
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  6/๒๕๕7 

วันศุกร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
 

1. นายบัณฑิตย ์  เทวีทิวารักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1) 
2. นายอุดมวิทย์  อริยสุนทร  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายเดชา  ใจยะ   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายอสิตรา  รัตตะมณ ี  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.สัมพันธ์  เบญจศิริ   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
6. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
7. น.ส.จันจีรา  พรมงาม            แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายสมเกียรติ  บุญทอง   แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายสมควร  สกุลเทวัญพิทักษ ์ แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายธนโชติ  สมรรถไท  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายสัมพันธ์  พรสกุลศักดิ์           แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1                                                                                                                                                          
13. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
14. นายเชลร์  โพธิมากูล  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 
15. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  เกษตรภิบาล  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายวัลลภ  โมรีรัตน์   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นางสาวนงคราญ  แย้มเวช   แทน ผู้อ านวยการส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายเวทิน  พุ่มอินทร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายสุวัฒน์  ตาปนานนท ์  แทน ผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายนิธิชัย  สมวงษ์   แทน ผู้อ านวยการทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. เรือโทชัยณรงค ์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาฉะเชิงเทรา 
24. นางสาวคนึง  ไข่ลือนาม  แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
/25.นายสมชาย... 



 ๒ 

 
25. นายสมชาย  เพ็งอินทร์  แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
26. นายฐาปนิก  บุญศิร ิ   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายปราโมท  กาชง   แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
28. นางอัจฉราพร  พูลสมบัติภิญโญ  แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายปรีชา  บุญประคอง  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
30. นายสานุพัฐ  เด่นธรรม  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
31. พ.ต.ท.อาเดียว  ท้วมละมูล  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
32. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
33. พ.ต.ต.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
34. พ.ต.ท.เจริญชัย  มั่งมี   แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
35. ร.ต.ท.จีระพันธ์  ขันแสง   แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
36. พ.ต.ท.อนันต์  ธรรมชัยกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
37. พ.ต.ท.อนันต์สิทธิ์ พิทักษ ์   แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
38. พ.ต.ท.สมชาย  ช านิ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
39. พ.ต.ท.สถาพร  ค าหริ่ง   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
40. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน                                                     
41. พ.ต.ท.ธนิท  คงเกียรติก้อง  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
42. พ.ต.ท.ชิตพล  ยืนยาว   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
43. พ.ต.ท.บรรฑูรย์  ผลิตนนท์เกียรติ  แทน สวญ.สภ.วังคู 
44. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
45. พ.ต.ท.อ านาจ  หาญไฟฟ้า  แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
46. ร.ต.อ.ปณต  ค านึงการ  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ 
47. ร.ต.อ.ประโมทย์  พูลประเสริฐ  แทน สวญ.ตม.ฉะเชิงเทรา 
48. นายอนันต์  ดิษฐศิริ   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา         
49. นายกวีพัฒน์  มั่นเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม                
50. นางฐิตารีย์  เลิศกิจลักษณ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
51. นายนพพร  บุตรดีวงษ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
52. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
53. นายไกรสร  ทองค า   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
54. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
55. นายไชยวัฒน์  ศรีวิไลสกุลวงศ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
56. นางทิพวรรณ  นิจจังจัตบุตร  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นายสราวุธ  ชูทับทิม   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/(เลขานุการ) 
59. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง            แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑) 
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60. นางสาวอสิตรา  รัตตะมณ ี  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
61. ว่าที่ พ.ต.ต.สุรินทร์ รักษาพล  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
๑. นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) 
๓. พล.ต.พิชิต  ฟูฟุ้ง   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
๔. พล.ต.ชาติชาย  พูลสวัสดิ์  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค 1  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๕. พ.ต.ท.เกียรติพนธ์  ประทุมรัตน์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
๖. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗. นายจักวาล  แสงแข   อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.  นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปราม 

            การท าลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
     7.  นายบุญช ู  ภู่อยู่   หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
     8.  ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์      
     9.  นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   10.  นายจีรวัฒน ์  จิรวัฒนวงศ์สิร ิ  หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   11.  นายวิสิทธิ ์  สินลือนาม  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
   11.  นายสิทธิชัย  กิตติกูล   นายอ าเภอบางปะกง 
   12.  นายคมทัตต์  ตันติยมาศ  นายอ าเภอพนมสารคาม 
   13.  นายพรเลิศ  โชคชัย   นายอ าเภอบางคล้า 
   ๑๔   นายวุฒิศักดิ ์  สิงหเดโช  นายอ าเภอแปลงยาว 
   15.  นายประโยชน์   เลี่ยวสมบูรณ์  นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
   16.  นายวราภรณ ์  ศิริวงศ์   นายอ าเภอสนามชัยเขต 
   17.  นายธีระ   พรชูตรง   นายอ าเภอท่าตะเกียบ   
   18.  นายชิดชนก  ทับแสง   นายอ าเภอราชสาส์น  
   19.  พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี   ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
   20.  พ.ต.อ.ณรงค์เดช  ทัพพะจายะ  ผกก.สภ.ฉิมพลี      
   21. พ.ต.ท.ณัฏฐ ์  สุวรรณวัฒนะ  สวญ.สภ.บางขนาก     
   22. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  
   23. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
   24. นายวิสูตร   ศรีสุนทร  นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า    
   25. นายวิรัตน ์  ผาสุก   นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
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    26. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
    27. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
    28. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
    29. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
    30. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
    31. นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
    32. นายทวีศักดิ์  ชโนเมธาภรณ ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
    33. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น  
    34. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
    35. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด  
    36. นายเชาวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
    1.นายวิโรจน ์  สุขส าราญ  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
      
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.00    น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ประธาน  วันนี้เวลาช่วงเช้า มีการสนธิก าลังระหว่างทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้น

เรือนจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ                                        
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๕/๒๕๕7 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 
                                                      
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 57 รายงาน

การประชุมฯ จ านวน  ๑3 หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีการแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕7  
                                                  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 5/๒๕๕7 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
เลขานุการ   มี เรื่ องติดตาม 1 เรื่อง คือ เรื่องฮวงซุ้ยที่มาก่อสร้างที่  อ .ท่าตะเกียบ ขอเชิญ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้รายงาน  
นายวีรชัย  วันที่ 29 ม.ค.56 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และเข้าไป

ตรวจสอบพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.56 เวลา 16.00 น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช 3 
หนองคอก ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จ านวน 3 งาน ลักษณะคือ ฮวงซุ้ยก่อปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 
3.00 x 4.00 เมตร จ านวน 1 รายการ ไม่พบผู้กระท าผิด เหตุเกิดบริเวณทุ่งนาตาจีน หมู่ที่ 21         
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 3 มิ.ย. 56 เวลา 10.00 น.  นายมานพ อยู่เจริญ  
อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 8/2 หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางมาร้องเรียนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ 20 มิ.ย. 56 เวลา 10.00 น. ได้รับเรื่อง  
ร้องเรียนจากรายเดิม ได้เดินทางมาร้องเรียนและแจ้งว่าไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ วันที่ 4 ส.ค. 56 
หน่วยป้องกันรักษาป่า ฉช.3 หนองคอก ได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.56 19 ก.ย.56 
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือแจ้งไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9   
สาขาปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 23 ก.ย. 56 แจ้งไปยังอ าเภอท่าตะเกียบเพ่ือ
ทราบและพิจารณา แจ้งฉช.3 หนอกคอก เพ่ือทราบอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 20 ก.ย. 56 หน่วย ฉช.3 
หนองคอก ส่งรายงานการตรวจสอบด าเนินคดี และตรวจยึดพื้นที่ ตามค าสั่งของผู้อ านวยการส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  พบมีการสร้างใหม่ เนื้อที่ 0 – 3 – 98 ไร่ 
สิ่งก่อสร้างรวม 3 รายการ ตามประจ าวัน ข้อ 1 วันที่  21 ก.ย. 56 เวลา 10.00 น.             
คดีท่ี 320/2556 ยึดทรัพย์  ที่ 299/2556 1 ต.ค. 56 ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเ้พ่ือลงนามแจ้งไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี อีกครั้งหนึ่งให้ทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติ พิจารณาบังคับใช้กฎหมายมาตรา 25  แห่งพระราชาบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ให้อ าเภอท่าตะเกียบ พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ.2528 อีกทางหนึ่ง วันที่ 31 ต.ค. 56 เวลา 11.00 น. นายบุญชอบ สุทธมัสวงษ์ อธิบดี 
กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้น าก าลังเข้าตรวจจับกุมบุคคลซึ่งก าลังเข้าไปท าการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ตกแต่ง ฮวงซุ้ย เพ่ิมเติมตรงจุดที่เป็นแปลงคดี ที่มีการตรวจจับกุมด าเนินคดีไว้แล้วเมื่อวันที่ 20 – 
21 ก.ย. 56 พบกลุ่มบุคคล จ านวน 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน ก าลังท าการก่อสร้าง
เพ่ิมเติม พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าตะเกียบ ด าเนินคดี เมื่อ      
วันที่ 3 ก.ค. 57 และได้รับรายงานผลคดี ทราบว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย   
 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
 

/นายธนสรร… 



 ๖ 

 
  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน มิ.ย. ๕7 สรุปผลการด าเนินงาน คือ 
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่ บ้าน ชุมชน จัดประชุมประชาคม       
จ านวน 131 หมู่บ้าน ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบผู้เสพ ผู้ติด จ านวน 29 คน การน าผู้เสพ 
ผู้ติด เข้ารับการบ าบัด จ านวน  100 หมู่บ้าน การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด         
จ านวน 991 คน การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 51 คน   

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 115 แห่ง ดังนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป้าหมาย จ านวน 37 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป้าหมาย จ านวน 44 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 เป้าหมาย 27 โรงเรียน และส านักงานอาชีวศึกษาฯ 
เป้าหมาย 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถาน
ประกอบการจัดท าระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จ านวน 5 แห่ง ส่งเสริมให้สถานประกอบการ สมัครเข้าร่วมจัดท าระบบมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหายา เสพติด ในสถานประกอ บการ  จ านวน  3 แห่ ง  ตรวจติ ดตาม เ พ่ือ ให้                
สถานประกอบการ รักษามาตรฐานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จ านวน 3 แห่ง และสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานประกอบการ 7 แห่ง จ านวน 833 คน พบผลบวก 
จ านวน 4 คน 

ผลการปราบปราม เดือน มิ.ย. 57 ข้อหาผลิต (กระท่อม,กัญชาสด) จ านวน 2 ราย 
ผู้ต้องหา จ านวน 2 คน ข้อหาจ าหน่าย จ านวน 47 ราย ผู้ต้องหา 55 คน ข้อหาครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย 32 ราย ผู้ต้องหา จ านวน 33 คน ข้อหาครอบครอง จ านวน 199 ราย ผู้ต้องหา 
จ านวน 199 คน และข้อหาเสพ จ านวน 313 ราย ผู้ต้องหา จ านวน 313 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 
จ านวน 648 ราย ผู้ต้องหา จ านวน 657 คน ของกลาง ยาบ้า จ านวน 264,950 เม็ด ยาไอซ์ 
จ านวน 48.34 กรัม กัญชาแห้ง จ านวน 235.71 กรัม พืชกระท่อม จ านวน 5,281.95 กรัม 
กัญชาสด จ านวน 115.59 กรัม และสารระเหย จ านวน 1 กระป๋อง 

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก จ านวน 100 คน สมัครใจบ าบัด จ านวน 36 คน 
บังคับบ าบัด จ านวน 1,354 คน ต้องโทษบ าบัด จ านวน 156 คน และติดตาม จ านวน 2,187 คน  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ 
จังหวัดได้ออกตรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการอ าเภอโดยออกตรวจสถานบันเทิง  สถานบริการ      
แหล่งมั่วสุมและโรงแรม จ านวน 85 แห่ง และได้สุ่มตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติด จ านวน 5 คน    
ตรวจด้านอ่ืนๆ ไม่พบความผิด ไม่พบการแสดงลามกอนาจาร ไม่มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปใน
สถานบริการ ไม่พบผู้มาใช้บริการอายุต่ ากว่า 20 ปี  

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สนธิก าลังพลเรือน ทหาร และต ารวจ      
รวม 115 นาย ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคม เพ่ือกวาดล้างอบายมุขและยาเสพติด ผลการปฏิบัติ 
ปรับผู้ไม่พกบัตรประชาชน จ านวน 25 ราย สุ่มตรวจปัสสาวะ จ านวน 34 ราย ไม่พบสารเสพติด 

 
/และได้มี… 
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และได้มีการสั่งปิดร้าน OK คาราโอเกะ ตั้งอยู่เลขท่ี 14/12 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
ในฐานความผิดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชาย  
หรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และรับคนต่างด้าวเช้าท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เลขานุการ   ต่ อ ไปว า ระที่  ๔ . ๓  ก า รป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญห ากา รตั ด ไ ม้ ท า ล า ยป่ า แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                            

นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน มิ.ย. ๕7 เหตุเกิด จ านวน 6 คดี
ผู้ต้องหา จ านวน 12 คน   

คดีแรก วันที่ 9 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 4 คน ยึดไม้พะยูง 2 ท่อน ปริมาตร 0.19 ลบ.ม.  
ไม้แปรรูป 8 แผ่น ปริมาตร 0.53 ลบ.ม. ที่ป่าเขาระบมปร้าน ม.25 ต.คลองตะเกรา               
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

คดีที่สอง วันที่ 12 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 4 คน ยึดไม้พะยูง 2 ท่อน ปริมาตร 
0.26 ลบ.ม. ที่ป่าทับกระบก ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   

คดีที่สาม วันที่ 13 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 1 คน ยึดไม้ประดู่ 24 ท่อน ปริมาตร
0.79 ลบ.ม. ไม้มะค่าโมง 8 แผ่น ไม้ประดู่ 92 แผ่น ปริมาตร 3.201 ลบ.ม. บ้านเลขที่ 43/1   
ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  

คดีที่สี่ วันที่ 13 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 1 คน ยึดไม้กระยาเลย 17 แผ่น 33 ท่อน 
ปริมาตร 9.148 ลบ.ม. สิ่งประดิษฐ์ 6 รายการ รากไม้ 25 ตอ บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.ท่าทองหลาง          
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

คดีท่ีห้า วันที่ 19 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 1 คน ตรวจยึดพ้ืนที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 7-3-97 ไร่ 
ที่ป่าบ้านคลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  

ดดีที่หก วันที่ 30 มิ.ย. 57 จับกุมผู้กระท าผิด 1 คน ยึดไม้กระยาเลย 171 แผ่น  
ปริมาตร 2.648 ลบ.ม. ไม้กระยาเลย  8 ท่อน 0.043 ลบ.ม บ้านเลขที่ 24  ม.7 ต.ท่าไข่       
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   
 เปรียบเทียบคดีเดือน มิ.ย. 56 และ มิ.ย. 57 จ านวนคดี  มิ.ย. 56 คดีเกิด จ านวน 7 คด ี
มิ.ย. 57 คดีเกิด จ านวน 6 คดี คดีเกิดลดลง จ านวน 1 คดี จ านวนผู้ต้องหา มิ.ย. 56 ผู้ต้องหา 
จ านวน 7 คน มิ.ย. 57 ผู้ต้องหา จ านวน 12 คน ผู้ต้องหาเพ่ิมข้ึน จ านวน 5 คน ไม้ท่อน มิ.ย. 56 
ไม้ท่อน จ านวน 32 ท่อน มิ.ย. 57 ไม้ท่อน จ านวน 69 ท่อน ไม้ท่อนเพ่ิมขึ้น จ านวน 37 ท่อน    
ไม้แปรรูป มิ.ย. 56 ไม้แปรรูป จ านวน 275 แผ่น มิ.ย. 57 ไม้แปรรูป จ านวน 296 แผ่น          
ไม้แปรรูปเพิ่มขึ้น จ านวน 26 แผ่น และอุปกรณ์ของกลาง มิ.ย. 56 จ านวน 10 รายการ อุปกรณ์
ของกลาง มิ.ย. 57 จ านวน 18 รายการ อุปกรณ์ของกลางเพิ่มขึ้น จ านวน 8 รายการ  

เลขานุการ  วาระท่ี ๔.๔  การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัด
รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวฉัตรสุดา  ส าหรับเดือน มิ .ย.  57 การจับกุมผู้กระท าความผิด ตามกฎหมายด้านปศุสัตว์             
ไม่พบผู้กระท าความผิด เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานของชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์ ได้มีนโยบายการ
เดินเนินการเข้าไปตรวจสอบร้านขายยาสัตว์ เพ่ือเป็นการป้องปรามผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ยา  
พ.ศ.2510 ได้สุ่มตรวจร้านขายยาสัตว์ จ านวน 4 แห่ง เขต อ.บางคล้า 1 แห่ง และ อ.เมือง       
1 แห่ง ไม่พบผู้กระท าความผิด 

/ประธาน… 



 ๘ 

 
ประธาน   มีข่าวเรื่องโรคคอบวมในกระบือ อยากทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร 
นางสาวฉัตรสุดา  เป็นโรคที่เกิดขึ้นทางภาคอีสาน เป็นโรคเกี่ยวกับโค กระบือ ถ้าติดเชื้อในโคอัตราการตาย

ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อในกระบืออัตราการตายจะ 100 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2551 ที่ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า การป้องกันสามารถท าได้โดยการ   
ฉีดวัคซีน การรณรงค์จะท าช่วง พ.ย. – ธ.ค. 57 จะฉีด 1 ครั้ง ต่อปี ถ้าโค กระบือ มีการตายโดย
เฉียบพลัน ภายใน 1 – 2 วัน ให้แจ้งปศุสัตว์ทราบ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบ

เดือน ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓  รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ว่าที่ พ.ต.ต.สุรินทร์ สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน พ.ค. ๕7 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และ

สะเทือนขวัญ คดีเกิดขึน้ จ านวน  4  ราย จับกุมได้ จ านวน 3 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา 
คดีเกิดเท่ากัน ข้อหาที่เกิดมากที่สุด คือ ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 3 ราย 
และชิงทรัพย์ จ านวน 1 ราย คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดขึ้น 
จ านวน 51 ราย จับกุมได้ จ านวน 44 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด
เพ่ิมขึ้น จ านวน  28 ราย ข้อหาที่เกิดมากที่สุด คือ ท าร้ายร่างกาย คดีเกิด จ านวน 37 ราย  
จับกุมได้ จ านวน 36 ราย สภ.ที่เกิดมากที่สุด คือ สภ.บางปะกง คดีกลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ คดีเกิดขึ้น จ านวน 62 ราย จับกุมได้ จ านวน 36 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง จ านวน 16 ราย ข้อหาที่เกิดมากที่สุด คือ ลักทรัพย์ คดีเกิด จ านวน 38 ราย 
จับกุมได้ จ านวน 13 ราย สภ.ที่เกิดมากที่สุด คือ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 18 ราย    
และสภ.บางปะกง จ านวน 12 ราย คดีกลุ่มที่ ๔ คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกิดขึ้น จ านวน  29 ราย 
จับกุมได้ จ านวน 3 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง จ านวน 19 ราย 
ข้อหาที่เกิดมากที่สุด คือ ลักรถจักรยานยนต์ จ านวน 14 ราย และฉ้อโกงทรัพย์ จ านวน 8 ราย 
สภ.ที่เกิดมากที่สุด คือ สภ.บางปะกง จ านวน 12 ราย และสภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 8  ราย 
คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมได้ จ านวน 834 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา จับกุมได้ลดลง จ านวน 7 ราย ข้อหาที่จับกุมได้มากที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จับกุมได้ จ านวน 622 ราย ผู้ต้องหา จ านวน 686 คน      

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานใน
ระบบ ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายธนโชติ   ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจ านวนแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับ
อนุญาต ให้ท างานในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน มิ.ย.๕7 แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 
จ านวน 21,665 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จ านวน 18,464 คน แยกเป็น 
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จ านวน 921 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราว  

 
/จ านวน 760 คน… 



 ๙ 

 
                    จ านวน 760 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 10,291 คน แรงงานต่างด้าว 
 ที่เข้ามาโดยจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 40 แรงงานต่างด้าวที่น าเข้าตาม MOU จ านวน 3,956 คน 

และแรงต่างด้าวตามมติ ครม.15 ม.ค. 56 จ านวน 2,496 คน คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย        
ผิดกฎหมาย จ านวน 3,201 คน แยกเป็น ชนกลุ่มน้อย จ านวน 149 คน และแรงงานต่างด้าว
ตามมติ ครม. 6 ส.ค. 56 จ านวน 3,052 คน 

  ตามมติ คสช.เร่งด่วน จัดหางานมีมติจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ณ กองพลทหารราบที่ 11 อาคารรู้รักสามัคคี วันที่ 7 ก.ค. 57 มีนโยบาย
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทั้งกลุ่มที่เดินทางมาจาก
จังหวัดชายแดน และแรงงานต่างด้าวที่สถานะผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานประกอบการ ให้มาขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้อง มีหน่วยงานที่ร่วมกัน คือ จัดหางาน สาธารณสุข ปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง 
และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ นายจ้าง เจ้าของ
สถานประกอบการจะได้รับการตรวจเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มของคณะกรมการปกครอง และ
รับบัตรคิว เพ่ือเข้าสู่การบริการของสาธารณสุข ขั้นตอนสุดท้าย คือ การรับบัตร ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย และแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ 

ประธาน  เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกันในเรื่องของการตรวจเอกสาร ต้องตรวจให้ครบก่อน      
เพ่ือไม่ให้เกิดการนับซ้ ากัน กลุ่มท่ีตกใจและกลับประเทศไป กลุ่มนี้มีเอกสารถูกต้องแล้วหรือไม่ 

ร.ต.อ.ประโมทย ์ กลุ่มนี้เวลาเข้ามาจะใช้ใบผ่านแดนชั่วคราว มีระยะเวลา 60 วัน แรงงานต่างด้าวเหล่านี้
จะมีนายจ้างแต่ละจังหวัดมารับตัวที่ตรวจคนเข้าเมือง 4 ศูนย์ คือ จ.สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และ
ตราด เป็นศูนย์รับกลับแรงงานต่างด้าวจากประเทศ ศูนย์บริการจดทะเบียนฯ จะมี 2 กรณี คือ 
กรณีรับจากศูนย์ 4 ศูนย์ และที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว เพ่ือที่จะได้มาขึ้นทะเบียนท าบัตรให้ถูกต้อง 
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 57 จะออกบัตรจากกรมการปกครอง และมีใบอนุญาตชั่วคราว บัตรมี 3 สี 
แบ่งตามสัญชาติ คือ พม่าสีเขียว กัมพูชาสีน้ าตาล และลาวสีฟ้า  

นายสิทธิชัย  แรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศและต้องการกลับมาใหม่ อ.พนมสารคาม มีนายจ้าง และ
เจ้าของสถานประกอบการ สอบถามเข้ามามากอยากให้จัดหางานประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ขั้นตอน
รายละเอียดต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกันได้หรือไม่ 

นายสมเกียรติ  ด้านการประชาสัมพันธ์ได้ท าแล้วหลายทาง เช่น ทีวี และสามารถสอบถามได้ที่จัดหางาน
จังหวัดได้ 

เลขานุการ  ต่อไปต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย ขอเชิญต ารวจตรวจคนเข้าเมืองรายงาน 
ร.ต.อ.ประโมทย ์ ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถิติต่างด้าวเข้าเมืองโดย    

ผิดกฎหมาย ประจ าเดือน มิ.ย. 57 ทั้งหมดจ านวน 5,720 คน แยกเป็น กมัพูชา จ านวน 5,710 คน 
พม่า จ านวน 1  คน ลาว จ านวน 5 คน และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน ทั้งหมดได้ผลักดันส่งกลับไปตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และได้ถูกผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว 

  ผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจ วันที่ 10 มิ.ย. 57 ตรวจคนเข้าเมืองจ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ 
กก.2 บก.สส.สตม.ท าการจับกุมตัว นายมู ฮัมเหม็ด ชาฮาร์  อัสสัม คาน ( MOHAMDED 
SHAHANUR ISLAM KHAN ) อายุ 42 ปี พร้อมด้วยของกลาง หนังสือเดินทางประเทศบังคลาเทศ 
หมายเลข E1836020 จ านวน 1 เล่ม ใบเสร็จรับเงินในราชการส านักงานต ารวจแห่งชาตทิี่ท าการ         

 
/ตรวจคนเข้าเมือง… 



 ๑๐ 

 
                    ตรวจคนเข้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา เล่มที่ 23397 เลขที่  10 ระบุชื่อนาย Mr.MOHAMDED 

SHAHANUR ISLAM KHAN จ านวน 1 ฉบับ โดยกล่าวหาว่า ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม  
และเป็นบุคคลต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่จับกุม ร้านแอมบาสเดอร์ ท็อปคลาส 
ห้อง ดี 8  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพ 

  วันที่ 11 มิ.ย. 57  ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา กอ.รมน. และป้องกันจังหวัด 
จับกุม นายประวัติ จันทะสาน อายุ 40 ปี สัญชาติไทย ผู้ใช้รถยนต์เก๋งแท็กซี่เป็นพาหนะน าคนต่าง
ด้าวสัญชาติกัมพูชา 2 คน เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต และจับกุมคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา 2 คน คือ นายตี อายุ 35 ปี และน.ส.น้ า อายุ 35 ปี ในข้อหา เป็นคนต่างด้าวเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  วันที่ 25 มิ.ย. 57 ตรวจคนเข้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา จับกุม นายมาเฮอร์ ซาอีฟ โมฮัมเหม็ด 
อัลซาอิด อายุ 35 ปี สัญชาติโอมาน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาท่ี 385/2555 ลง 28 มี.ค. 55  
ในข้อกล่าวหา “ขอออกหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน”  โดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 5 ม.10 ต.บ้านนา    
อ.บ้านนา จ.นครนายก 

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นายฐาปนิก  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจ าเดือน มิ.ย. ๕7 

วันที่ 9 มิ.ย. 57  มีการลงตรวจพ้ืนที่ตรวจสอบการค้าประเวณีในร้าน OK คาราโอเกะ       
ในพ้ืนที่ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และพบหญิงต่างด้าวทั้งหมด 18  ราย เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จ านวน 5 ราย สัญชาติลาว น าส่งเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้กระท าผิดตามกฎหมาย  
ลักลอบค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย และเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิด
กฎหมาย จ านวน 13 ราย สัญชาติลาว  

รายละเอียดการแจ้งข้อมูลปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านระบบ oscc ประจ าเดือน มิ.ย. 57 
สถานที่เกิดเหตุ ร้านสามพ่ีน้อง ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้บันทึกข้อมูลลง
ระบบ oscc และส่งต่อข้อมูลให้กับ สภ.บางน้ าเปรี้ยว อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 7…   



 ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายอารักษ ์  ทางหลวงชนได้ออกไปตั้งด่านชั่งลอย เพ่ือตรวจจับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เดือน มิ.ย. 57 

ผลการตรวจไม่พบการกระท าความผิด มีข่าวประชาสัมพันธ์ คือ การผ่อนผันน้ าหนักบรรทุก 58 ตัน 
ขณะนี้สิ้นสุดเวลาผ่อนผันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 จะก าหนดให้รถบรรทุกได้ 50.5 ตัน สมาคม
ผู้ประกอบการรถบรรทุกก าลังยื่นศาลปกครอง เพ่ือประท้วงกรณีนี้อยู่ 

นายสิทธิชัย  ประชาชน อ.พนมสารคาม ได้ร้องเรียน ถ.พนมสารคาม – บางคล้า ซึ่งถนนเส้นนี้ท าเสร็จ
แล้ว แต่มีรถบรรทุกดินมาวิ่งเป็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเดือดร้อนมาก และถนน
เริ่มช ารุดเสียหาย ฝากแขวงการทาง 

นายสุวัฒน์  เป็นถนนสาย 3378 จะได้ไปตรวจสอบต่อไป ที่ผ่านมาแขวงไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่อง
ชั่งลอย สัปดาห์หน้าจะได้รับการสนับสนุนเครื่องชั่งลอย ขณะนี้ก าลังออกด าเนินการตั้งแต่อาทิตย์
หน้าเป็นต้นไป จะเน้นไปที่ ถ.ดอนสีนนท์ – แหลมประดู่ พอถนนเส้นนี้เสร็จจะไปเส้นอ่ืนหมุนเวียน
ไปเรื่อยๆ  

นายนิธิชัย     นอกจากทางหลวงชนบท ที่ตั้งด่านชั่งน้ าหนัก จะมีส านักทางหลวงชนบทที่  13         
และชุดจากส่วนกลาง จะลงมาตรวจโดยไม่แจ้งให้พ้ืนที่ทราบก่อน จะมาตั้งด่านลอยถนนที่มี การ
ร้องเรียนเข้ามามาก 

น.ส.นงคราญ  ในส่วนของรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เดือน มิ.ย. 57 ขนส่งจับหวัดได้ออกตรวจร่วมกับทาง
หลวงชนบท ไม่พบรถที่ดัดแปลงติดกระบะทึบ ในเรื่องระยะเวลาการผ่อนผันน้ าหนักรถบรรทุกของ
รถพ่วง ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 57 เป็นต้นไป จะต้องบรรทุกไม่เกิน 50.5 ตัน ทางขนส่งจังหวัดได้มี
หนังสือแจ้งผู้ประกอบการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 57 เพ่ือให้เตรียมการล่วงหน้า  ส่วนเรื่อง
รถจักรยานยนต์รับจ้าง วันที่ 5 ก.ค. 57 ขนส่งจังหวัดจะรับลงทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ในวันที่ 19 ก.ค. 57 ได้ประสานกับองค์การปกครองส่วนจังหวัด     
จะจัดอบรมในเรื่องของความปลอดภัย และความรู้เรื่องการขับรถสาธารณะต่อไป 

ประธาน  จะจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัด จะลงนามใน
ค าสั่ งแต่งตั้ งหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่  เป็นประธานอนุกรรมการ ท าหน้าที่ พิจารณา               
วินจักรยานยนต์รับจ้าง ตามท้องที่ของแต่ละ สภ. ในส่วนของคณะกรรมการจังหวัดจะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงคมนาคม ในส่วนของจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และเลขานุการ ของคณะกรรมการจังหวัด มีหน้าที่
พิจารณาในเรื่องเก่ียวกับความเหมาะสมของจ านวนวิน และอัตราค่าโดยสาร ในเขตเทศบาลเมืองมี
การประชุมชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 57 มีผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง
ค าชี้แจงประมาณ 600 – 700 คน นโยบาย คสช.ได้สั่งการไว้ชัดเจน คือ ผู้มีอาชีพจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ไปเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม,ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่มี  
  

       มติที่ประชุม รับทราบ  
/ประธาน… 



 ๑๒ 

 
ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนออะไรเพ่ิมเติม    

ก็ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา    11.10 น.  
 

 
 
 

                               พ.ต.อ.           ตรวจ      รายงานการประชุม 
                   ( มงคล  แสวงศักดิ์ ) 
                                  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ 
 
          ว่าที่ พ.ต.ต.               ตรวจ 
                                          (สุรินทร์   รักษาพล) 
                สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3 
 

                                                            ร.ต.ท.หญิง                        พิมพ์/ทาน  
                (ดุจดาว   ศรีพิบูลย์)   

                            รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


