
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  1๒/๒๕๕8 

วันพุธที่   ๖   มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ช้ัน ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นางสาวอรทัย  ลีนะเปสะนันท์  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพ็ญประภา  นิวาศานนท์  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  เขมะชิต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.ปฐมพล  วงพิเดช   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. ร.อ.สําเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
8. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์  รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายนิพันธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
12. พ.ต.ท.อาทร  ท้าวศรีบุญเรือง  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายนิสัย  สุขระ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสัมพันธ์  พรสกุลภักดี  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
18. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายไตรสิทธ์ิ  สัพยาพรสมบัติ  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายวันชัย  เหมือนประสงค์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายนิธิชัย  สมงาม   แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
22. นายสุพจน์  พวงศรี   แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
23. นางวิภา   จิระวัฒน์  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
25. นายไพโรจน์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
27. ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักด์ิ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
28. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์  โภคินวงศ์หิรัญ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
31. นายธานินทร์  นิลกําแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
33. นายชูศักดิ์  นันทิชัญภูธาดา  แทน นายอําเภอบางปะกง 
34. นายสุพจน์  ตรีรัตนนุกุล  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
35. นายปริญญา  วงศ์หทัย  แทน นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
36. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
37. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
38. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
39. นายสุนทร  มูเนาวาเราะ  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
40. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอําเภอราชสาส์น 
41. นายประคอง  ก๊วยเจริญ  แทน นายอําเภอคลองเขื่อน 
42. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกลํ่า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. ร.ต.อ.วารินทร์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.วรรณกิจ  บูรณ์เจริญ  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
46. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สมบูรณ์บริรักษ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
47. พ.ต.ท.สมชาย  สารชน   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
48. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.ท.ไพฑูรย์  ลายประดิษฐ์  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ   
51. พ.ต.ต.อาทิตย์  สุนทวนิค  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
52. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
53. ร.ต.ท.พรศักด์ิ  คชชะ   แทน สวญ.สภ.วังคู 
54. ร.ต.ต.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
55. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
56. ร.ต.อ.สุทัศน์  ยศศรีใจ   แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 
57. ร.ต.อ.ปัฐน์  แสนอินอํานาจ  แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. นายอนันต์  ดิษฐศิริ   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
59. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
60. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
61. นายอนันต์  พงษ์สุปาณี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
62. นายเกียรติศักดิ์  ภู่กิจชัย   แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
63. ว่าที่ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
64. นายสมศักด์ิ  จรุญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
65. นายนพพร  บุตดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
66. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
67. นายธนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

68. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
69. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
70. พ.ต.ต.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       ๑. น.ส.ปิญานีย์  ตันเจริญผล  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.00  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ประธาน  ขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ทุกหน่วยงาน พลเรือน ตํารวจ ทหาร อําเภอ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษา ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทราก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย 
ส่วนในเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนปกติ มีทั้งผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ประกอบกับมีมาตรการของ
รัฐบาล และ คสช.ควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการขับข่ียวดยานและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการวดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นจํานวนมากในประเทศไทย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ก็ยังคงมีอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนําไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุ แนวทางการป้องกันแก้ไข 
ด้วยมาตรการต่างๆ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 11/๒๕๕8 เม่ือวันจันทร์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน 2558      

                              
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕8 เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย.58 มีกรรมการท่าน

ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 11/๒๕๕8 

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

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ธ.ค. ๕8 สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี   



 ๔

 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  อําเภอได้ดําเนินการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดตามนโยบายกรมการปกครอง ที่ผ่านมามีการนําเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 
จํานวน ๑๐๐ คน  ดําเนินการแต่งต้ังชุดปฏิบัติการประจําตําบล ทุกตําบล เพื่อประชาสัมพันธ์/การเฝ้า
ระวังป้องกัน/และการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จัดกิจกรรมสมทบเงินเข้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จํานวน 16 แห่ง  จัดกิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 38 หมู่บ้าน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดประชุมช้ีแจงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
อบายมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาแห่ง  ดําเนินการจัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ทุก
สถานศึกษา 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ๘๙ แห่ง 2)ตรวจ
ติดตามสถานประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส.๒ แห่ง 3)ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ        
2 แห่ง ตรวจปัสสาวะ 339 คนผลปกติ 4)จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 1 ครั้ง/1 แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 6 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ข้อหาจําหน่าย 56  คดี 
ผู้ต้องหา 64 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย  31 คดี ผู้ต้องหา 31 คน ข้อหาครอบครอง 61 คดี 
ผู้ต้องหา 61 คน และข้อหาเสพ 237 คดี ผู้ต้องหา 237  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 392 คดี ผู้ต้องหา 402
คน ของกลาง ยาบ้า 23,658  เม็ด ยาไอซ์ 25.58 กรัม กัญชา 29 กรัม พืชกระท่อม 10,451.8  กรัม  

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  500 คน ดําเนินการแล้ว 51 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว ๑๐๐ คน บังคับบําบัด เป้าหมาย 3,000  คน ดําเนินการ
แล้ว ๓๐๓ คน  ต้องโทษบําบัดฯ เป้าหมาย 300 คน ดําเนินการแล้ว  58 คน ติดตาม เป้าหมาย 1,130  
คน  ดําเนินการแล้ว 58 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน 4 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 60 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน 14 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน  84 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จํานวน 1 แห่ง รวม
ทั้งส้ินจํานวน  163 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  354  คน  ไม่พบสารเสพติด แนะนํา/ตักเตือน  60 แห่ง   
การตรวจด้านอ่ืนๆไม่พบการกระทําผิดแต่อย่างใด นอกจากน้ีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 58 ตํารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด มีฝ่ายปกครองและตํารวจทุก 
สภ.ฯ ได้เข้าร่วม โดย ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ได้เป็นประธานในการปล่อยแถวช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประธาน  ในเรื่องยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสํานักงาน ปปส.ภาค 2 จัดการประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเม่ือปลายเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้พูดถึงกรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานในปี 2559          
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทางดังกล่าวรับไปปฏิบัติ  ในรายละเอียดเป็นหนังสือส่ังการเป็นวาระการ
ประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงต่อไป  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                

นายวันชัย  สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ธ.ค ๕8 คดีเกิด จํานวน  ๑  คดี 
  คดีที่ ๑ วันที่ 1 ธ.ค. 58 ผู้ต้องหา 1 คน ช่ือ นางสาวพรวิไลวรรณ  ศรีลาพล อายุ 34 ปี    
ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จํานวน 2 ท่อน และไม้พะยูงแปรรูป 2 แผ่น ปริมาตรรวม 0.164 ลบ.ม. จํานวน
ของกลาง ๔ รายการ  สถานที่ตรวจยึด บ้านเลขที่ 367/6 หมู่ 6 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต           
จ.ฉะเชิงเทรา  
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 เปรียบเทียบคดีเดือน ธ.ค. 57 กับ ธ.ค. 58 จํานวนคดี ลดลง 4 คดี จํานวนผู้ต้องหาลดลง        
5 ราย ไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 43 ท่อน/แผ่น ปริมาตร ลดลง 1.916 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุก เท่าเดิม   
สัตว์ป่าลดลง 1 คดี และอุปกรณ์ฯ ลดลง 10 รายการ ได้ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังพนักงานสอบสวน  
สภ.ท่าตะเกียบแล้ว 

ประธาน   พอจะมีพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดหรือไม่ ขนผ่านมาหรือตัดในพื้นที่ 
นายวันชัย  เป็นไม้ที่เก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านเลขที่ 367/6 หมู่ 6 ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจร่วมกับ

ทหารพรานได้ร่วมผนึกกําลังตรวจสอบจึงพบ ส่วนในป่ารอยต่อ 5 จังหวัดมีไม้พะยูงพอสมควร เจ้าหน้าที่
ออกตรวจลาดตระเวนกับทหาร 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนใน รอบเดือน 

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

คดีเกิด 24 ราย จับได้ 19 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 34 รายในกลุ่มน้ี
ไม่มีคดีที่ ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 79.16 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
เป้าหมายร้อยละ 78.60) 

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 59 ราย จับได้ 23 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 28 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 38.98 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด เป้าหมายร้อยละ 52.53 ) 

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  21 ราย จับได้ 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  30  ราย   ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง =
ลดลง ผลคดี = ลดลง ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 61.90)  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน 665 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้ลดลง  184 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม    
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 14 ราย ผู้ต้องหา 14 คน (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = 
ลดลง)  

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่  ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน 
พฤศจิกายน 2558 

- รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มี 
- รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 9 คัน ได้รถคืน จํานวน 2 คัน ดังน้ี 

1. สภ.บางปะกง หาย 3 คัน ยังไม่ได้คืน 
2. สภ.แสนภูดาษ หาย 2 คัน ยังไม่ได้คืน 
3. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา หาย 1 คัน ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน) 
4. สภ.ท่าตะเกียบ หาย 1 คัน ได้รถคืน (พบรถจอดทิ้งไว้ในสวนยางพาราริมถนนทางเข้า

หมู่บ้านทุ่งส่าย ม.12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบฯ) 
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5. สภ.แปลงยาว หาย 1 คัน ยังไม่ได้คืน (เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 แปลงยาวจับกุมตัวนาย
ธวัชชัย สร้อยสนธ์ิ ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ (รถ จยย.)  

6. สภ.เขาหินซ้อน หาย 1 คัน ยังไม่ได้คืน 
ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังน้ี 

1. ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จํานวน 4 คัน 
2. ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. จํานวน 3 คัน 
3. ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จํานวน 1 คัน 
4. ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จํานวน 1 คัน  

บริเวณสถานที่ ที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 
                1 บริเวณที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จํานวน 5 คัน 
                2 บริเวณเคหสถาน (หน้าห้องเช่า/ที่จอดรถหอพัก) จํานวน 4 คัน 

ประธาน  เรื่องโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์คร้ังหน้าขอเปรียบเทียบ เดือนต่อเดือน เพิ่มข้ึน/ลดลง  
กลางวัน/กลางคืน สถานที่เคหะสถาน หรือที่สาธารณะทั่วไปก็มี คดีอ่ืนๆเปรียบเทียบมากน้อยหรือเปล่า 
จะได้เป็นแนวทางในทุก สภ.ฯ ใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายรวี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าว ณ วันที่ 25 ธ.ค. 58 จํานวน
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทั้งหมด 40,499 คน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 16,332 คน ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 23,817 คน  ถูกกฎหมายแยกเป็นต่างด้าวที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน 942 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองช่ัวคราว 946 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยจําเป็น
เร่งด่วน จํานวน 66 คน แรงงานต่างด้าวที่นําเข้าตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 10 พ.ย. 58 เป็นสัญชาติ
เวียดนามจํานวน 8 คน แรงงานผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 6,933 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองตาม
ข้อตกลง MOU จํานวน  7,737 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 23,867  คน  
ประกอบด้วยชนกลุ่มน้อย 168 คน ต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อ 3 มี.ค. 58 จํานวน  23,699 คน    
สรุปนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบ่งเป็น พม่า 11,448 คน ลาว 3,377 คน         
กัมพูชา 23,544 คน  รวม 38,369  คน นายจ้าง 3,854  ราย 

ร.ต.อ.ปัฐน์  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลจับกุมแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 58 มีสถิติ
การจับกุม สัญชาติกัมพูชา 34 ราย ลาว 5 ราย พม่า 25 ราย ผลักดันส่งกลับ กัมพูชา 56 ราย       
ลาว 5 ราย พม่า 25 ราย 

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในห้วงเดือน ธ.ค.58 ศูนย์วิชาการ
การแก้ไขการกระทําผิดกฎหมายโดยศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล   
เป็นหน่วยควบคุมประสานงานและควบคุมการแปรรูปสัตว์นํ้า การจ้างงานการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์นํ้า จ้างขึ้นมาเพื่อตรวจการจ้างงาน และสภาพแรงงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและ
ปลอดข้อบ่งช้ีการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดฉะเขิงเทรามี 2 แห่ง วันที่ 3 ธ.ค. 58  ตรวจพื้นที่ทีไทสเน็กส์ฟู๊ด             
ถ.บางนา – ตราด บางปะกง ซ่ึงเป็นกิจการประกอบการแปรรูปอาหารทะเลปลาหมึกอบแห่ง มีแรงงาน
ทั้งหมด 79 คน เป็นคนไทย 55 คน ชาวกัมพูชา 24 คน แบ่งเป็นหญิง 19 คน ชาย 5 คน  ชาวกัมพูชา
เดินทางโดยรถตู้ผ่านด่านอรัญประเทศ สมัครใจเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งน้ี ไม่พบการค้า
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มนุษย์ใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน วันที่ 4 ธ.ค. 58  เข้าตรวจบริษัทคิดเช่นออฟดิโอเช่ียน 
จํากัดบางปะกง เป็นโรงงานประกอบการประเภทกุ้งแช่แข็ง มีแรงงานทั้งหมด 606 คน เป็นคนไทย 
180 คน พม่า 426 คน แบ่งเป็นหญิง 286 คน ชาย 134 คน แรงงานชาวพม่าเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายโดย MOU ไม่พบการค้ามนุษย์แรงงานเด็กและการใช้แรงงาน องค์ประกอบการค้ามนุษย์
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การถูกกระทํา จัดซื้อ จัดหา ซื้อขาย จําหน่าย พามาจากที่ใดหน่วงเหน่ียว กักขัง 
2) ข่มขู่ ใช้บังคับ หลอกลวง ฉ้อฉล โดยมิชอบ ให้ประโยชน์ผู้ปกครอง ซึ่งการกระทํา 2 ข้อข้างต้น ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 3) การค้าประเวณีทางส่ือลามก การแสวงหาทางส่ือทางเพศ     
นําคนมาเป็นทาส นํามาขอทาน เป็นคนใช้แรงงาน หรือตัดอวัยวะเพื่อการค้า การขูดรีด เข้าข่ายการค้า
มนุษย์ วันที่ 26 ธ.ค. 58 พมจ.ร่วมกับบ้านพักกิจและครอบครัว คุ้มครองและที่พึ่งคนพิการสงเคราะห์
บางปะกง ออกตรวจตลาดนัดห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ พบคนไทย 2 ราย คือนางทองตา แนวประเสริฐ 
และนางบวช มหาโคตร ได้ออกเรี่ยไรเงิน ได้ทําการตักเตือนและส่งกลับภูมิลําเนาต่อไป 

ประธาน  ในส่วนของการตรวจโรงงานแปรรูปอาหารทะเลทีมที่ไปตรวจเป็นการบูรณาการอย่างไร 
ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์  เป็นการบูรณาการหัวหน้าชุดเป็นทหารเรือ หน่วยของทหารเรือเป็นหน่วยหลักเป็นนโยบายของ

รัฐบาลที่ให้ตรวจ แรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าทั่วประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แบ่ง
ออกเป็นเขต 1 – 13 ซ่ึงของเราอยู่ในเขตที่ 1 ซึ่งมีหัวหน้าชุดเป็นทหารเรือ มีของแรงงานจังหวัดมีผู้แทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 คน จัดหางาน 1 คน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 คน ตํารวจภูธร
จังหวัด 1 คน ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 1 คน ประกันสังคม 1 คน ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 1 คน มีล่ามชาวกัมพูชาและพม่าไปด้วย 

ประธาน  การตรวจสถานประกอบการโรงงานอยู่ในแผนการทํางานของ สป.อฝ.ซ่ึงมีกองทัพเรือภาค 1 
เป็นฝ่ายอํานวยการ ซึ่งในการประชุมต้องประชุมร่วมด้วย ค่ากําหนดเป้าหมายคือ 2 แห่ง มีการตรวจทุก
เดือนหรือไม่ 

ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์  แล้วแต่หัวหน้าชุดกําหนดว่าจะไปตรวจเมื่อไร ไม่มีแผนล่วงหน้าเป้าหมาย 2 โรงงาน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ธ.ค. ๕๘ 
  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคล่ือนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพื้นที่ 

ไม่มีการเคล่ือนไหวส่ังการให้ยั่วยุ ปลุกป่ัน หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคล่ือนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถ่ินในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่น้ันๆ 

  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 
  กลุ่มพลังงานในสถานประกอบการ “ข้อพิพาทแรงงาน” เม่ือวันที่ 2 ธ.ค. 58 เวลา 09.30 น. 

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทราได้เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทแรงงานของ บริษัทพา
นาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ (ประเทศไทย) ได้รวมตัวกันภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เพื่อรอฟังผลการ
ไกล่เกล่ีย  โดยทั้งสองฝ่ายได้ทําบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกันโดยสรุปปรับค่าจ้างเฉล่ีย 
๔% บวก 240 บาท/เดือน โบนัส 3.7 เดือน บวก 12,500 บาท เป็นที่พอใจจึงได้ยุติการชุมนุม  

  กลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบนํ้าในพื้นที่อําเภอคลองเขื่อน วันที่ 8 ธ.ค. 58 ได้มี
ก ลุ่มประชาชนผู้ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจากการ สูบ นํ้า ในพื้ นที่  อ .คลอง เขื่ อน จํ านวน 10 คน                    



 ๘

นําโดย นายบุญลือ  ธีระตระกูล ได้เดินทางมาย่ืนเรื่องถึง ผวจ.ขอให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
นํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) ชะลอการสูบนํ้าในฤดูการทํานา และช่วงฝนหยุด การแก้ไขปัญหา 
ผวจ.ได้มอบหมาย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผู้รับเรื่องเพื่อดําเนินการแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘ เวลา 10.00 น. ได้
มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ประมาณ 60 คน นําโดย       
น.ส.พูลเพ็ชร  สีเหลืองอ่อน ได้เดินทางมาศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือถึงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด     
การแก้ไขผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
กลุ่มมวลฯชนจึงได้แยกย้ายเดินทางกลับภูมิลําเนา 

  กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 58 เวลา 08.15 
น. ได้มีกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังสะอาดเกาะขนุน ประมาณ 60 คน นําโดยนายสมทรง 
วัฒนา ตัวแทนมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม กับพวกรวม 7 คน ได้เดินทางโดยรถบัส 1 คัน รถยนต์ส่วนตัว 
1 คัน ไปยังศาลปกครองระยอง เพื่อย่ืนเรื่องฟ้องคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกล่าวหาว่า ออกใบอนุญาตประกอบกิจการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังสะอาดเกาะขนุน 

  กลุ่มญาติพี่น้องของ นายณัฐพงศ์  ศรีคะโชติ ร้องขอความเป็นธรรมเก่ียวกับการดําเนินคดี เมื่อ
วันที่ 14 ธ.ค. 58 เวลา 10.00 น. กลุ่มญาติพี่น้องของนายณัฐพงศ์  ศรีคะโชติ ประมาณ 30 คน นํา
โดย นายเผชิญ – นางมาลี ศรีคะโชติ บิดา/มารดา ของนายณัฐพงศ์ฯ ได้เดินทางมายื่นเร่ืองขอความเป็น
ธรรมที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด กรณีเม่ือวันที่ 4 ธ.ค. 58 มีกลุ่มบุคคลจํานวน 4 คนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ตํารวจนอกเคร่ืองแบบไปอุ้มตัวจากบ้านพักคดียังไม่คืบหน้า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58 กลุ่มญาตินายณัฐพงษ์ 
ประมาณ 50 คน และบิดามารดา รวมตัวกันที่หน้า สภ.เมืองฉะเชิงเทราและหน้ากองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด เพื่อขอความเป็นธรรมเร่งรัดคดีและหากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวก็จะคัดค้านการประกันตัว 
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 58 กลุ่มญาตินายณัฐพงษ์  ศรีคะโชติ ประมาณ 30 คน และบิดามารดา ได้เดินทางไป
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีดังกล่าว เม่ือวันที่ 21 ธ.ค. 58 กลุ่มญาตินาย         
ณัฐพงษ์  ศรีคะโชติ ประมาณ 80 คน และบิดามารดา เดินทางไปรวมตัวที่บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัด 
เพื่อยื่นเร่ืองคัดค้านการประกันตัวของผู้ต้องหาทั้ง 2 นาย  ในขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่  
อ.บางนํ้าเปร้ียว และ อ.สนามชัยเขต ประมาณ 80 คน นําโดยนายสามารถ สุขถาวร ได้เดินทางไปรวมตัว
ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และต่อมาได้เคล่ือนย้ายเดินทางมาชุมนุม ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัด หน้าศาลจังหวัด เพื่อสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาเพื่อออกไป
พิสูจน์ความจริงในการต่อสู้คดี ซึ่งต่อมาได้แจ้งให้กลุ่มฯทราบว่าขณะน้ีขั้นตอนอยู่ในอํานาจการพิจารณา
ของศาลจังหวัด ทางกล่มฯ ได้สลายการชุมนุมไป   

ประธาน  ฝากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งอําเภอด้วย ปัญหาจะนําไปสู่การชุมนุมร้องเรียนมีประเด็นที่สําคัญอยู่
จํานวนหน่ึง เช่นเรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ภัยแล้ง เรื่องนํ้า มีโอกาสที่เรียกร้องได้ รวมทั้งเรื่องปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต่างๆ อาจจะเป็นสาเหตุได้ ในพื้นที่มีโรงงานปลูกติดถนนมาก ซึ่งข้อเรียกร้องสวัสดิการ 
สภาพการทํางานอาจจะเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะมีการชุมนุมเรียกร้องได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟัง 
รวมทั้งระดับอําเภอต้องรีบรายงานให้ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ให้รับทราบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข  บางกรณีเขา
ชุมนุมในพื้นที่เรา บางกรณีมีการจัดกําลังไปสมทบกับจังหวัดต่างๆ ลงไปช่วยส่วนกลางก็มี รวมทั้งของ
ตํารวจก็เข้าสู่ส่วนกลางด้วย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายนิธิชัย  แขวงทางหลวงชนบทในเดือน ธ.ค. 58 ออกตั้งจุดสกัดรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน จํานวน 2 ครั้งที่      

อ.บางนํ้าเปรี้ยว และได้เรียกรถเข้าช่ังคาดว่าจะบรรทุกนํ้าหนักเกิน 22 คัน แต่ไม่พบผู้กระทําผิดตาม
กฎหมาย 

นายไตรสิทธ์ิ  สํานักงานขนส่งจังหวัดออกตรวจการตรวจจับรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน และตรวจจับคาดว่าจะ
บรรทุกนํ้าหนักเกินมา 2 ราย มีโทษฐานดัดแปลงหรือต่อเติมตัวรถ เพื่อไปทําการบรรทุกนํ้าหนักเกิน
กฎหมายกําหนดจํานวน 2 คัน ได้ออกตรวจการเดือน ธ.ค.58 จํานวน 5 ครั้ง ทําการเปรียบเทียบปรับ
และแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุง 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นายไตรสิทธ์ิ  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช.วินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ 

ทั้งหมด 157 วิน จํานวนผู้มาลงทะเบียน 2,734 คัน มีประกาศของคณะกรรมการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 58 ปิดสรุป เพื่อรายงาน คสช.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 58 น้ัน มีผู้มาจดทะเบียนเพื่อขับรถ
รับจ้างจักรยานยนต์สาธารณที่ถูกต้องทั้งส้ิน  1,849 ราย ไม่มาดําเนินการ 885 ราย สรุปคือจํานวน           
วินที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 157 วิน ตามที่ได้อนุมติและมีผู้ขับขี่ได้อนุมัติขับขี่ถูกต้องจํานวน 
1,849 ราย ขณะน้ีอยู่ดําเนินการในระยะที่ 3 ตามนโยบาย คสช. คือ การจัดระเบียบแบบยั่งยืนเป็นการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้ขับรถ ซึ่งได้ออกประกาศไปแล้ววันที่ 
11 ธ.ค. 58 ซึ่งแจ้งให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างจักรยานยนต์สาธารณะได้ทราบ ซ่ึงตอนน้ีสํานักงานขนส่งจังหวัด
กําลังบูรณาการทหาร ตํารวจ วางแผนเข้าบูรณาการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เดือนน้ีเป็นต้นไป ตามมติที่ประชุม
คร้ังที่ผ่านมา เดือน มี.ค.จะสรุปและนําเรียนอีกครั้ง 

ประธาน  มีข้อสังเกตว่าจํานวน 157 วิน มีข้อมูลเดิมว่า 2,734 คัน แต่มาจดทะเบียน 1,849 คน เหลือ
อีกเกือบ 1 พันคน มีประกาศว่าอย่างไร ก่อนที่จะรายงานอีก 2 เดือนข้างหน้า 

นายไตรสิทธ์ิ  ประกาศจังหวัดที่ยกเลิกสิทธิผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ คณะและเพิกถอนจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะ กรณีผู้ไม่มาดําเนินการขอรับรถจักรยานยนต์สาธารณะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม
กําหนดที่มีเง่ือนไขไว้ต้ังแต่มาลงไว้แล้ว ตามประกาศ คสช.ให้สรุปภายในวันที่ 31 ธ.ค. 58 ดําเนินการ
และปิดยอดทั้งหมด ทางคณะกรรมการจังหวัดเข้าประชุมทําสรุป ส่วนคนที่ไม่เข้ามาดําเนินการคือ 1) ลง
ช่ือสิทธิแต่ได้ได้ขับรถรับจ้างจริง 2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบในหลายเร่ือง และในการประชุมคร้ัง
สุดท้ายก่อนที่ออกประกาศฉบับน้ี คณะกรรมการมีข้อสรุปว่าจะดําเนินการแผนระยะที่ 3 และจะ
ประเมินผลในเดือน มี.ค.59 จะมีผู้ที่ตกค้างหรือต้องการมาลงมติที่ประชุมว่าจะเปิดรับเพิ่มอีกครั้งหรือไม่ 
เป็นหารดําเนินการแต่ขณะน้ีต้องดําเนินการในส่วนมาตรการตามแนวทาง คสช.ก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                        

ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๑๐

 
ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ  

 
ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา    09.45  น.  
 
 

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


