รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ /2555
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายเริงศักดิ์
2. นางสุมิตรา
3. นายสรรชัย
4. นายวิฑูรย์
5. พ.ต.อ.วินัย
6. นายศิวาโรจน์
7. นายไพศาล
8. พ.อ.องอาจ
9. พ.ต.วุฒิชัย
10. พ.ท.สมศักดิ์
11. ร.อ.กิจจา
12. พ.ต.ท.หญิงบุญศรี
13. ร.ต.ต.กฤษณ์
14. พ.ต.อ.สนั่น
15. พ.ต.ท.วรวุฒิ
16. พ.ต.อ.นภดล
17. พ.ต.ท.ประภาส
18. พ.ต.ต.ไพโรจน์
19. พ.ต.อ.สมชาย
20. พ.ต.ท.ธวัชชัย
21. พ.ต.ท.ทัดคา
22. พ.ต.ท.สมชาย
23. พ.ต.ท.ประณต
24. พ.ต.ต.เสน่ห์
25. พ.ต.ท.ชรินทร์
26. พ.ต.ท.ปรีชา
27. ร.ต.อ.รัตนบดินทร์
28. พ.ต.ท.สมเกียรติ

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
จงอุตส่าห์
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เชื้ออาไพ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
จิตต์ปรุง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
มุ่งหมายผล
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิมลรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร)
โชติกมนิย์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แตงอ่อน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ท่าไว
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
หอมเหมือน
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
โสภารุณ
แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุญเผื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
สุวรรณวิก
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
วงษ์น้อม
ผกก.สภ.พนมสารคาม
เหมือนปิ๋ว
รรท. ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
อากิยวงศ์
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
เกียรติสุวรรณ์ ผกก.สภ.แปลงยาว
สุดสาคร
รรท. ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แสงสุกสว่าง
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผ่องใส
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
เพียรบุปผา
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
เจริญจิตร
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
งามวงษ์น้อย
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
หนูสลุง
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
รอยเวียงคา
แทน สวญ.สภ.วังคู
สมนึก
สว.สภ.สาวชะโงก
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

พ.ต.ท.วิชาญ
พ.ต.ต.พัฒนา
นายบรรพต
นายพจน์
นายนภดล
นายทรงฤทธิ์
นายสุระ
นายเกรียงศักดิ์
นายณัฐสิญจ์

นายยุทธพล
นายชิดชนก
นายณัฏฐพงษ์
นางชนันรัตน์
นางภาวดี
นางสาวจิรภา
นายสัมพันธ์
นายสิทธิชัย
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
นายแพทย์ไพศาล
นายวิชัย
นายฉัตรชัย
นายชัชวาล
นายอยู่
นายกฤษณะ
นายชาญชัย
นายณัฐภูมิ
นางยุวดี
นายพรชัย
นางสาวงามพิศ
นายลิขิต
นายสมศุข
นายวิโรจน์
นายสุดสาคร
นางสาวกษินฤดี
นายไพบูลย์

สารการ
แก้วสาอางค์
ทรัพย์เมือง
เอกอนัตน์ถาวร
ห้วยอาพัน
สามารถ
หงษ์ศิริ
รัตนกุญชลี
ศรีพงษ์

สว. สภ.หนองแหน
หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
องอาจอิทธิชัย นายอาเภอท่าตะเกียบ
ทับแสง
นายอาเภอราชสาส์น
สุขวิสิฏฐ์
นายอาเภอคลองเขื่อน
ศุภคุณ
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไชยสม
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
พรสกุลศักดิ์
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เกษตรภิบาล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดั่นคุ้ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลิกขนานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทองมี
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ล้วนรัตน์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
เสนาธรรม
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอี่ยมศิริ
แทนศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
พรมธาดา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
สุทธกุล
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สรรค์วิทยากุล แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธรรมจรูญ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใจคาปัน
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทัศนา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภัทรกุลนิษฐ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนโสภณ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สุนทรประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
/64.นายบุญธรรม...
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

นายบุญธรรม
นายจีรวัฒน์
นางสาวอรุณี
นายประพันธ์
นายวรรณรุศม์
นายสุรวุฒิ
นายอนันต์
นายเสรี
นางศิริวรรณ
นายสมศักดิ์
นายปลวัชร
นายสิทธิพร
นายเจียม
นายอานวย
พ.ต.อ.สิงขร
นายธีระ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบัณฑิตย์
2. พ.ต.ท.จิรวุฒิ
3. พ.ต.อ.ณัฐสิทธิ์
4. พ.ต.อ.อตินันท์
5. นายสันชาน
6. นายบุญชู
7. นายวิรัตน์
8. นายจตุพร
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายวัลลภ
นางสาวอรพินท์
นายประดิษฐ์
นายอร่าม
นายชวลิต
นายชลธี

เสาวดี
จิรวัฒนวงศ์สิริ
แก้วจินดา
กิตินิรันดร์กูล
พึ่งรัตนา
เวชปรีชา
พงศ์สุพาณี
เฉลิมพันธ์
นิติวรยุทธ
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
พิพัฒนกุล
โฉมสอาด
เจริญรุ่งเรืองชัย
สาระพันธ์
พรชูตรง
ศรีคชา

แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุง่ สะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่1)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ชว่ ยเลขาฯ คนที่ 3)

เทวีทิวารักษ์
ขวัญคุ้ม
บุญน่วม
นุชนารถ
สกาญจนชัย
อยู่ภู่
วิโรจนุปถัมภ์
คชานุบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) (ติดราชการ)
สว.ทล.1 กก.3 (ติดราชการ)
ผกก.สภ.สนามชัยเขต (ติดราชการ)
ผกก.สภ.ฉิมพลี (ติดราชการ)
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ติดราชการ)
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
กัวศรี
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ติดภารกิจ)
เสริมประภาศิลป์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดภารกิจ)
ลิมปวัฒนศิริ
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดภารกิจ)
รังสินธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
บุญปาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
ยันตรง
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
/15.นางสาวเทียมจิตร...
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15. นางสาวเทียมจิตร

อมาตยกุล

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ฉายแสง
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
รันศิริเจริญ
ธรรมเมธาพร
ภูติเกียรติขจร

นายกลยุทธ
นายอานาจ
นายชูรัช
นายวีระพล
นายประจวบ
นางศิริกาญจน์
นายเขียน
นายประเสริฐ
นายสม
นายอิทธิพงษ์
นายสมชาย
นายประดิษฐ
นายพลากร
นายสมบัติ
นายสมศักดิ์
นายสุพจน์

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์ (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์ (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น (ติดราชการ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 2) (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอุทัย

ทะริยะ

หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านติดภารกิจสาคัญในขณะนี้ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจท่านจะเข้าร่วมประชุมภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 /2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555
ประธาน

– เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 มีรายงานการ
ประชุมจานวน 11 หน้า ได้นาเข้าทางเว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และทางเว็บไซด์ของตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555

/ระเบียบวาระที่ 3…
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 นโยบายของรัฐบาล
4.1 เรื่องเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ
 ด้านการปราบปราม
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ - ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการจับกุมคดียาเสพติดในรอบเดือนมกราคม 2555 จับกุมผู้กระทา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษได้ทั้งสิ้นจานวน 445 ราย / ผูต้ ้องหา 458 คน ในจานวนนี้แยกเป็น
- แยกเป็นยาบ้า จับได้ทงั้ หมดจานวน 413 ราย / ผู้ต้องหา 424 คน แยกเป็นข้อหาดังนี้.(1) จาหน่าย
11 ราย / ผูต้ ้องหา 17 คน
(2) เสพ
278 ราย / ผู้ต้องหา 278 คน
(3) ครอบครอง
83 ราย / ผูต้ ้องหา 83 คน
(4) ครอบครองเพื่อจาหน่าย
41 ราย / ผู้ต้องหา 46 คน
( ของกลางยาบ้าเดือนมกราคม 2555 จานวนทั้งสิน้ 23,730 เม็ด )
*** เปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษได้ทั้งสิ้นในช่วงระยะตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2554
และ วันที่ 1 – 31 ม.ค. 2555 ดังนี้
ยาเสพติดให้โทษ เดือน ม.ค. 2554 จับได้ 439 ราย / ผู้ต้องหา
441 คน
เดือน ม.ค. 2555 จับได้ 445 ราย / ผู้ต้องหา
458 คน
*** เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. 2554 กับ ม.ค. 2555 จับได้เพิ่มขึ้น 6 ราย
ยาบ้า
เดือน ม.ค. 2554 จับได้ 418 ราย / ผู้ต้องหา
420 คน
เดือน ม.ค. 2555 จับได้ 413 ราย / ผู้ต้องหา
424 คน
*** เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. 2554 กับ ม.ค. 2555 จับได้ลดลง
5 ราย
ของกลางยาบ้า
เดือน ม.ค. 2554 จานวน 46,984 เม็ด
เดือน ม.ค. 2555 จานวน 23,730 เม็ด
*** เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. 2554 กับ ม.ค. 2555 จานวนลดลง 23,254 เม็ด
 ด้านการป้องกัน
- การป้องกันทั่วไป
นายธีระฯ

- สรุปผลกาดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สถานการณ์ทั่วไป ยาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อาเภอเน้นหนักได้แก่ อ.เมือง อ.บางปะกง
อ.พนมสารคาม อ.บางน้าเปรี้ยว และ อ.สนามชัยเขต ด้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ามีการจับกุมเพิ่มขึ้น ใน
พื้นที่อาเภอสนามชัยเขต เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจในพื้นที่ตามนโยบายของ สตช. ส่วนแหล่งมั่วสุม ได้แก่
/ตลาดคลอง 16...
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ตลาดคลอง 16 ต.ดอนฉิม พลี อ.บางน้ าเปรี้ยว โรงเรีย นบ้ านหนองยาง อ.สนามชัย เขต วิ ทยาลั ยเทคนิ ค
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ สถานบริการ สถานบันเทิง ศาลาที่พักผู้โดยสาร สวนสาธารณะ บริเวณ
ท่าศาลาน้า กระต๊อบบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ส่วนแหล่งพักยาในพื้นที่ไม่มี ชนิดของยาที่ระบาด จะเป็นยาบ้า
ราคาประมาณ 250 - 300 บาท ยาไอซ์ ราคา 3,000 - 3,500 บาท อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด
ได้แก่ว่างงาน รับจ้างทั่วไป ปัญหาอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติคือผู้กระทาความผิดเป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น อายุ
ต่าสุด 14 ปี ติดตามผลการดาเนินงานตรวจปัสสาวะของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ มีหน่วยงานที่
สุ่มตรวจปัสสาวะ จานวน 6 หน่วย จานวน 802 คน ดังนี้
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จานวน 200 คน
ร.พ.พนมสารคาม จานวน 224 คน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 103 คน ร.พ.แปลงยาว จานวน
168 คน สสอ.บางปะกง จานวน 34 คน สสอ.บ้านโพธิ์ จานวน 73 คน ผลไม่พบสารนเสพติดทั้งหมด
สรุปผลการดาเนินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 กิจกรรมหมู่บ้าน
ชุมชนที่ปรากฏเป็นข่าวสารเป้าหมายจานวน 786 หมู่บ้านชุมชน ผลการดาเนินงานจานวน 962 หมู่บ้านชุมชน
คิดเป็น 122.39 % กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนเป้าหมายจานวน 154 หมู่บ้านชุมชน ผลการ
ดาเนินงานจานวน 154 หมู่บ้านชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 % กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ฯ เป้าหมาย
จานวน 11 แห่ง ผลการดาเนินงานจานวน 49 แห่ง คิดเป็น 445.45 % กิจกรรมเพิ่มจานวนหมู่บ้านกองทุน
แม่เป้าหมายจานวน 20 หมู่บ้านชุมชน ผลการดาเนินงานจานวน 22 หมู่บ้านชุมชน คิดเป็น 110 % กิจกรรม
ชุดปฏิบัติการวิทยาการอาเภอเป้าหมายจานวน 11 ชุด ผลการดาเนินการจานวน 11 ชุด คิดเป็น 100 %
กิ จ กรรมวอทยากรกระบวนการกองทุ น แม่ เ ป้ า หมายจ านวน 11 ชุ ด ผลการด าเนิ น การจ านวน 11 ชุ ด
คิดเป็น 100 %
- การป้องกันในสถานประกอบการ
นางชนันรัตน์ฯ

– การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานประกอบการประจาเดือนกุมภาพันธ์
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การสารวจข้อมูลการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถานประกอบการจานวน 50 แห่ง ได้รับรายงาน
การดาเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เช่น การให้ค วามรู้ด้าน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฯลฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือน
มกราคม 2555 จานวน 25 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้รับรายงาน 10 แห่ง การจัดระเบียบสังคมใน
สถานประกอบกิจการ โดยดาเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เป้าหมายจานวน 15
แห่ง 500 คน ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 จานวน 3
แห่ง ส่งเสริมและประสานสถานประกอบกิจการจัดส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับ
ภูมิภาคจานวน 2 แห่ง
การดาเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาว สถานประกอบกิจการที่ผ่านการอบรมโครงการโรงงานสีขาว
เสนอชื่ อเข้า ร่ว มโครงการโรงงานสีขาว ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2555 จ านวน 21 แห่ง และ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราจะเริ่มประเมินตามหลักเกณฑ์ โรงงานสีขาวตั้งแต่
เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป
/ป้องกันในสถาน...
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นายสิทธิชัยฯ

- ป้องกันในสถานศึกษา
- ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 สรุป ผลการด าเนิ น งาน แผนงานที่ 3
แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เป้าหมายการดาเนินงานในห้วง 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน
2555) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กชั้น ป.6 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์จานวน 1,131 คน เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลง MOU จานวน
1,131 คน เดือนมกราคมดาเนินงานไปจานวน 191 ราย เดือนกุมภาพันธ์ดาเนินงานไปจานวน 273 ราย
การสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเป้า หมายตามยุทธศาสตร์จานวน 56
โรงเรีย น เป้า หมายตามบั นทึกข้อตกลง MOU จ านวน 56 โรงเรีย น เดือนมกราคมด าเนิ นงานไปจานวน
6 โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ดาเนินงานไปจานวน 9 โรงเรียน
กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ การจัดการเรียนการ
สอน เรื่องยาเสพติดพิษร้ายทาลายชีวิต กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด มีการประสานงานแจ้งรายชื่อ
ตารวจปฏิบัติหน้าที่ประจาโรงเรียนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 56 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดและให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นายแพทย์ไพศาลฯ – ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เดือนมกราคม เป้าหมายทั้งระบบสมัครใจบาบัด
ระบบบังคับบาบัด ระบบต้องโทษ มีเป้าหมายจานวน 6,023 ราย ดาเนินการไปแล้วจานวน 1,150 ราย
คิดเป็นร้อยละ 19.09 ติดตามระบบสมัครใจมีเป้าหมายจานวน 3,095 ราย ผลงานสะสมจานวน 103 ราย
ระบบบังคับบาบัดมีเป้าหมายจานวน 602 ราย ผลงานสะสมจานวน 212 ราย ระบบต้องโทษ เป้าหมายจานวน
1121 ราย ผลงานสะสมจานวน 70 ราย
นายไพบูลย์ฯ - สานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2545 ในระบบบังคับบาบัดในรอบเดือนมกราคม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดจานวน
175 รายส่งบาบัดแบบควบคุมตัวในค่ายทหารจานวน 35 ราย ส่งแบบโรงพยาบาลผู้ปว่ ยนอกจานวน 24 ราย
อยู่ในความดูแลของคุมประพฤติ 116 ราย ผู้ป่วยผ่านการบาบัดระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม
2555 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เข้ารับการบาบัดแล้วมีผลน่าพอใจคณะอนุกรรมการฯ มีคาวินิจฉัยให้ผ่านการบาบัด
จานวน 457 ราย โดยอยู่ระหว่างติดตามผล 1 ปี
4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
นายธีระฯ

- การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการในห้วงเดือนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอาเภอทั้ง 11 ชุด
และชุดของจังหวัดได้ร่วมกันดาเนินการออกตรวจเป้าหมายจานวน 256 แห่ง ดาเนินการในเดือนนี้จานวน
141 แห่ง คิดเป็น 134.76 % โดยมีผลการปฏิบัติในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ชุด
ปฏิบัติการจังหวัดร่วมกับอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ออกตรวจร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมและส่วน
/สาธารณะต่างๆ...
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สาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และขอเชิญร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะอนุ กรรมาธิการ
ด้านการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดวุฒิสภาในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ บ้านคลองจระเข้น้อย ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณการ ในส่วนของ ภ.จว. ฉะเชิงเทรา ในช่วงระยะวันที่ 1- 31 ม.ค. 2555
มีผลการปราบปรามและจับกุม ดังนี้
1.) การพนันทั่วไป
จับกุมได้ 32 ราย / ผู้ต้องหา 99 คน
2.) การพนันสลากกินรวบ
จับกุมได้
4 ราย / ผู้ต้องหา 4 คน
3.) ยาเสพติดให้โทษ
จับกุมได้ 445 ราย / ผู้ต้องหา 458 คน
4.) ยาบ้า
จับกุมได้ 413 ราย / ผู้ต้องหา 424 คน
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
นายอยู่ฯ

- ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ได้รับรายงานการจับกุมการรกระทาผิดว่าด้วยการป่าไม้จานวน 52 คดี ในท้องที่
อ.สนามชัยเขตจานวน 3 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ท้องที่ อ.ท่าตะเกียบ จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 3 คน เปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมามีจานวนคดีเพิ่มขึ้น 4 คดี เดิมจานวน 1 คดี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
5.1 รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในระยะ 1 –31 ม.ค. 2555 ดังนี้
กลุ่มที่1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เกิด
8 ราย / จับได้ 5 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดเพิ่มขึ้น 7 ราย ( เดิม 1 ราย )
กลุ่มที่2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
เกิด
24 ราย / จับได้ 9 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง
6 ราย ( เดิม 30 ราย )
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เกิด
56 ราย / จับได้ 18 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 32 ราย ( เดิม 88 ราย )
กลุ่มที่4 คดีอาญาที่น่าสนใจ
เกิด
34 ราย / จับได้ 6 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 13 ราย ( เดิม 47 ราย )
กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
จับได้ทั้งสิ้นจานวน 505 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
จับได้เพิ่มขึ้น 47 ราย ( เดิม 458 ราย )
5.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
- แรงงานในระบบ
นางสาวจิรภาฯ - สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
จานวนทั้งสิ้น 26,244 คน เป็นแรงงานต่างด้าว แยกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
/1.กลุ่มทางาน...
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(1.) กลุ่มทางานอันจาเป็นเร่งด่วน
63 คน
(2.) กลุ่มที่เข้ามาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น BOI 804 คน
(3.) กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
562 คน
(4.) กลุ่มบุคคลพื้นที่สูง
114 คน
(5.) กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี
14,996 คน
(6.) กลุ่มที่เข้ามาทางานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐ MOU
2,145 คน
(7.) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจานวน
7,560 คน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้า ว
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 โดยเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวฯ ที่ได้รับ
การผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 19 มกราคม 2553 ซึ่งใบอนุญาตทางานจะหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ให้ดาเนินการยื่นคาขอใบอนุญาตทางานตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 รวมทั้งจะต้องพิสูจน์สัญชาติ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ส่วนกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 เมษายน 2553 ให้นายจ้าง
สถานประกอบการนาแรงงานต่างด้ าวมาถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือตั้ง แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2555
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555
เช่นกัน
5.3 การรายงานการป้องกันการค้ามนุษย์
- การป้องกันการค้ามนุษย์
นางสาวไพลินฯ – ข้อมูลสถิติการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการประกาศติดตาม
บุคคลสูญหายซึ่งเกรงว่าอาจจะถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จานวน 2 ราย คือ
นางสาวปิ นั น ทา คู ฮ กซิ้ ว อายุ 16 ปี ภู มิ ล าเนาบ้ า นเลขที่ 2086/181 หมู่ ที่ 7 ต.เทพรารั ก ษ์ อ.เมื อ ง
จ.สมุทรปราการ และสถานีตารวจภูธรกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แจ้งว่า พบชายไทยไม่ทราบชื่อผิวดาแดง
ผอมสูง ประมาณ 170 เซนติ เมตร มีต าหนิที่ นิ้วหัวแม่มื อขวา จุด ที่พ บบริเวณหมู่ 2 ต.ม่ว งกลวง อ.กะเปอร์
จ.ระนอง เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลหรือรายละเอียดใดได้คาดว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธาน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

- ไม่มี
/ปิดประชุมเวลา...
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ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ

ตรวจรายงานการประชุม

( สิงขร สาระพันธ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง

ตรวจ

( อาภัสรา ศรีคชา )
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ชว่ ยเลขานุการคนที่ 3
ด.ต.หญิง

พิมพ์/ทาน
( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ส.ต.ท.หญิง

พิมพ์/ทาน
(อนงค์ แสนตลาด )

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

