
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  9/๒๕๕8 

วันพุธที่   30   กันยายน  ๒๕๕8   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(1) (ประธาน) 
2. นายอาคม  ทองศิร ิ   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายเสรี   แจ่มเจริญสุขศรี  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.ท.สุเทพ  ศรีเกษม   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
5. พ.ท.คมกฤษณ ์  แสงไชยราช  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. ร.อ.ชยุต   เพ็ชร์ศรีงาม  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
7. พ.อ.สุรินทร์  เจริญชีพ   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
8. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์   แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายนิพันธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางอารียา  โลณะปาลวงษ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
11. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางโสภา  เวฬุตันติ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายนิสัย  สุขระ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายชนะโชติ  สมรรถไท  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายสัมพันธ์  พรสกุลภักด ี  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตการศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
17. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาเขต 2 
18. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา

             ฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
19. นายชาตรี  ศักดิ์ภิรมย์  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายอ านาจ  อินงาม   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นางสาววริณภา  น้อยสง่างาม  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายปฐมพงศ ์  เชื้อโพน   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายอดุลย์  แช่มวงษ ์  แทน ผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายนิธิชัย  สมงาม   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
25. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
26. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. เรือโทชัยณรงค ์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายไพโรจน์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายวิพากย ์  เตชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
30. นายธีรยุทธ  จันทร์เขียว  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
31. นายชัยยุทธ  ศิริวัฒนสกุล  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
33. นายธานินทร์  นิลก าแหง  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
35. นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
36. นายสุพจน์  มารีรัตนนุกุล  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
37. นายคงเดช  มหาราช   แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
38. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
39. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
40. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุ่ม  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
41. นายกฤษดา  เจริญศรี   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
42. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. ร.ต.อ.วารินทร์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี   ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.วรรณกิจ  บูรณ์เจริญ  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
46. พ.ต.ท.อนันต์สิทธิ์ พิทักษ ์   แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
47. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
48. พ.ต.ท.ธนภณ  สระส าลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.ท.ไพฑูรย์  ลายประดิษฐ์  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน   
50. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
51. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย  สุขธยารักษ ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
52. พ.ต.ท.พีรเดช  ขอนดอก  แทน สวญ.สภ.บางขนาก 
53. พ.ต.ท.ชายุต  ชื่นใจชนก  สวญ.สภ.วังค ู
54. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
55. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
56. ร.ต.ท.อดิภพ  กิจพฤกษ ์  แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 
57. ร.ต.อ.หญิงอรุชา  ศรีลาศักดิ ์  แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. นายจักรกฤษณ ์  นนท์จีรพัส  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
59. นายอโณทัย  พัคลาคง   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
60. พ.จ.อ.สายัณห์  ช้างแก้วมณี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
61. นายอภิเษก  ธรรมรงค์รักษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
62. นายสุรวุฒิ  เจษปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
63. ว่าที่ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
64. นายสุราษฎร์  เผือกพูลผล  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
65. นายนพพร  บุตศ์วงษ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
66. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 



 ๓ 

67. นายไชยวัฒน์  ศรีวิไลสกุล  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
68. นายธนะพล  ไตรสรณกุลชัย  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
69. นายจอมพงษ ์  ชูทับทิม   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
70. นายปริญญาพล  อุทยาภรณ ์  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
71. ร.ต.อ.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.10  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่8/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๘ สิงหาคม  2558       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  ส.ค.58 รายงานการ

ประชุมฯ จ านวน  1๑ หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าไม่มีการแก้ไข จึงขอ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระท่ี  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายปริญญาพล   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน ก.ย. ๕8 สรุปผลการด าเนินงาน คือ   
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมายปี 2558 ปปส.ก าหนดเป้า
มาก 11 หมู่บ้าน ปานกลาง 55 หมู่บ้าน น้อย 112 หมู่บ้าน ไม่มีปัญหา 732 หมู่บ้าน รวม 910 
หมู่บ้าน มีหมู่บ้านรุนแรง 11 หมู่บ้าน อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 หมู่บ้าน/พนมสารคาม        
9 หมู่บ้าน/คลองเขื่อน 1 หมู่บ้าน ได้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ปิดล้อมตรวจค้นและน าผู้เสพ
เข้ารับการบ าบัดรักษาฯ ครบถ้วน 100 % แล้ว ในปี 2558 และปี 2559 ปปส.ก าหนดเป้าหมายมี
หมู่บ้านปัญหามาก 11 หมู่บ้าน อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 4 หมู่บ้าน/พนมสารคาม 3 หมู่บ้าน/
สนามชัยเขต 3 หมู่บ้าน/ท่าตะเกียบ 1 หมู่บ้าน ปานกลางลดลงเป็น 26 หมู่บ้าน น้อยลดลงเป็น 93 
หมู่บ้านไม่มีปัญหาเพ่ิมข้ึนเป็น 780 หมู่บ้าน รวมแล้ว 110 หมู่บ้าน 



 ๔ 

 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 20 แห่ง และ
ชี้แจงสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน จ านวน 18 แห่ง 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ 2 แห่ง/
275 คน พบผลบวก 7 คน ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน มยส. 5 แห่ง ตรวจติดตาม
เพ่ือรักษามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงาน 2 แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จ านวน 3 คด ีผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจ าหน่าย 65  คดี 
ผู้ต้องหา 70 คน ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  39 คดี ผู้ต้องหา 43 คน ข้อหาครอบครอง 83 คดี 
ผู้ต้องหา 84 คน และข้อหาเสพ 212 คดี ผู้ต้องหา  212  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 402 คดี ผู้ต้องหา 
412 คน ของกลาง ยาบ้า 306,254 เม็ด ยาไอซ์  184.30 กรัม กัญชา 2,659.50 กรัม และพืช
กระท่อม 96,256  กรัม เฮโรอีน  4  กิโลกรัม 

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก  258 คน สมัครใจค่ายบ าบัด 664 คน บังคับบ าบัด 2,642  
คน ต้องโทษบ าบัด 200 คน และ ติดตาม 2,286 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จ านวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จ านวน 37 แห่ง โรงแรม/
หอพักจ านวน 9 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน 56 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จ านวน 2 แห่ง รวม
ทั้งสิ้นจ านวน  109 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  371 คน  ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตร 12 คน
แนะน า/ตักเตือน  70 แห่ง  การตรวจด้านอ่ืน ไๆม่พบการกระท าผิดแต่อย่างใด ก าลังด าเนินการอยู่ตามประกาศ
ของ คสช.คือร้านวิปผับ แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รั บอนุญาต ด้านต ารวจด าเนินคดีแล้ว              
ด้านการป้องกันได้ด าเนินการสั่งปิดก าลังด าเนินการอยู่ 

ประธาน  การตรวจสถานบริการ ได้รับทราบการตรวจและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ สรรพสามิตต้อง
ด าเนินการต่อในส่วนอ านาจหน้าที่ตามค าสั่ง คสช.ที่ 69 ถ้าไม่ด าเนินการต่อแล้วไปตรวจสอบพบที่หลังจะ
โดนข้อหาละเว้น ผู้ว่าเซ็นต์ค าสั่งปิดไปแล้วเมื่อวานนี้ สรรพสามิตจังหวัดดูว่าในส่วนของสรรพสามิตต้อง
ด าเนินการอย่างไรต่อไปใกล้สถานศึกษาหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการต่อไป เพราะจะใช้
กฎหมายสถานบริการเป็นกฎหมายน า เมื่อกฎหมายนี้ผิดกฎหมายอ่ืนก็จะผิดตาม ต้องขอบคุณเขตพ้ืนที่
เมืองที่ร่วมกันท างานและพ้ืนที่อ่ืนก็ต้องเอาใจใส่ด้วย 

เลขานุการ   ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                            

นายปฐมพงศ์  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน ก.ย. ๕8 คดีเกิด จ านวน  6  คด ี
  คดีที่ ๑ วันที่ 1 ก.ย. 58 ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 7 แผ่น 
ปริมาตร 0.28 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด รวม 4 รายการ  ตรวจพบที่ บริเวณป่าคลองกลาง หมู่ 13 
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  
 คดีที่ ๒  วันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด  ตรวจยึด ไม้พะยูง จ านวน 7 ท่อน ปริมาตร 
0.42 ลบ.ม. ตรวจพบที ่บริเวณป่าคลองเตย หมู่ 11 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต   
 คดีที่ ๓ วันที่  6 ก.ย. ๕๘ ผู้ต้องหา 2 คนชื่อ นายชวน สะเร็น และนายรัว เวียสะนา อุปกรณ์
การกระท าผิด เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง  แผ่นบังคับโซ่ 1 แผ่น โซ่ยาว 36 นิ้ว 1 เส้น สถานที่เกิดเหตุ 
บริเวณป่าแตก หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ ๔ วันที่  8  ก.ย. ๕๘ ผู้ต้องหา 1 คนชื่อ นายสุวัช  บัวชุม ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป               
(เสาถากกลม) 9 ท่อน ปริมาตร 1.01 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด รวม 7 รายการ สถานที่เกิดเหตุ 
บริเวณป่าไร่ตาชีพ หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 



 ๕ 

 คดีที่ 5 วันที่ 11 ก.ย.58  ไม่พบผู้กระท าความผิด พ้ืนที่บุกรุก 16 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา  
สถานที่เกิดเหตุ บรเิวณป่าเขาตลาด หมู่ 15 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 
 คดีที่ 6 วันที่ 21 ก.ย.58  ผู้ต้องหา 4 คน ชื่อนายมานบ  ภารจรัส นายเจริญ  สินนอก นาย
เจริญ  นันทกุล  นายสมศักดิ์  เหล่าธรรม ตรวจยึด ไม้พะยูง 20 ท่อน ปริมาตร 0.73 ลบ.ม. ไม้พะยูง
แปรรูป 60 แผ่น ปริมาตร 1.026 ลบ.ม. ของกลางรวม 6 รายการ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 
15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต 
 เปรียบเทียบคดีเดือน ก.ย. 57 กับ ก.ย. 58 จ านวนคดี จ านวนผู้ถูกจับ ปริมาตรไม้ท่อน  พ้ืนที่
ถูกบุกรุก แนวโน้มลดลงทั้งหมด ในเดือน ต.ค. 57 ถึงเดือน ก.ย.58 มีจ านวนคดีป่าไม้ทั้งสิ้น 86 คดี 
ผู้ต้องหา 76 คน แยกเป็นคดีท าไม้ 52 คดี คดีบุกรุกพ้ืนที่จ านวน 53 คดี คดีสัตว์ป่าจ านวน 7 คดี 

ประธาน  มีการร้องเรียนเลื่อยไม้เสียงดังที่ดอนทอง ได้ไปด าเนินการแล้วขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ไปตรวจสอบแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงด าเนินการตามกฎหมาย 

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นางสาวฉัตรสุดา  ส าหรับเดือน ก.ย. 58 ไม่พบผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ร.ต.อ.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ส.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ

เพศ คดเีกิด 31 ราย จับได้ 24 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเท่ากัน ในกลุ่มนี้ไม่
มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว  

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 57 ราย จับได้ 31 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 24 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีท่ีผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดคีวามผิดพิเศษ  คดีเกิด  38 ราย จับได้ 32 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพ่ิมขึ้น  2  ราย   ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีท่ีผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 619 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้ลดลง 220 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จ านวน 16 ราย ผู้ต้องหา 16 คน 

เลขานุการ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ 
ขอเชิญจัดหางานจงัหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายไชยพร  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าวในเดือน ก.ย. ได้ส ารวจบุคคล
ต่างด้าวที่จดทะเบียนทั้งหมด 40,887 ราย มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน            
16,079 ราย แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง (รอปรับสถานะ)กลุ่มบัตรสีชมพู และชนกลุ่มน้อย จ านวน 
24,808 ราย คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จ านวน 16,079 ราย คนต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุน 939 ราย คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 979 ราย คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 6,870 
ราย แยกเป็น พม่า 4,640 ราย ลาว 457 ราย กัมพูชา 1,773 ราย คนต่างด้าวที่น าเข้าตาม MOU 



 ๖ 

7,229 คน แยกเป็น พม่า 2,313 ราย ลาว 436 ราย สูงสุดคือกัมพูชา 4,480 ราย คนต่างด้าวที่
ท างานจ าเป็นเร่งด่วน 62 ราย แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายผ่อนผันให้อนุญาตท างาน จ านวน 
24,808 คน ชนกลุ่มน้อย 163 ราย คนต่างด้าวตาม มติ คสช.2557 ทั้งหมด 24,645 ราย แยกเป็น 
พม่า 4,510 ราย ลาว 2,449 ราย สูงสุดกัมพูชา 17,686 ราย 

ร.ต.อ.หญิงอรุชา  ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามียอดการผลักดันต่างด้าวคดีเสร็จสิ้นแล้ว 
เปรียบเทียบเดือน ส.ค. – ก.ย.58 มีเพิ่มขึ้น 9 ราย แบ่งเป็นกัมพูชา 21 ราย ส.ค.กับ ก.ย. มียอดเท่ากัน 
คือ 21 ราย พม่า 10 ราย เดือน ส.ค. ส่วนเดือน ก.ย. จ านวน 3 ราย เพ่ิมขึ้น 10 ราย เป็นลาว 7 ราย 
เดือน ส.ค.ไม่มี เดือน ก.ย. มีอินเดีย 1 ราย ส.ค.มีเวียดนาม 1 ราย ยอดรวม ก.ย.มียอดผลักดัน 35 ราย 
ส.ค.มี 26 ราย เพ่ิมข้ึน 9 ราย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายปริญญาพล  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นท่ี เดือน ก.ย. ๕๘ 
  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนส าคัญในพ้ืนที่ 

ไม่มีการเคลี่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพ้ืนที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นท่ี ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่นั้นๆ 

  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ี 
  กลุ่มสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. มี 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 ได้มีสมาชิก

สมาชิกกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. ประมาณ 25 คน น าโดย นายวิเชียร ควรเอ่ียม 
และ นายดารวงศ์  ไทยพิบูลย์ ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรวมกับจังหวัดต่างๆ ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)แสดงความยินดีกับ รมว.กษ.คนใหม่ 2)เพ่ือยื่นรายชื่อประชาชนที่
ลงทะเบียนขอที่ดินท ากินจากรัฐบาล กับ รมว.กษ./หรือผู้แทน เพ่ือให้รัฐบาลรับทราบความต้องการของ
ชาวบ้านและ 3)เพ่ือให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเจรจากับสถาบันการเงินต่างๆ ให้ชะลอการบังคับคดียึด
ทรัพย์ออกไปก่อนระหว่างรอการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูชุดใหม่  

  วันที่ ๑๙ ก.ย. 58 ได้มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. ได้จัดประชุม
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่ศาลาการเปรียญวัดชายเคืองวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม              
จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีที่กลุ่มประชาชนได้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯเพ่ิมเมื่อ
วันที่ 6,20 ส.ค. 58 

  กลุ่มชาวประมงชายฝั่ง “เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่” ต.สองคลอง อ.บางปะกง เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 
ได้มีกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ านวน 12 คน น าโดย นายปรีชา พาชีรัตน์ และ
นางเอ้ือมเดือน พูลผล ได้เดินทางมาที่ศูนย์ด ารงธรรม จว.ฉช.เพ่ือยื่นเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมง
ชายฝั่ง จ าเป็นต้องใช้เรือที่มีขนาดใหญ่เกิน 30 ตันกรอส ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะต้องติดวิทยุ VMS 
เครื่องมือติดตามเรือ จึงขอความเหลือจากราชการ ขอให้ยกเว้นการติดวิทยุ VMS เครื่องมือติดตามเรือ 
ให้กับเรือชาวประมง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ านวน 13ล า/รายที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
การแก้ไขปัญหา ผวจ.ฉช.ได้มอบหมาย นายเดชา  ใจยะ รอง ผวจ.ฉช.เป็นผู้รับเรื่อง โดยรอง ผวจ.ฉช.ได้
ชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงชายฝั่งทราบถึงนโยบาย โดยได้มอบหมายให้ สนง.ประมง จ.ฉช.
เร่งสรุปประเด็นปัญหาความเดือดร้อน และรวบรวมข้อมูลพร้อมภาพถ่ายการประกอบอาชีพของ



 ๗ 

ชาวประมงชายฝั่งผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ ทั้ง 13 ราย รายงานไปยัง กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

  หัวข้อข่าวสารที่ส าคัญที่ขอให้ภาคีเครือข่ายข่าวความม่ันคงได้ติดตามในห้วงต่อไป 1) การติดตาม
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มพลังมวลชนอ่ืนๆในพ้ืนที่กลุ่มขบวนการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มขบวนการเครือข่ายยาเสพติด บ่อนการพนันอาวุธสงครามและ
กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  2) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม (โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเขาหินซ้อน การขอ
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นถ่านหินของบริษัทเนชั่นแนลเพาวเวอร์ซัพพลาย และโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติเกาะขนุน ของบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกรเอเชีย (จ ากัด) กลุ่มชาวประมงชายฝั่ง อ.บางปะกง ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการประมง กลุ่มสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรกร  
จ.ฉะเชิงเทรา เรียกร้องที่ดินท ากินในพื้นท่ี อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต และอ.ท่าตะเกียบ 

ประธาน  ขอขี้แจงว่าบางเรื่องการชุมนุมเรียกร้อง ที่ศูนย์ด ารงธรรม ยกตัวอย่างความเดือดร้อนชาวประมง 
เดือดร้อนจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งก าหนดมาจาก ศปมผ. เป็นความเดือดร้อนที่ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ เมื่อมีความเดือดร้อนก็ต้องยื่นเรื่องท่ีท่านผู้ว่าฯ ทางศูนย์ด ารงธรรมก็จะมารับเรื่องไว้แล้วก็
จะต้องส่งไปหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วรายงานไปหน่วยเหนืออย่า
ย้อนกลับมาท่ีศูนย์ด ารงธรรมอีก ส่วนศูนย์ด ารงธรรมก็จะรายงานเหมือนกัน แต่รายงานเฉพาะเหตุการณ์
เท่านั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องรายงานข้อเท็จจริงในส่วนของตนเองไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นายนิธิชัย  เดือน ก.ย. 58 ออกชั่งน้ าหนักรถบรรทุกเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 58 ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน 

ฉะเชิงเทรา – หัวไผ่ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ ร่วมกับทหาร ม.พัน 2 รอ.แขวงทางหลวงพนัสนิคม ต ารวจ 
สภ.บ้านโพธิ์ ได้เรียกรถสุ่มจับเพ่ือเข้าชั่ง จ านวน 24 คัน เป็นรถ 10 ล้อ 1 คัน รถกึ่งพ่วง 5 เพลา 18 
ล้อ 11 คัน รถกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ 11 คัน รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ 1 คัน รวมเป็น 24 คัน ไม่พบ
รถบรรทุกน้ าหนักเกินตามกฎหมายก าหนด 

ประธาน  เส้นองครักษ์ – บางน้ าเปรี้ยว ร้องมามากวิ่งได้แค่ครึ่งทาง จะวิ่งกินช่องทางที่สวนมา อันตราย
ต้องหลบหลุม ซึ่งหลุมใหญ่มากเกิดจากรถพ่วงขนาดใหญ่ เป็นสภาพพ้ืนที่จังหวัดเราต้องช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีแผนซ่อมแซม 

นายอดุลย ์  เดือน ก.ย. 58 ตั้งด่าน 6 ครั้ง วันที่ 4  ก.ย. 58 ที่ อ.บ้านโพธิ์ 2 ครั้ง วันที่ 14 ก.ย. 58 เขต          
อ.บางน้ าเปรี้ยว 1 ครั้ง วันที่ 15 ก.ย. 58 จ านวน 1 ครั้ง ร่วมกับทหารเขต อ.บางน้ าเปรี้ยว และน ารถ
ขึ้นชั่งคาดว่าจะน้ าหนักเกิน ทั้งหมด 83 คัน ไม่พบผู้กระท าผิดกฎหมาย 

นางสาววริญภา  มาตรการในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินฯ ตั้งจุดตรวจ จ านวน 3 ครั้ง ๑)บริเวณหน้า 
สพป.เขต๑  ต.บางตีนเป็ด 2) บริเวณหน้าร้านเอ๋ ต.หมอนทอง ต.บางน้ าเปรี้ยว 3) บริเวณหน้าแยกคลอง
สวน ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ พบผู้กระท าความผิดจ านวน 8 ราย ท ารถดัดแปลงและต่อเติมตัวรถ เพ่ือ
บรรทุกน้ าหนักได้เพ่ิมขึ้น ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ จ านวน 3 คัน จ านวน 9,000 บาท ออกค าสั่ง
ผู้ตรวจการ จ านวน 5 คัน 

 



 ๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นางสาววริญภา  ขณะนี้มีวินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมด 157 วิน จ านวน 2,734 คัน รถป้ายเหลือง 

1,808 คัน จดทะเบียนแล้วคิดเป็น 66 %  ปัจจุบันเป็นระยะที่ 3 การจัดระเบียบแบบยั่งยืน เป็นการ
บังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย ตรวจวินสาธารณะและผู้ขับรถ  ตามนโยบาย คสช. ได้ด าเนินการฝ่าย
ทหารและต ารวจในพื้นที่ ลงพื้นทีเ่มื่อวันที่ 10 ก.ย. 58 ที่ อ.บางปะกง ตรวจวินรถจักรยานยนต์และผู้ขับ
รถในวันที่ 14 ก.ย. 58 และวันที่ 21 ก.ย. 58 พ้ืนที่ อ.เมือง พบผู้ที่ท ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มาวิ่ง
รับจ้าง ในส่วน อ.บางปะกง จ านวน 4 ราย อ.เมือง จ านวน 5 ราย ให้ต ารวจได้ด าเนินการออกใบสั่งและ
มีผู้ที่รับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ด าเนินการ โดยขาดเอกสารหนังสือรับรองการอบรมการจดทะเบียน 
โดยส านักงานขนส่งได้อ านวยความสะดวก ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 จะอบรมผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้าง 
เพ่ือขอรบัหนังสือรับรองไปเป็นหลักฐานการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ จ านวน 60 ราย การ
จัดระเบียบรถตู้ (รถตู้ชนิดพิเศษ) มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯทั้งหมด จ านวน 167 
ราย จ านวน 175 คัน และยื่นขอประกอบการขนส่งแล้ว จ านวน 112 ราย มาด าเนินการทางทะเบียน
แล้ว จ านวน 76 ราย 

ประธาน  การจัดระเบียบต้องชมเชยว่าท าได้ดี เป็นการท าบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย ท าให้เรื่องอิทธิพล
ลดลงไป เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายขึ้นมาแทนที่ และท าได้ดี สังเกตจากเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรมลดลงมาก ขอให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                         
ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ  

 
ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา    09.50  น.  
 

                                 ร.ต.อ.           ตรวจรายงานการประชุม 
                    ( วิศรุต  ละเอียดอ่อง ) 
                            สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการ              
 

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถิตย์พรหม    พิมพ์/ทาน 
                                                                              ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์ 
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