
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังที่  6/๒๕๕9 

วันอังคารที่   5   กรกฎาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ช้ัน ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. พ.อ.พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์  รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (ประธาน) 
2. นายประสิทธ์ิ  แรงรู้   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายธิติกร  แซ่พั่ว   แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา  บุรณศิริ   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
5. ร.อ.สําเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
6. ร.อ.ชยุต   เพ็ชร์ศรีงาม  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์               
7. นายธวัชชัย  สุขสวัสด์ิ   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
8. นายนิพันธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายจักรวาล  แสงแข   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. พ.ต.ท.อํานาจ  หาญไฟฟ้า  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
11. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายวรพัฒน์  คําไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายประดิษฐ์  สุรชัย   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายรวี   ส่องแก้ว   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายสัมพันธ์  พรสกุลศักดิ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
16. นางสาวนิรดา  มุ่งหน้าที่  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
17. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
18. นายกาย   ชลสุวรรณ์  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นางหิรัญญา  โหงวเกิด  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นางสาววริณภา  น้อยสง่างาม  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายอนุชา  กระจายศรี  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายสายชล  วีริยะธัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
23. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
24. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายสิทธิ  บูรณะภักดี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายธานินทร์  นิลกําแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายชูศักด์ิ  นันทิธัญญธาดา  นายอําเภอบางปะกง 
30. นายสุพจน์  ศรีรัตนนุกุญ  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
31. นายจอมไตร  ตันติเสวี   แทน นายอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
32. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
33. นายพัภลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
34. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอําเภอบ้านโพธ์ิ 
35. นายวิชิตพงศ์  สุทธิ   แทน นายอําเภอราชสาส์น 
36. นายนิติภูมิ  โภชากรณ์  แทน นายอําเภอคลองเข่ือน 
37. พ.ต.ท.อนุวัฎ  เทียนทอง  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
38. พ.ต.อ.ดุษฎี  ศุกรเสพย์  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
39. พ.ต.ท.ศานิต  จะโนภาษ  แทน ผกก.สภ.บางนํ้าเปรี้ยว 
40. พ.ต.อ.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง  ผกก.สภ.บางคล้า                                                                                     
41. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
42. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
43. พ.ต.ท.ธนภณ  สระสําลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
44. พ.ต.ท.ธนิต  คงเกียรติก้อง  แทน ผกก.สภ.คลองเข่ือน 
45. พ.ต.อ.คงชาติ  ทรงสุภาพ  ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
46. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
47. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  ผลเกิด   ผกก.สภ.บางขนาก   
48. พ.ต.ท.ธงชัย  วงษ์บุดดา  สว.สภ.สาวชะโงก 
49. พ.ต.ท.เสรี  จันทร์ด้วง  สว.สภ.หนองแหน 
50. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
51. ร.ต.ท.อภิภพ  กิจพฤกษ์  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
52. พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ดิลกพงศ์โยธิน  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. นายจักรกฤษณ์  นนท์จีรพัส  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นายปราโมทย์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
55. นายอภิเษก  ธรรมรงค์รักษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
56. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 
57. นายเกียรติศักดิ์  ภู่กําชัย   แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
58. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
59. นายสมศักดิ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
60. นายนพพร  บุตดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
61. นายชูศักด์ิ  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 
62. นายไชยวัฒน์  ศรีวิไลสกุลวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธ์ิ 
63. นายศรนรินทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
64. นายนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
65. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 



 ๓

67. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
68. พ.ต.ต.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา   (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจิรศักด์ิ  ศรีคชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พล.ต.ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
3. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
4. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายณรงค์  วัชรชัยทโลสถ  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
6. นายวีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
7. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายสมชัย  ธีรวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา                                      
9. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
10. นายเสริมพันธ์  สาริมาน   หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
11. นายวิพากย์  เตชเบญจรงค์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
12. ผศ.ดร.อุทัย                 ศิริภักด์ิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
13. นายจีรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ  หัวหน้าสถานีส่ือสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายพรเลิศ  โชคชัย   นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15. นายอํานาจ  เจริญศรี   นายอําเภอสนามชัยเขต 
16. นายธรรมนูญ  แจ่มใส   นายอําเภอท่าตะเกียบ 
17. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส  ผกก.สภ.บางปะกง 
18. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปิ๋ว  ผกก.สภ.แปลงยาว 
19. พ.ต.อ.เผ่าภากร  รามนุช   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
20. พ.ต.อ.นิพนธ์  คล้ายสิงห์  ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
21. พ.ต.อ.ภณศึกษา  ชาเรณู      ผกก.สภ.วังคู 
22. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีตําบลนครเน่ืองเขต 
23. นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
24. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี 
25. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
26. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง 
27. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา 
28. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ์  นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน 
29. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต 
30. นายอมร   กรรเจียก  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
31. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล 
32. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์ 
33. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 



 ๔

34. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 
35. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา 
36. นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
37. นายสมพร  ป่ินแก้ว   นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น 
38. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
39. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
40. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.00  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร์ที่  ๖ มิถุนายน  255๙       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 5๙ มีกรรมการท่านใด

จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 5/๒๕๕๙ 

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

  นายธนสรร   สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พ.ค. ๕9 สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี   
 ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  1) อําเภอ ได้ดําเนินการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด ๙ ข้ันตอน โดยมีเป้าหมายระยะแรก 
จํานวน ๑๑ อําเภอ ขณะน้ีอําเภอส่วนใหญ่อยู่ระหว่างข้ันตอนที่ 6 - 7 (ข้ันตอนที่ ๑ สืบสภาพชุมชน/
ข้ันตอนที่ ๒ พบปะแกนนําผู้นําตามธรรมชาติ / ข้ันตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน / ชุมชนเวที
ประชาคมครั้งแรก/ข้ันตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ข้ันตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด ( เวทีประชาคมคร้ังที่ ๒) / ข้ันตอนที่ ๖  แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ข้ันตอนที่ ๗ การ
รับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ข้ันตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ข้ันตอนที่ ๙ การรักษา
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สถานะชุมชนเข้มแข็ง  ๒) จัดหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 อําเภอ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 9,155 
บาท ๓) จัดเวรยามเฝ้าระวัง  จํานวน ๓๘ หมู่บ้าน ๔) จัดประชุมรับรองครัวเรือน จํานวน 52 หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ๒) จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีผู้เข้าร่วม ๓๖๔ คน
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ 1 ครั้ง 1 แห่ง 2)  ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ  ๒   แห่ง  202  คน  
พบผลบาก  ๓  คน  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 2 คน ข้อหา จําหน่าย 43  
คดี ผู้ต้องหา 51 คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจําหน่าย  33  คดี ผู้ต้องหา 33  คน ข้อหาครอบครอง 102 
คดี ผู้ต้องหา 106 คน และข้อหาเสพ 286 คดี ผู้ต้องหา 286  คน รวมจับกุมทั้งส้ิน 466 คดี ผู้ต้องหา 
๔78  คน ของกลาง ยาบ้า 8,350 เม็ด  ยาไอซ์ 16.84 กรัม  กัญชา 1,121.83 กรัม  พืชกระท่อม 
8,358  กรัม ฝ่ิน 3.2 กรัม เคตามีน 1 กรัม สารระเหย 3 กระป๋อง 

ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  992 คน ดําเนินการแล้ว 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.30  สมัครใจค่ายบําบัด เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว 349 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 
บังคับบําบัด เป้าหมาย 1,614  คน ดําเนินการแล้ว 1,703  คน คิดเป็นร้อยละ 89.65  ต้องโทษบําบัด
ฯ เป้าหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว  192  คน คิดเป็น 100 % ติดตาม เป้าหมาย 1,130  คน  
ดําเนินการแล้ว  824  คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน 5  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 73 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน  17 แห่ง ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตจํานวน  88  แห่ง  ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน  491  คน  
พบสารเสพติด 3 คน แนะนํา/ตักเตือน  109  แห่ง  สําหรับการตรวจด้านอ่ืนๆ  ยังไม่พบผู้กระทําผิดพบเยาวชนอายุไม่
เกิน 15 ปี  มาใช้บริการในร้านอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่กําหนดจํานวน 2  คน ได้บันทึกประวัติ เรียก
ผู้ปกครองมารับตัวกลับและดําเนินคดีกับผู้ประกอบการ พักใบอนุญาตจํานวน 15 วัน  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.ประยุทธ   สถิติคดีอาญาที่เกิดข้ึนในรอบเดือน มิ.ย.59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ 

คดีเกิด 24 ราย จับได้ 20 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 9 ราย ผู้กระทํา
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 83.30  (เป้าหมายร้อยละ 85.30)  

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์ คดีเกิด 69 ราย จับได้ 40 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มข้ึน 6 ราย  ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวมี 2 ราย แยกเป็น สัญชาติ
กัมพูชา 2 ราย (ข้อหาทําให้เสียทรัพย์, ข้อหาอ่ืนๆ) ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 57.97 (เป้าหมายร้อย
ละ 57.88 )  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  4 ราย จับได้ 2 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง  16  ราย   ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี  
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  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งส้ิน 722 ราย ผู้ต้องหา 820 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา  จับได้ลดลง  66 ราย ในกลุ่มน้ีไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิด
เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 17 ราย ผู้ต้องหา 28 คน   

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน มิ.ย. 59 
  1. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 7 คัน ไม่ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน) 
       2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังน้ี 
   - ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. ไม่มีคดีเกิด 
   - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. ไม่มีคดีเกิด 
   - ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 2 คัน 
   - ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 5 คัน 
        เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  

                    - เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย 
                    - เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด      รถจักรยานยนต์ เกิด 8  ราย  
                     - เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 9  ราย 
                  - เดือน เม.ย. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด 8  ราย 
                     - เดือน พ.ค. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย 
                     - เดือน มิ.ย. รถยนต์ ไม่เกิด       รถจักรยานยนต์ เกิด  7  ราย 

พ.ต.อ.ช่วงศักดา  ขอรายงานคดีที่สําคัญของเดือน มิ.ย. 59 จํานวน 2 คดี คดีแรกฆ่าชิงทรัพย์รถแท็กซ่ีเขตพ้ืนที่ 
สภ.บางปะกง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 59 เวลา 20.30 น. พบศพชายไทยไม่ทราบช่ือ ทิ้งไว้ริมถนนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บางปะกง จากการตรวจสอบศพพบรอยกระสุนปืนจากท้ายทอยด้านซ้ายทะลุ
โหนกแก้มด้านขวาจํานวน 1 รู เบื้องต้นยังไม่ทราบช่ือผู้ตาย ได้ดําเนินการสืบสวนและได้รับความร่วมมือ
จากกรมการปกครองช่วยตรวจลายน้ิวมือเบ้ืองต้น ต่อมาทราบช่ือว่า นายเอกราช  ธาราโรจน์ เป็นคน
อุดรธานี ได้ตรวจสอบประวัติแล้วได้อยู่กับมารดาที่สมุทรปราการและทําการขยายผลกับกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายได้เรียกแท็กซี่ของผู้ตายนําพามาที่ สภ.บางปะกงและตรวจสอบ
เบอร์โทรศัพท์ว่าบริเวณใดที่คนร้ายอยู่จนไปพบแท็กซี่ของกลางจอดอยู่ที่สวนปัญจะ เขตบางบ่อ มีตํารวจ
สายตรวจของบางบ่อได้พบคนร้ายจอดรถข้างทางและทําความสะอาดรถ เม่ือคนร้ายเห็นสายตรวจบางบ่อ
ได้ขับรถหนีไป และได้รวบรวมพยานหลักฐานทราบว่าคนร้ายได้อยู่ในพื้นที่บางบ่อแน่นอน ทางสภ.บางปะ
กงและสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ซุ่มดูอยู่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ 22.00 – 04.00 น. และ
จับกุมได้ จากการจับกุมผู้ต้องหาได้เคยกระทําผิดมาแล้ว 2 คดี เรื่องของการข่มขืน ส่วนสาเหตุอ้างว่าได้
โบกรถคันน้ีมาส่งที่บางปะกง และไม่มีค่ารถเพราะเรียกค่ารถแพง จึงก่อเหตุทะเลาะกันแล้วควักปืน
ออกมายิง โดยจับได้พร้อมของกลาง มีรถแท็กซี่อัสติสสีแดง อาวุธปืนยี่ห้อนอริงโก้ 213 ขนาด 7.62 มม. 
กระสุนปืนขนาด 7.62 มม. จํานวน 13 นัด พร้อมโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดของผู้ตาย เครื่องช๊อต
ไฟฟ้า  ได้นําตัวไปแถลงข่าวที่ตํารวจภูธรภาค 2 เม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 59  คดีที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 มิ.ย. 
59 เวลา 20.00 – 07.00 น.ได้มีคนร้ายงัดมินิมาร์ทในป๊ัมนํ้ามันคาลเท็กซ์ ในเขตบางนํ้าเปรี้ยว ต่อมา
ได้ออกหมายจับและได้จับคนร้ายได้ ทราบช่ือนายณัฐพงษ์  จินดา อายุ 23 ปี อยู่อ.บ้านโพธ์ิ ได้มีเส้ือคลุม
แขนยาวที่ใช้ในวันก่อเหตุ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ MSX สีแดงดํา บัตรเติมเงินวันทูคอล 3 ใบ บัตรเติมเงินใบ
ละ 100 บาท 28 ใบ เม่ือจับได้นํามาขยายผลปรากฏว่าผู้ต้องหารายน้ีได้ลักทรัพย์ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ที่              
ต.บางพระ เม่ือวันที่ 19 – 20 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา จากคําให้การของคนร้ายพยายามลักทรัพย์เพ่ือนําเงิน
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ไปแต่งงาน เพื่อเอาเงินที่ได้ไปซื้อทองและแหวนเป็นทอง 4 บาท ปรากฎว่าวันที่ถูกจับกุมเป็นวันแต่งงาน
พอดี    

เลขานุการ  วาระที่  ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข 
นายรวี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการ

ทํางานในห้วงเดือน มิ.ย. 59 มีทั้งหมด 32,564 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 11,418 คน ลาว 2,491 
คน กัมพูชา 18,655 คน  นายจ้างทั้งหมด 4,475  คน แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต 20,849 คน 

พ.ต.ท.นิธิวัชร์  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือน มิ.ย.59 จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งส้ิน 38 
คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ทั้งหมด 

เลขานุการ  วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายสิทธิ  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกตรวจ

เรือประมงทั้งหมด 8 ลํา เป็นเรือลากจูงสินค้าจํานวน  3 ลํา ขนข้ึนเรือใหญ่ไปที่เกาะสีชังเพ่ือออกนอก
ประเทศและเรือประมงจํานวน 4 ลําเป็นเรือขนาดเล็กที่จับ 2 ตา พบลูกจ้างทั้งหมด 24 คน เป็นคนไทย 
13 คน เมียนมาร์ 11 คน เป็นแรงงานที่เข้ามาถูกกฎหมาย ไม่มีการกระทําผิดการค้ามนุษย์แต่อย่างใด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชนในพ้ืนที่ เดือน มิ.ย. ๕๙ 
  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคล่ือนไหวของนักการเมืองคนสําคัญในพ้ืนที่ 

ไม่มีการเคล่ือนไหวส่ังการให้ย่ัวยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพ้ืนที่แต่อย่างใด ความเคล่ือนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถ่ินในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพ้ืนที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่น้ันๆ 

  ความเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่ 
  เมื่อวันที่  ๑๓  มิ.ย. 59 เวลา 09.๐0 น. ได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ม.๒,๓,๖ ต.แหลมประดู่ อ.

บ้านโพธ์ิ และ ม.๑,๒,๓ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ประมาณ 140 คน ได้รวมตัวชุมนุม ณ บริเวณหน้า บริษัท 
ไทย โฮ อีเล็กทริคไวร์ จํากัดซึ่งประกอบกิจการรีดสายทองแดง เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนด้านมลพิษ
ทางกล่ิน (กล่ินเหม็น)โดยกลุ่มผู้ร้องต้องการให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ การแก้ไขปัญหา ฝ่ายปกครอง 
อ.บ้านโพธ์ิ อ.แปลงยาวและผู้แทนบริษัทฯ ได้ร่วมเจรจาแก้ไขปัญหา สรุป ทางบริษัทฯขอแก้ไข 3 ข้อ        
1) เปล่ียนเครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพดีข้ึน 2) ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ 3) ต่อปล่องท่อไอเสียให้สูงข้ึน
จากเดิม จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน   

  เมื่อวันที่  14  มิ.ย. 59  เวลา 10.00 น. ได้มีประชาชน ทต.บางคล้า ประมาณ 150 คน 
รวมตัวชุมนุมที่วัดโพธ์ิบางคล้า กรณี พระปลัดลํายอง เปมสีโล เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบางคล้า ได้นิมนต์ให้พระ
กมลชัย  กตนวิโร พระลูกวัดให้กลับไปจําวัดที่วัดบางกระพ้อ (วัดสังกัดเดิม) ม.6 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า 
เน่ืองจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมคณะสงฆ์คณะกรรมการวัด ได้สนับสนุนให้
พระกมลชัยฯ จําวัดที่วัดโพธ์ิบางคล้าต่อไป  

  เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. 59 เวลาประมาณ 09.00 น. ได้มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา ประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพ่ือยืนยันขอรับสิทธิในการ
เรียกร้องขอที่ดินทํากิน ณ วัดชายเคืองวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม โดยมี พล.อ.ดร.              



 ๘

กิตติศักดิ์  รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้มาช้ีแจงทําความเข้าใจ เสร็จส้ิน
การประชุมเม่ือเวลาประมาณ 12.00 น. 

  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกนํ้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นางสาววริณภา  สํานักงานขนส่งจังหวัดได้ดําเนินการบูรณาการกับทหารและตํารวจต้ังจุดตรวจเดือน มิ.ย. จํานวน 

4 ครั้ง คร้ังที่ 1) วันที่ 2 มิ.ย. 59 บริเวณหน้าวัดเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 2) วันที่ 9 
มิ.ย. 59 บริเวณหน้าวัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธ์ิ ต.บางไผ่ อ.เมือง 3) วันที่ 16 มิ.ย. 59 บริเวณข้างค่าย
พล.ร.11 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง 4) วันที่ 23 มิ.ย. 59 บริเวณใต้สะพานมอเตอร์เวย์ ต.ท่าสะอ้าน           
อ.บางปะกง  สรุปผลการดําเนินการพบรถที่มีการต่อเติมแก้ไขสภาพตัวรถให้มีลักษณะบรรทุกนํ้าหนักเกิน
ได้ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกจํานวน 32 คัน เป็นรถในพ้ืนที่จํานวน  20 คัน รถต่างพื้นที่จํานวน  
12  คัน ได้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับและออกคําส่ังปฏิบัติดําเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เรียกรถที่ตรวจพบให้ปรับปรุงแก้ไขและนํารถไปตรวจสภาพ                   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นางสาววริณภา  ขณะน้ีอยู่ระหว่างนําเสนอพิจารณาร่างระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 

1/2259 ในส่วนของสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ช่วยเลขาฯ นําเสนอร่างไปทางฝ่ายเลขาฯ
คือ สภ.เมืองฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างการกําหนดวัน นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือจัดการ
ประชุมอีกครั้ง  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                           
ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ   
 
นายธนสรร  เรื่องรถที่ออกจากสถานีขนส่งใหม่ ถ.สิริโสธร ส่วนมากจะยูเทิร์นข้ามไปตรงฝ่ังห้างบ๊ิกซีเลย ฝาก

ให้แขวงและเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรและที่หน้าหมู่บ้านมารวย 1 เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนรถที่ออกจาก
ห้างโรบินสันจะว่ิงยาวตลอดรถที่จะยูเทิร์นก็จะลําบากเน่ืองจากไม่มีไฟแดง  จึงขอให้ที่ประชุมช่วย
พิจารณาเพ่ือหาทางแก้ไขด้วย 



 ๙

นางสาววริณภา  โดยปกติรถที่ออกจาก บขส.จะมีป้ายจราจรอยู่แล้วห้ามรถตรงไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถโดยสาร
ถ้าตรวจเจอหรือเจ้าหน้าที่ตรวจเจอในกล้องวงจรปิดจะเรียกตัวไปเปรียบเทียบปรับทันที ดูแล้วว่าถ้าเกิด
ออกมาแบบน้ันจะเกิดอุบัติเหตุ 

ผู้แทนท้องถ่ิน  เมื่อสัปดาห์ก่อนมีอุบัติเหตุตรงแยกหน้าสํานักงานที่ดิน ซึ่งเป็นส่ีแยกที่มีอุบัติเหตุบ่อย อยากให้
เทศบาลเมืองทําถนนเป็นลูกระนาดเพื่อลดความเร็วหรือป้ายบอกทางเอก ทางโท 

นายปราโมทย์  จะนําเรื่องน้ีไปเรียนกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพื่อหาทางแก้ไข 
   
มติที่ประชุม      รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา    ๐๙.๓๕   น.  
 

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


