากด่านบางไผ่เพื่อจะออกเส้นพนัสนิคม และได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยที่
เกี่ยวข้องแล้ว ฝากดูด้วยเพราะด่านหลักที่ตั้งดีอยู่แล้ว 

นายไตรสิทธ์ิ  สํานักงานขนส่งจังหวัดได้รับเรื่องแล้วเม่ือวันก่อน  ได้ทําแผนและจะออกตรวจสกัดรถที่ใช้ทางเล่ียง 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นายไตรสิทธ์ิ  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช.ในระยะที่ 3 เข้าสู่การจัดระเบียบ

อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายฯ ตรวจวินรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้ขับรถ 
ในกรณีที่ใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง และไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สํานักงานขนส่ง
ได้ออกทําการตรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประจําเดือน มกราคม 2559 จํานวน 19 วิน ผลการ
ดําเนินการตรวจสอบรถ อ.เมือง 17 วิน จํานวนรถจักรยานยนต์ 68 คัน อ.บางคล้า 2 วิน จํานวน
รถจักรยานยนต์ 4 คัน พบรถที่กระทําความผิด ที่ไม่ได้จดทะเบียน อ.เมือง รถจักรยานยนต์ 10 คัน     
อ.บางคล้า ไม่มี สรุปฐานความผิด ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลว่ิงรับจ้างฯ จํานวน 9 คัน ต้องมี
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะฯ จํานวน 1 คัน สํานักงานขนส่งออกไปตรวจวินในช่วงเวลาปกติ
ก่อน ในเดือน ก.พ.ได้จัดทําแผนในช่วงเร่งด่วน ได้รับร้องเรียนว่า รถที่กระทําผิดป้ายดําจะว่ิงช่วงเช้า   
และเย็นจะทําแผนต่อไปสําหรับออกไปตรวจวิน สํานักงานขนส่งจังหวัดจะไปออกเชิงปราบปราม 
ประชาสัมพันธ์กรณีคนที่ยังทําไม่ถูกต้อง ว่าการดําเนินการต้องมีมาตรการทําอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องรอผังของ
คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ ที่มีตามมติครั้งที่แล้ว ประชุมเดือน มี.ค.กรณีว่าจะให้เพิ่มหรือไม่เพิ่ม
จํานวนผู้ดําเนินการไม่ถูกต้อง จึงขอเรียนให้ทราบ 



 ๘

นายไพโรจน์  ในพื้นที่ อ.บางคล้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นทางที่เกิด เส้นทางเล่ียงเมืองที่จะไปทางส่ีแยกและ
ปากนํ้า – คลองเข่ือน บริเวณจุดที่เกิดตรงแยกสนามกีฬาของเทศบาลจาก ร.ร.ดาราจรัส สาเหตุที่เกิดคือ 
พบว่าตรงน้ัน เป็นเส้นทางที่ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ คนพื้นที่ไม่เป็นปัญหา คนนอกพื้นที่เข้าไปจะใช้
ความเร็วสูง ครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีอดีตนายตํารวจช้ันผู้ใหญ่ไปประสบเหตุ การแก้ไข ในส่วนของอําเภอและ 
สภ.บางคล้า ได้ดําเนินการแก้ไขในส่วนที่แก้ไขในส่วนที่แก้ไขได้ โดยไปตัดก่ิงไม้บริเวณรอบ ที่บดบัง   
ทัศนวิสัย ส่วนการแก้ไขที่ยั่งยืนคือการทําลูกระนาดก่อนถึง เพื่อให้รถน้ันชะลอความเร็วลง ถนนตรงน้ีอยู่
โยธาและผังเมือง ยังไม่ส่งมอบให้ทางเทศบาล ถ้าส่งมอบแล้วทางเทศบาลจะมีการตั้งงบประมาณในการ
ติดตั้งอยากให้ทางโยธาและผังเมืองเข้าไปดูว่าพอจะแก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนของอําเภอก็หารือกับทาง
ตํารวจ เห็นด้วยว่าจะแจ้งกับทางโยธาให้ดูแลตรงน้ัน 

ประธาน  ก็จะรับไปคุยกับโยธาให้ เท่าที่ผ่านมาในรอบเดือนที่ผ่านมา การทํางานส่วนใหญ่ก็อยู่ในความ
เคล่ือนไหว การทํางานการปฏิบัติงานต่างๆ เท่าที่ทางจังหวัดได้รายงานให้หน่วยเหนือ ก็ออกมาดีภาพข่าว 
การออกส่ือต่างๆจังหวัดเอาจริงเอาจัง การปฏิบัติงานตามนโยบายทั้งของรัฐบาลและ คสช.ซึ่งเป็นที่น่า
พอใจ และสวนทางกับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม เรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มี
ประชาชนร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมาว่าเวลาศูนย์ดํารงธรรมแจ้งไปจะมีช่ือผู้ร้องด้วยจะเจตนาหรือไม่
ก็แล้วแต่ จริงๆแล้วต้องให้ความคุ้มครองหรือดูแลไม่ให้เขาได้รับภัยหรืออันตรายตามส่ังการตามระเบียบ
ของสํานักนายก แต่เจ้าหน้าที่ไม่พอใจไปกล่ันแกล้ง จนคนร้องไม่พอใจจนต้องถอนเรื่องออกและยังบอกว่า
ถ้าย่ืนที่น่ีก็คงเจ็บตัวไปยื่นที่อื่นดีกว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดทําความเข้าใจว่าก็ต้องรีบดําเนินการให้ ขอให้ใจ
เย็นไว้ก่อน และท่านได้กําชับศูนย์ดํารงธรรมว่าเร่ืองบางเรื่องปกปิดช่ือผู้ร้องได้ก็ปกปิดไป แต่ว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติต้องกําชับปฏิบัติคือระเบียบนายกคุ้มครองอย่าได้รับอันตรายหรือรับภัย ในการที่เป็นผู้ร้องหรือ
เป็นพยาน  ไม่อย่างน้ันจะไม่เป็นคําส่ัง คสช.ที่ 96 ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม เจ้าหน้าที่ก็อาจถูก
ข้อหาอ่ืนๆ ได้ ฝากให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                        
ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ – ไม่มี 

 
มติที่ประชุม      รับทราบ  

 
ปิดประชุมเวลา    09.35  น.  

                                 พ.ต.อ.             ตรวจรายงานการประชุม 
                    ( มงคล  แสวงศักดิ ์) 
                             ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
             

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตย์พรหม    พิมพ/์ทาน 
                                                                         ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 


