
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  5/๒๕๕8 

วันศุกรที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  หองประชุมมรุพงษศิริพัฒน  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผูมาประชุม   
 

1. นายไพศาล  วิมลรัตน   รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) 
2. นายอาคม  ทองศิร ิ   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจิรศักด์ิ  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.ธรรมนูญ  มั่นคง   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
6. จ.ส.อ.ปยะ  มีปญญา   แทน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
7. ร.อ.ภวัต   เดชจินดา  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค 1 

       หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. ร.ท.ชยุต   เพ็งรัศมีงาม  แทน ผูบังคับกองพันทหารชางที่ ๒ รักษาพระองค 
9. พ.อ.พัฒนพงศ  ยี่สารพัฒน  รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
10. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ ์  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
11. นายนิพัทธ  โงวเจริญสุข  แทน ทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางอารียา  โลณะปาลวงษ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
13. ร.ต.อ.คม  นพโสภณ  แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.คายพระยาสุรสีห 
14. นางสาววรางคภรณ ไตรติลานันท  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายวรพัฒน  คําไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายอุบลรัตน  สงเคราะห  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายไชยพร  พุมผลึก   แทน จดัหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายสัมพันธ  พรสกุลศักดิ ์  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
19. นายสิทธิชัย  เวศนสุวรรณ  แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาเขต 2 
20. นายทวีป  ฉิมไทย   แทน ผูอํานวยการสํานักงานพืน้ที่การศึกษา 

       มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖  
21. วาที่ ร.อ.เชาวลิต  ยุทธนาวา  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายพิสุทธิ์  เพชรา   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นางสุวรรณ ี  สินาเจริญ  แทน ขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายปฐมพงศ  เชื้อโพน   แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายอดุลย  แชมวงษ   แทน ผูอํานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

26. นายนิธิชัย  สมงาม   แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
27. นายสมสุข  มูลทองคํา  แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียณ  แทน ปศุสัตวฉะเชิงเทรา 
29. นายนิธิวรรธน  ตันไล   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายจิระฉัตร  ลีละกุล   แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
31. นายไพโรจน  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายสมชาย  เพ็งอินทร  ศนูยปาไมฉะเชิงเทราสํานักจัดการทรัพยากรปาไมปราจีนบุร ี
33. นายฐาปนดิ  บุญสิร ิ   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายชัยยุทธ  ศิริวัฒนสกุล  แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
35. นายสมเกียรต ิ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
36. นายมนตรี  ทองคํา   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
37. นายจรัล   หรายมะณ ี  แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
38. นายชูศักด์ิ  นันทิธัญญธาดา  แทน นายอําเภอบางปะกง 
39. นายสุพจน  ตรีรัตนนุกูล  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
40. นายการุณ  ไทยแขวง  แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว   
41. นายไพโรจน  ปลื้มจันทร  แทน นายอําเภอบางคลา 
42. นายวัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
43. นายสายสิญจน  วงษชะอุม  แทน นายอําเภอบานโพธิ ์   
44. นายปริญญา  วงศยาภัย  แทน นายอําเภอทาตะเกียบ 
45. นายวรวิทย  ทวีทอง   แทน นายอําเภอราชสาสน 
46. นายอศิวรรธน  สารีวัน   แทน นายอําเภอคลองเขื่อน 
47. พ.ต.อ.ธราเทพ  ตูพานิช   ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
48. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ํา   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
49. ร.ต.อ.วารินทร  อินทรไตรรัตน  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
50. ร.ต.ท.อิทธินันท  วงษจันทร  แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 
51. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณ ี  ผกก.สภ.บางคลา 
52. พ.ต.ท.อนันต  ธรรมชัยกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
53. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สมบูรณบริรักษ  แทน ผกก.สภ.บานโพธิ์ 
54. พ.ต.ท.สมชาย  ชําน ิ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
55. พ.ต.ท.เทอดศักด์ิ  วรรณพุฒ  แทน ผกก.สภ.ทาตะเกียบ 
56. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาสน 
57. พ.ต.ต.กิตติคม  จันทรสงา  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
58. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพยอัมพร  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
59. พ.ต.อ.ชาติพรรณ  ศรีอภิรมย  ผกก.สภ.ฉิมพล ี
60. ร.ต.อ.วัลลภ  คาจะโปะ  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
61. พ.ต.ท.ชายุต  ชื่นใจชนก  สวญ.สภ.วังคู 
62.  ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
63. ร.ต.อ.สุทัศน  ยศศรีไกร  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ 
64. ร.ต.อ.ปฐน  แสนอินอํานาจ  แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

65. นายจักรกฤษณ  นนทจีรนัช  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66. นายธนาเศรษฐ  วริศนราโรจน  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคลา 
67. นายสุรวุฒ ิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว 
68. นายอนันต  นนทสุปาณ ี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
69. วาที่ไพรัตน  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
70. นายนพทวี  บุตรีวงษ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลทาสะอาน 
71. นายชูศักด์ิ  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
72. นายสําเนียง  พลอยจีน  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ ์
73. นายศรนรินทร  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
74. นายธนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
75. นายธนสรร  วงษเที่ยง  แทน ปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูชวยเลขาฯคนที่ ๑) 
76. พ.ต.ต.สุรินทร  รักษาพล  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผูชวยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผูรวมประชุม 

1. นายวิฑูร   ศรีสวาง   ผูชวยปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เปดประชุมเวลา   ๐๙.05  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  - ไมม ี

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๕/๒๕๕8 เมื่อวันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม 2558       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร ที่ ๒๙ พ.ค. 58 รายงานการ

ประชุมฯ จํานวน  ๙ หนา มีกรรมการทานใดจะแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม  ถาไมมีการ
แกไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕8 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ ๕/๒๕๕8 

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือขอเสนอจากการประชุมครั้งที่แลว – ไมม ี
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดใหโทษ ขอเรียนเชิญปองกันจังหวัดรายงานใหที่ประชุมทราบ 



 ๔

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พ.ค. ๕8 สรุปผลการดําเนินงาน คือ   
 ดานปองกัน การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน ชุมชน จัดประชุมประชาคม เปาหมายหมูบาน
ที่มีปญหามาก ดําเนินการแลว จํานวน 11 หมูบาน หมูบานที่มีปญหาปานกลางดําเนินการแลว จํานวน 
55 หมูบาน หมูบานที่มีปญหานอย ดําเนินการแลว จํานวน 8๗ หมูบาน หมูบานที่ไมมีปญหา ดําเนินการ
แลว จํานวน ๔๑๙ หมูบาน จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน 3 หมูบาน หมูบานกองทุนแม
ดําเนินการรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด 39 หมูบาน 
 การแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ไดมีการจัดกิจกรรมสาธารณะธรรมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัด         
สัมปทวน จํานวน 100 คน  อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําป 2558 เริ่มตั้งแต
วันที่ 29 พ.ค.58 ณ คายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนยบางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

การแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ คนหาผูเสพ ผูติด ในสถานประกอบสุมตรวจ
ปสสาวะ จํานวน 256 คน ไมพบสารเสพติด จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 1  ครั้ง ๑ แหง ดําเนินงานโครงการโรงงานสีขาว จํานวน  ๙  แหง  

ผลการปราบปราม ขอหาผลิต (กระทอม) จํานวน 18 ราย (กัญชา)จํานวน  ๒  ราย รวม 20 คดี
ผูตองหา ๒4 คน ขอหาจําหนาย 85 คดี ผูตองหา 87 คน ขอหาครอบครองเพื่อจําหนาย  39 คดี 
ผูตองหา 39 คน ขอหาครอบครอง ๙8 คดี ผูตองหา 98 คน และขอหาเสพ 201 คดี ผูตองหา       
201 คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 443 คดี ผูตองหา 449 คน ของกลาง ยาบา 32,817 เม็ด ยาไอซ 
134.60 กรัม กัญชา 855.28 กรัม และพืชกระทอม 70 กิโลกรัม    

ดานการบําบัด สมัครใจผูปวยนอก  163 คน คายบําบัดนับถึงที่เขาคายในปจจุบัน 155 คน 
บังคับบําบัด 1,651  คน ตองโทษบําบัด 200 คน และ ติดตาม 1,335 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอไดออกตรวจรวมกับชุดปฏิบัติการอําเภอ ไดออกตรวจสถานบริการ จํานวน ๕ แหง ราน
คาราโอเกะ จํานวน ๗0 แหง โรงแรม/หอพักจํานวน ๑๔ แหง รานเกมส/อินเตอรเน็ตจํานวน 86 แหง 
และโตะสนุกเกอร จํานวน ๒ แหง รวมทั้งสิ้นจํานวน  177 แหง ไดสุมตรวจปสสาวะจํานวน  364  คน  พบ
สาร เสพติด 2  คน  แนะนํา/ตักเตือน  51  แหง  การตรวจดานอื่น ไๆมพบการกระทําผิด กรณีมีการรองเรียน
เสียงดังถนนศรีโสธรไดประสานทางอําเภอตรวจสอบแลว ดําเนินการจัดชุดออกตรวจตอไป 

เลขานุการ   ตอไปวาระที่ ๔.๓ การปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ ขอ
เชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานใหที่ประชุมทราบ                                                                                                       

นายปฐมพงศ  สรุปผลคดีการกระทําความผิดดานปาไม ประจําเดือน พ.ค. ๕8 คดีเกิด จํานวน 4 คด ี
  คดีที่ ๑ วันที่ 6 พ.ค. ๕๘ ไมพบผูกระทําความผิด พื้นที่บุกรุก 44 ไร 3 งาน 48 ตารางวา ไม
พบอุปกรณกระทําผิด เหตุเกิดบริเวณปาบานคลองเตย ม.๒๑ ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เปนพื้นที่แปลงปลูกปาของกรมปาไม 
 คดีที่ ๒ วันที่ 8  พ.ค. ๕๘ จับกุมผูกระทําความผิด จํานวน 2 คน ชื่อนายรําไพ  วงศมา อายุ 59 
ป และนายวิรุฒน  ไทยเจริญ  อายุ 29 ป พืน้ที่บุกรุก 2 ไร 86 งาน อุปกรณการกระทําผิด รถไถลอยาง, 
มีดขอ, จอบ เหตุเกิดบริเวณปาทายบานคลองตะเคียน ม.23 ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชงิเทรา   
 คดีที่ ๓ วันที่  ๑2 พ.ค. ๕๘ จับกุมผูกระทําความผิด จํานวน ๒ คน ชื่อ นายทวีวัฒน  สําเร็จ 
และนายสุธรรม  อินทวงศ  ของกลางลูกหวาย จํานวน  17  กก.  อุปกรณการกระทําผิด 5  รายการ 
เหตุเกิดบริเวณปาบานซากตาหนู ม.๗ ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา     
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 คดีที่ ๔ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ จับกุมผูกระทําความผิด จํานวน ๑ คน ชื่อนางอารีย  กุลจิตติพนัส  
ของกลางไกฟาพญาลอ, นกกระทาทุง, นกเขาลายใหญ, เพนียด  อุปกรณกระทําความผิด ตาขายดักนก, 
สุมขังไกฟา, กรงขังนก เหตุเกิด จ.ฉะเชิงเทรา  
 เปรียบเทียบคดี พ.ค. 57 กับ พ.ค. 58 จํานวนคดีลดลง 7 คดี จํานวนผูถูกจับลดลง 3 คน 
จํานวนของกลาง ไมทอนลดลง  124 ทอน ปริมาตรเทาเดิม ไมแปรรูปลดลง 3 แผน 1 กอง ปริมาตร 
6.33 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น 47 ไร 34 ตารางวา สัตวปาเพิ่มขึ้น 17 รายการ ของปาเพิ่มขึ้น 17 
กก.อุปกรณเพิ่มขึ้น 14 รายการ  
 สรุปผลการดําเนินคดีตั้งแตเดือน ต.ค. 57 – พ.ค. 58 จํานวนคดี 52 คดี ผูถูกจับ 54 คน คดี 
34 คดี จํานวนไม 1,767 ทอน/แผน ปริมาตร 48.929 ลบ.ม. คดีบุกรุก 11 คดี คดีสัตวปา 8 คดี ของ
กลาง 13 ซาก สัตวปา 27 ซาก คดีของปา 1 รายการ อุปกรณกระทําผิด 439 รายการ 
   

เลขานุการ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนยายสัตวโดยไมไดรับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานใหที่ประชุมทราบ   

นางสาวฉัตรสุดา  สําหรับเดือน พ.ค. 58 กรมปศุสัตวไดไปตรวจสอบโรงฆาสัตวในจังหวัดไมพบผูกระทําความผิด 
ตามกฎหมาย  

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานเหตุการณเกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพรอมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน 

ขอเชิญผูชวยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานใหที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.สุรินทร            สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มี.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุมที่ ๑ คดีชีวิต รางกาย และ

เพศ ไดแกคดีฆาผูอ่ืน เกิด 2 ราย จับ 2 คน คดีทํารายผูอ่ืนถึงแกความตาย เกิด 1 รายจับไมได คดี
พยายามฆา เกิด 5 ราย จับ 4 คน คดีทํารายรางกาย เกิด 22 รายจับ 18 ราย คดีขมขืนกระทําชําเรา 
เกิด 6 ราย จับ 3 ราย สรุปคดเีกิดทั้งหมด 36 ราย จับ 27 คน คิดเปนรอยละ 75.00   

  คดีกลุมที่ ๒ คดคีวามผิดเกี่ยวกับทรัพย ไดแกคดีวิ่งราวทรัพย เกิด 3 รายจับ 1 คน คดีลักทรัพย 
เกิด 30 รายจับ 7 คน คดีกรรโชกทรัพย เกิด 1 รายจับ 1 คน คดีฉอโกง เกิด 6 รายจับ 5 คน คดี
ยักยอก เกิด 7 รายจับ 4 คน คดีทําใหเสียทรัพย เกิด 8 รายจับ 7 คน คดีวางเพลิง เกิด 1 รายจับไมได 
สรุปคดีเกิดทั้งหมด 56 ราย จับ 25 คน คิดเปนรอยละ 44  

  คดีกลุมที่ 3 คดีความผิดพิเศษ ไดแกคดี พ.ร.บ.ปาไม รับแจง 12 รายจับ 8 ราย  คดีพ.ร.บ.คุมครองเด็กฯ 
รับแจง  4  รายจับ 3 ราย คดีพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ รับแจง 3 รายจับ 3 ราย  คดีพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา รับแจง 2 ราย
จับ 3 ราย  คดีพ.ร.บ.เครื่องหมายการคา รับแจง 3 รายจับ 3 ราย สรุปคดีเกิดทั้งหมด 24  ราย จับ 19 ราย     

  คดีกลุมที่ ๔ คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย ไดแกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม 375 ราย ผูตองหา
397 คน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปนและวัตถุระเบิด จับกุม 23 ราย ผูตองหา 23 คน ความผิดเกี่ยวกับ
การพนัน จับกุม 107 ราย ผูตองหา 135 คน ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเขาเมือง จับกุม 8 ราย 
ผูตองหา 13 คน ความผิดเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการคาประเวณี จับกุม 81 ราย ผูตองหา 81 
คน ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม 1 ราย ผูตองหา 1 คน และความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จับกุม 14 ราย ผูตองหา 15 คน รวมจับกุมได 609 ราย ผูตองหา 665 คน 



 ๖

ประธาน  เรื่องเก่ียวกับตํารวจทํารายรางกาย ศูนยดํารงธรรมไดรับเรื่องไวตามที่ประชาชนรองเรียนไมไดรับ
ความคืบหนาการทํางานของตํารวจหลาย สภ.ดวยกัน ซึ่งทางศูนยดําธงธรรมไดสงเรื่องไปแลวนั้นขอให
คิดถึงความสําคัญที่ประชาชนรองเรียนในคดีตางๆที่มีสวน ไมอยากใหเรื่องรองเรียนนั้นไปถึงผูใหญที่อยู
ระดับสูงขึ้นไป ประชาชนอยากรูถึงความคืบหนาเทานั้นเพราะอยางนอยก็อุนใจวาเรื่องไมไดหายไป
  

เลขานุการ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปญหาแรงงานตางดาวและแนวทางแกไข ดานแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานใหที่ประชุมทราบ 

นายศุภกฤต  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนตางดาวที่ไดรับอนุญาต ใหทํางานใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน เม.ย. 58 แรงงานตางดาวทั้งหมด จํานวน 49,455 ราย แรงงาน
ตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย จํานวน 15,595 ราย แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย 
33,859  ราย แยกเปนแรงงานตางดาวที่ไดรับสงเสริมการลงทุน จํานวน 957 คน แรงงานตางดาวที่เขา
เมืองชั่วคราวจํานวน  904  คน แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 6,844  คน แยกเปน 
พมา 4,766 ราย ลาว 289 ราย กัมพูชา 1,798 ราย  แรงงานตางดาวที่เขามาโดยจําเปนเรงดวน 
จํานวน  6,853  คน แยกเปน พมา 2,090 ราย ลาว 437 ราย กัมพูชา 4,326 ราย การจดทะเบียน
ตามมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 ที่ศูนยแรงงานตางดาวชั่วคราวที่ รพ.บางคลามีมาทั้งส้ิน 15,467 ราย แยก
เปนพมา 10,723 ราย ลาว 1,612 ราย กัมพูชา 3,091 ราย คิดเปน 45.89 เปอรเซ็นต จากป 
2557 กิจการประมงทะเลเปดรับแรงงานตางดาวใหม นายจางพาแรงงานตางดาวมาจดทะเบียนใหม 
จํานวน 39 ราย มีพมา 147 ราย ลาว 9 ราย กัมพูชา 13 ราย รวม 169 ราย 

ร.ต.อ.ปฐน  ในสวนของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสถิติตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ประจําเดือน พ.ค. 58 จับกุมสัญชาติกัมพูชา 86 ราย ลาว 8 ราย พมา 13 ราย การผลักดัน
ประจําเดือนสัญชาติกัมพูชามีการสงกลับ 86 ราย ลาว 8 ราย พมา 13 ราย จับกุมคนไทยที่เปนนายจาง 
3 ราย 

ประธาน  ขอใหเครงครัดในการตรวจสถานประกอบการใหมากขึ้น เพื่อใหมีความเกรงกลัวในการนํา
แรงงานเขาสูระบบตามที่จัดหางานไดเตรียมไว  เพราะจัดหางานแจงวาการจดทะเบียนในแบบไมคอยมา
กัน จะแฝงอยูในสถานประกอบการมาก ตองเพิ่มความเขมในการตรวจสถานประกอบการเพื่อใหเขาสู
ระบบมากข้ึน    

เลขานุการ  ตอไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการปองกันการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานใหที่ประชุมทราบ   

นายฐาปนิด  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการดําเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประจําเดือน เม.ย. ๕8 

  ขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีการตรวจจัดระเบียบหอพัก ในพื้นที่อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 1 ครั้ง  

  การตรวจคุมครองแรงงานเด็กแรงงานบังคับกลุมเสี่ยงประมงทะเล กิจการผลิตสินคาเครื่องนุงหุม 
1 แหง แรงงานทั้งหมด 80 คน เปนแรงงานตางดาว 34 คน ตรวจแรงงานประมงทะเล ในศูนยควบคุม
การแจงเขาแจงออกเรือประมงในจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 6 – 18 พ.ค. และตรวจคุมครองแรงงานตาง
ดาวในสถานประกอบการ 1 แหง พบแรงงาน 99 คน เปนตางดาว 78 คน ไมพบเขาขายการคามนุษย 
การตรวจนายจางผูประกอบการเรือประมง 25 ครั้ง และตรวจแรงงานทําเรือประมงพบแรงงานทั้งหมด 
67 คน เปนแรงงานตางดาว 19 คน ไมพบบุคคลที่เขาขายการคามนุษย 



 ๗

  บุคคลเรรอนขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา พมจ.รวมกับ ตม. บริเวณตลาดนัดหลังหางโลตัสพนมสาร
คาม 1 ครั้ง และบริเวณตลาดเกาพนมสารคาม 1 ครั้ง ไมพบขอทานเรรอน 

  ดานการประชุมอบรมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5 ประชุมชี้แจงกฎหมายแรงงานประมงทะเล 2 ครั้ง เปาหมายเจาของ
เรือประมงทะเล กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ในพื้นที่ ต.บางปะกง ต.ทาขาม ต.สองคลอง อ.บางปะกง 
 การรับแจงเหตุศูนยชวยเหลือสังคม OSCC 1300 ผลการดําเนินงานแจงเบาะแสทางสังคม            
ในเดือนน้ียังไมมีการแจงเบาะแสการคามนุษย   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณชุมนุมประทวง  
  
นายวิฑูร  ความเคล่ือนไหวของกลุมมวลชนในพื้นที ่เดือน พ.ค. ๕๘ 
  ความเคลื่อนไหวของกลุมพลังทางการเมือง ไมพบความเคลื่อนไหวและการชุมนุมทางการเมือง

แตอยางใด 
  ความเคล่ือนไหวของกลุมพลังมวลชนในพื้นที ่
  วันที่ 14 พ.ค. 58 กลุมชุมชนตลาดบอบัว หจก.บอบัวพัฒนา คูสัญญาเชาที่เพื่อพัฒนา บริเวณ

ที่ดินตลาดบอบัว ของ รฟท.พรอมดวย จนท.สนง.บังคับคดี จ.ฉะเชิงเทรา ไดนําหมายศาล จ.ฉะเชิงเทรา 
ไปบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ดังกลาว โดยมีชาวชุมชนตลาดบอบัว ออกมารวมตัวเพื่อคัดคาน
การรื้อถอน ประมาณ 100 คน และไดมีการนําเด็กซึ่งเปนบุตรหลานออกมาถือพระบรมฉายาลักษณ ใน
บริเวณดานหนาและมีการนํายางรถยนตมาวางเรียงเพื่อเปนแนวปองกันไมมีการเขารื้อถอนส่ิงปลูกสราง 
ซึ่งตอมาชาวชุมชนตลาดบอบัวทําความตกลงกับทนายความของ หจก.บอบัวพัฒนา และไดขอตกลงคือ 
ใหชะลอการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางออกไปอีก 7 วัน เพื่อที่ทางตัวแทนชุมชนตลาดบอบัว จะเดินทางไป
ประชุมหาแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาวกับกระทรวงคมนาคม 

  วันที่ 21 พ.ค. 58 กระทรวงคมนาคมไดมีกลุมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ชปส.)
ประมาณ 45 คน เครือขายสลัม 4 ภาค ไดมาประชุมตามนัดหมายของคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
ที่ดิน ครั้งที่ 1 กระทรวงคมนาคม ขอใหการรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนินการรถไฟฯ ดําเนินการสํารวจ
พื้นที่อาศัยของชุมชนกอนที่จะใหเอกชนเชาที่ดิน เพื่อมิใหเกิดขอพิพาทเหมือนชุมชนตลาดบอบัว โดย
คมนาคม/การรถไฟ และหนวยงานที่เกี่ยวของ จะลงพื้นที่ในชุมชนที่เกิดปญหาเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาตอไป 

  วันที่ 24 พ.ค. 58 กลุมผูคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหิน ม.6 , 7 ,13 ต.เกาะ
ขนุน อ.พนมสารคาม และ ม.6 ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต ประมาณ 80 คน ไดมาประชุมที่วัดชายเคือง
วนาราม ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม เพื่อรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับขอกฎหมายและผลกระทบจากการ
กอสรางโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน มีการรวมคัดคานยื่นผลการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมรายแรง หรือ EHIA เพื่อกอสรางโรงไฟฟาถานหิน และเปล่ียนแปลงเชื้อเพลิงของโรงไฟฟา ทั้ง 
๓ โรง ประกอบดวย โรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน กําลังผลิต 600เมกกะวัตต/โรงไฟฟาชีวมวล และ
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเกาะขนุน โดยทางกลุมผูคัดคานๆ คาดวาในหวงเดือน มิ.ย.๕๘  จะมีการยื่น 
EHIA  แนวโนมสถานการณ ทางกลุมผูคัดคานฯ จะมีประชุมสมาชิกในลักษณะดังกลาวที่วัดชาย       



 ๘

เคืองวนาราม เปนประจําทุกวันอาทิตย ชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. ไปจนกวาทาง บริษัทเนชั่นแนล
เพาวเวอรซัพพลาย  จะมีการยื่นเรื่อง EHIV ตอ สผ. 

  วันที่ 25 พ.ค. 58 ไดมีกลุมผูประกอบการตลาดนํ้าบางคลา ประมาณ 50 คน ไดเดินทางมาพบ
นายอําเภอบางคลา ณ ที่วาการอําเภอบางคลา เพื่อคัดคานการจัดคาราวานงานโอทอปลานนา (5วัน) ณ 
ตลาดน้ําบางคลา การแกไขปญหา นายอําเภอบางคลาไดประชุมแกไขปญหารวมกับกลุมผูประกอบการ
ตลาดน้ําบางคลา ณ หองประชุม อ.บางคลา ผลการประชุมสรุปไมมีการจัดงานคาราวานโอทอปลานนา 
ณ ตลาดน้ําบางคลา แตอยางใด 

  วันที่ 25 พ.ค. 58 กลุมประชาชนผูไดรับความเดือดรอนดานภัยแลง ต.ดอนฉิมพลี อ.บางนํ้า
เปรี้ยว ประมาณ 200 คน ไดรวมตัวชุมนุมที่มัสยิดบายานุดดีน ม.14 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว เพื่อ
ขอใหทางราชการแกไขปญหาเรื่องภัยแลงมาเปนเวลา 2 เดือนแลว ทําใหประชาชนขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค การแกไขปญหา อ.บางนํ้าเปรี้ยวไดแจงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย ป.อาวุโส     
อ.บางน้ําเปรี้ยว (ผูแทน นอ.), ผูแทนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต, ผูแทนนายก อบจ.ฉช. นายก 
อบต.ดอนฉิมพลี, ผูแทน สํานักงานทางหลวงชนบท, เจาหนาที่ทหาร รอย รส.ฯในพื้นที่, จนท.ตร.สภ.ดอน
ฉิมพลี, ผญบ., อบต.ดอนฉิมพลี และผูสื่อขาว รวมประชุมกับกลุมราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอนเพื่อ
แกไขปญหา ณ มัสยิดบายานุดดีน ที่ประชุมไดขอสรุปรวมกัน คือ 1.ดําเนินการขุดลอกคลองจากสุเหรา
สมอเอก ถึงสุเหราลําชะลา 2.เก็บวัชพืชจากคลองหกวา ถึงสุเหราสมอเอก 3.เพิ่มการระบายนํ้าจากคลอง
หกวาสายลาง  4.ขอเปดประตูระบายน้ําคลอง 16 ดานคลองหกวาสายลางใหกวางขึ้น ทั้งนี้ ทาง
ชลประทาน จะดําเนินการตามขอ 3.และ4. 

  หัวขอขาวสารที่สําคัญที่ขอใหภาคีเครือขายขาวความมั่นคงไดติดตามในหวงตอไป 
  การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมพลังทางการเมือง และกลุมพลังมวลชนอื่นๆในพื้นที่กลุม

ขบวนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุมขบวนการเครือขายยาเสพติด บอนการพนัน 
อาวุธสงคราม และกลุมขบวนการคามนุษยและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  

  การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมผูคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหิน เขาหินซอน
ของ บริษัทเนช่ันแนลเพาวเวอรซัพพลาย สามารถแจงขาวสารไดที่ ศูนย ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โทร 
038 511055 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประธาน  สวนมากจะมีการชุมนุมเล็กๆ ไมนาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเมือง สวนมากจะเดือดรอนในเรื่อง 
วิถีชีวิตการดํารงชีวิต ที่กระทบกับความเปนอยูเปนเรื่องที่ตองใสใจเพื่อไมใหรวมกลุมกันมากขึ้น อยาให
ถึงกับการรวมกลุมเพื่อเดินขบวน ปญหาที่เกิดเล็กนอยจะตองรีบเขาไปดําเนินการแกไขฝากถึงทุกอําเภอ
จะตองใหความสําคัญดวย 

พ.ต.อ.ธราเทพ ชี้แจงกรณีเรื่องตลาดบอบัว สืบเนื่องจากมีการประทวงขัดขวางการร้ือถอนของกลุมบังคับคดี ยืดระยะการ
รื้อถอนถึงวันที่ 28 พ.ค.58 นั้น ปรากฏวาขณะนี้ไดรื้อถอนเองเปนที่เรียบรอยแลว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องมาตรการแกไขปญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายนิธิชัย  เดือน พ.ค.58 แขวงทางหลวงชนบท ผลการออกชั่งนํ้าหนัก ออกสุมตรวจในพื้นที่ อ.บานโพธิ์ 

จํานวน 2 ครั้ง และเรียกรถที่คาดวาจะบรรทุกนํ้าหนักเกินขึ้นชั่งจํานวน  52 คัน ไมพบผูกระทําผิด 



 ๙

นายอดุลย  เดือน พ.ค. 58 แขวงการทาง ออกตรวจทั้งหมด 3 ครั้ง เรียกรถสงสัยวาจะบรรทุกนํ้าหนักเกิน
จํานวน 54 คัน ยังไมพบผูกระทําผิด  

นางสุวรรณี  เดือน พ.ค. 58 ขนสงจังหวัด ไดตั้งจุดตรวจจํานวน 4 ครั้ง มีรถทั่วไปรวมทั้งรถบรรทุก พบรถที่
กระทําผิดเกี่ยวกับตัวรถกระบะบรรทุกเกินกวากฎหมายกําหนด 1 คัน รถของ จ.สระบุรี มีรถที่กระผิด
อยางอื่นประมาณ 65 คัน ปรับทั้งหมด 26 ราย รวมเปนเงิน 15,500 บาท ออกใบส่ังทั้งหมด 39 ใบ  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต และรถตูสาธารณะ 
 
นางสุวรรณี  เรื่องมอเตอรไซดรับจาง ที่ไดรับอนุญาตมา  144  วิน จํานวน 2,560 คัน ปจจุบันดําเนินการ

เปนปายเหลืองทั้งหมด 1,249 คัน คิดเปนรอยละ 49 บางคันที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเพราะไม
ประสงคที่จะเปนรถวิน หรือรถบางคันยังไมถูกตองตามที่แจงมาจึงอยูระหวางการเปล่ียนแปลง บางคันอยู
ระหวางเชาซื้อ กําลังติดตอผูใหเชาซื้อขอเลมมาดําเนินการ จํานวนวินจักรยานยนต 19 วิน ที่ไดรับการ
อนุมัติในรอบแรก จํานวน 204 คัน  ไดดําเนินการจดทะเบียนเปนปายเหลืองแลว จํานวน 113 คัน    
ในสวนที่เหลือที่ยังไมไดดําเนินการ ไดแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ติดตามเรงรัดเพื่อใหรีบมาดําเนินการ และ
อีก 125 วิน ที่ไดรับอนุมัติ อยูในขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรอง เพื่อใหมาจดทะเบียนเปนปายเหลือง 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                        
ระเบียบวาระที่  9  เรื่องขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องอ่ืนๆ  
 
นายชูศักดิ ์  คาดวาอีก 2 เดือนจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทําเรือประมง ตามคําส่ัง คสช.จะมีความผิดเกี่ยวกับ

เครื่องมืออยู 4 – 5 อยาง ซึ่งชาวประมง 3 ตําบลครอบครองสิ่งผิดกฎหมายอยู ขณะนี้เจาหนาที่ศูนย
ควบคุมเรือเขาไมได ไมไดรับความรวมมือทําใหชาวบานไมพอใจ 

ประธาน  ใหชาวประมงทําเรื่องถึงทหารเรือ เวลาน้ีปญหาบานเมืองเหมาะที่จะบังคับใชกฎหมาย อยากให
ใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมาเพื่อสรางบรรทัดฐานใหตลอดไป ความเสียหายกับบุคคลอื่นที่ทําใหสังคม
เสียหายการฟองรอง การบังคับใชกฎหมายตองกระทํา การแกปญหาเพื่อทําเปนหลักสากลเรื่องทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม จะตองบังคับใชกฎหมาย การเรียกคาเสียหายฟองทั้งแพงและอาญา เพื่อเปนบรรทัดฐาน 

นายพิสุทธิ ์  มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับบังคับคดีฟองนายสรศักดิ์  ตอรุงเรือง ใชที่ดินผิดวัตถุประสงค ที่ดินอยูติด 
ถ.เทพคุณากร พื้นที่ 3 ไรเศษ กลุมกฎหมายตั้งเรื่องบังคับคดีทําการรื้อถอนและขับไล ซึ่งพื้นที่นี้เปนพื้นที่
พระราชทาน ซึ่ง สปก.จัดใหนายสรศักดิ์ฯ นําไปใชผิดประเภทโดยไปใหผูอื่นเชาตอ แบงเปนล็อคๆ ละ 3 
– 4 พันบาท ซึ่งอัตราคาเชาที่เสียใหหลวงไรละ 10 บาท ศาลฎีกาตัดสินถึงที่สุด อยูในชั้นบังคับคดี ขอ
ประสานทางปองกันจังหวัดอาจจะมีในกรณีเดียวกันกับตลาดบอบัว เพราะผูใชประโยชนปลูกเปนอาคาร
พาณิชย ซึ่งประสานไปแลวมีทีทาวาจะไมยอมรื้อ ตองนําเรียนในที่ประชุมเพราะอาจจะมีการชุมนุมเล็กๆ
เกิดขึ้นได 

ประธาน  ทําไปตามกฎหมาย จะทําวิธีใดตองมาหารือกัน 



 ๑๐

 
       มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่มารวมประชุม หากไมมีทานใดเสนออะไรเพิ่มเติม    ก็ขอปด

ประชุม 
 

ปดประชุมเวลา    09.45 น.  
 
 

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

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตยพรหม    พิมพ/ทาน 
                                                                              ผบ.หมู (ป.)สภ.บานโพธิ์ 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


