รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 /2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายเริงศักดิ์
2. นางสุมิตรา
3. นายสรรชัย
4. นายศิวาโรจน์
5. นายไพศาล
6. พ.ต.อ.วินัย
7. พ.อ.พณิชย์
8. พ.ท.สมศักดิ์
9. ร.อ.กิจจา
10. พ.อ.องอาจ
11. นายชัชวาล
12. นายสมศักดิ์
13. นางสาวงามพิศ
14. นายประสิทธิ์ชัย
15. พ.ต.ท.หญิงบุญศรี
16. นายแพทย์ไพศาล
17. นางนพอนงค์
18. นางภาวดี
19. นางสาวจิรภา
20. ดร.กวินทร์เกียรติ
21. นายสิทธิชัย
22. นายวรวุฒิ
23. นายวิชัย
24. นายทรงศักดิ์
25. นายสมศุข
26. นางสาวฉัตรสุดา
27. นายสุดสาคร
28. นางสาวเทียมจิตร

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
จงอุตส่าห์
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
มุ่งหมายผล
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิมลรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จิตต์ปรุง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริพละ
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แตงอ่อน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ท่าไว
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝุายทหาร)
ล้วนรัตน์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทร์หอม
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
หอมเหมือน
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ดั่นคุ้ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุขสืบพงศ์
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไชยสม
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
นนธ์พละ
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
รัตนบริรักษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
ลิกขนานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
นาคชานาญ
แทน ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทัศนา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมเกษียร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภัทรกุลนิษฐ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
อมาตยกุล
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
/29.นายวิรัตน์...
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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.

นายวิรัตน์
ผศ.สุมลวรรณ
นางสาวกานต์สินี
นายไพบูลย์
นายบุญธรรม
นายจีรวัฒน์
นางสาวอรุณี
นายวิสิทธิ์
นายบรรพต
นายเดชา
นางวราภรณ์
นายพงษ์พันธ์
นายสุระ
นายเกรียงศักดิ์
นายณัฐสิญจ์

นายยุทธพล
นายชิดชนก
นายณัฏฐพงษ์
พ.ต.อ.สนั่น
พ.ต.ท.วรวุฒิ
พ.ต.ท.สิทธิพลว์
พ.ต.ท.ประภาส
พ.ต.ท.ชนินทร์
พ.ต.อ.สมชาย
พ.ต.ท.คธา
ร.ต.อ.กิตติคม
พ.ต.ท.ทัดคา
พ.ต.ท.ประวิทย์
พ.ต.ท.ประณต
พ.ต.ต.เสน่ห์
พ.ต.ท.ชรินทร์
พ.ต.ท.ปรีชา
ร.ต.อ.รัตนบดินทร์
พ.ต.ท.สมเกียรติ
พ.ต.ท.วิชาญ

วิโรจนุปถัมภ์
ยิ้มงาม
กนะกาศัย
สุนทรประเสริฐ
เสาวดี
จิรวัฒนวงศ์สิริ
แก้วจินดา
สินลือนาม
ทรัพย์เมือง
ใจยะ
ศิริวงศ์
ยมมาศ
หงษ์ศิริ
รัตนกุญชลี
ศรีพงษ์

วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
องอาจอิทธิชัย นายอาเภอท่าตะเกียบ
ทับแสง
นายอาเภอราชสาส์น
สุขวิสิฏฐ์
นายอาเภอคลองเขื่อน
บุญเผื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
สุวรรณวิก
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
สิริธานิยภักดี แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
เหมือนปิ๋ว
รรท. ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
เดชชีวะ
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
เกียรติสุวรรณ์ ผกก.สภ.แปลงยาว
รักษาสุข
แทน รรท. ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
จันทร์สง่า
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แสงสุกสว่าง
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
วิลาศรี
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
สารการ
สว. สภ.หนองแหน
/64.ร.ต.อ.ประโมทย์...
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

ร.ต.อ.ประโมทย์
พ.ต.ต.พัฒนา
นายกิตติ
นายมานะ
นายอิศรา
นายสุรวุฒิ
นายอนันต์
นายชาญเดช
นางศิริวรรณ
นายสมศักดิ์
นายสิทธิพร
นายประดิษฐ
นายเจียม
นายอานวย
นายบัญชา
นายพรชัย
นายชวลิต
นายบุญชู
พ.ต.อ.สิงขร
นายธีระ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบัณฑิตย์
2. นายณรงค์
3. นายอารักษ์
4. พ.ต.ท.จิรวุฒิ
5. นายจตุพร
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พ.ต.อ.อตินันท์
นายวัลลภ
นายประดิษฐ์
นายอร่าม
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
นายฉัตรชัย
นายวิพากย์

พูลประเสริฐ
แก้วสาอางค์
เปูาเปี่ยมทรัพย์
กิจสิพงษ์
ปิยะวาทินทร์
เวชปรีชา
พงศ์สุพาณี
อินทวิชัย
นิติวรยุทธ
จรูญเลิศ
พิพัฒนกุล
โรจนพร
โฉมสอาด
เจริญรุ่งเรืองชัย
นีซัง
ธรรมจรูญ
บุญปาน
อยู่ภู่
สาระพันธ์
พรชูตรง

แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่1)

เทวีทิวารักษ์
วัชรชัยทโลสถ
เทพศิริ
ขวัญคุ้ม
คชานุบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
ผู้อานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
สว.ทล.1 กก.3
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.ฉิมพลี
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี
/13.นายศุภชัย...

นุชนารถ
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
รังสินธุ์
เกษตรภิบาล
ทองมี
เตชเบญจรงค์
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายศุภชัย
นายอานาจ
นายชูรัช
นายวีระพล
นายประจวบ
นางศิริกาญจน์
นายเขียน
นายสินชัย
นายประเสริฐ
นายสม
นายอิทธิพงษ์
นายสมชาย
นายพลากร
นายสมบัติ
นายสมศักดิ์
นายสุพจน์

29. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ว่าที่ร้อยเอกอธิป
2. นายวุฒิภาพ
3. นางยุวดี

วีรสมบัติ
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โชคพิชิตชัย
รันศิริเจริญ
ธรรมเมธาพร
ภูติเกียรติขจร
ศรีคชา

ศิวะศาสนพงศ์
พุ่มไม้ทอง
สรรค์วิทยากุล

นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
หัวหน้าฝุายอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 2)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

รรท.หัวหน้าฝุายอานวยการ ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
กานัน ต.ท่าข้าม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุม เวลา 09.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2 /2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
มีรายงานการประชุมจานวน 10 หน้า ได้นาเข้าทางเว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และทางเว็บไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 2 /2555
/ระเบียบวาระที่ 3…
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขา ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 นโยบายของรัฐบาล
เลขา ฯ

วาระที่ 4.1 เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ด้านการปราบปราม ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการจับกุมคดี
ยาเสพติ ด ในรอบเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2555 จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษได้ ทั้ ง สิ้ น จ านวน
387 ราย ผู้ต้องหาจานวน 398 คน ในจานวนนี้แยกเป็นยาบ้า จับกุมได้ทั้งหมดจานวน 362 ราย ผู้ต้องหาจานวน
372 คน ข้อหาจาหน่ายจานวน 17 ราย ผู้ต้องหาจานวน 20 คน ครอบครองเพื่อจาหน่ายจานวน 35 ราย
ผู้ต้องหาจานวน 40 คน ครอบครองจานวน 61 ราย ผู้ต้องหาจานวน 63 คน เสพจานวน 249 ราย ผู้ต้องหา
จานวน 249 คน ของกลางยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จานวนทั้งสิ้น 11,072 เม็ด เปรียบเทียบสถิติผลการ
จั บ กุ ม ยาเสพติ ด ให้ โ ทษกั บ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2554 จั บ กุ ม ได้ จ านวน 272 ราย ผู้ ต้ อ งหาจ านวน 279 คน
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จับได้เพิ่มขึ้นจานวน 115 ราย ยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จับได้จานวน 266 ราย
ผู้ต้องหาจานวน 274 คน เปรียบเทียบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จับกุมคดียาบ้า
ได้เพิ่มขึ้นจานวน 96 ราย ของกลางยาบ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จานวน 21,702.5 เม็ด เปรียบเทียบระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จานวนลดลง 10,630.5 เม็ด

เลขา ฯ
นายธีระฯ

ด้านการปูองกัน การปูองกันทั่วไปขอเชิญปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงเดือนที่ผ่านมา จากการประชุมโต๊ะสถานการณ์
ยาเสพติ ด เบาบางลงแต่ การแพร่ ระบาดในอ าเภอเน้ น หนั กทั้ ง 4 อ าเภอ ยั ง มี อ ยู่ ที่ อ.เมื อ ง อ.บางปะกง
อ.พนมสารคาม และ อ.บางน้าเปรี้ยว ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ามีการจั บกุมที่ได้ของกลางจานวนมาก
ในเดือนนี้มีจานวน 2 ราย แหล่งมั่วสุมจะเป็นส่วนของชุมชนหนาแน่น สถานบริการ สถานบันเทิง ที่พักผู้โดยสาร
และ สวนสาธารณะ ส่วนแหล่งพักยาในจังหวัดฉะเชิงเทราจากการตรวจสอบ ไม่มี ชนิดยาที่แพร่ระบาดในพื้นที่
ยังเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ข้อสังเกตการจับกุมในระยะหลังๆจะมีการจับกุมยาไอซ์ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะมีราคาลดลง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดได้แก่ว่างงาน รับจ้างทั่วไป และเยาวชนนอกสถานศึกษา พบว่าผู้กระทา
ความผิดเป็นเด็กเยาวชน และเป็นผู้หญิง เพิ่มมากขึ้น
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า นชุ ม ชนมี กิ จ กรรมประชุ ม ประชาคมในหมู่ บ้ า นเปู า หมาย
786 หมู่บ้านชุมชน ผลการดาเนินการในเดือนนี้จานวน 482 หมู่บ้านชุมชน รวมยอดสะสมทั้งหมด 996
หมู่บ้านชุมชน การปิดล้อมตรวจค้นเป็นการร่วมกันระหว่างพื้นที่อาเภอกับเจ้าหน้าที่ตารวจจานวน 71 ครั้ง
ตั้ ง จุ ด ตรวจจุ ด สกัด จ านวน 165 ครั้ง จั บ กุม ผู้ เสพผู้ ติ ด จ านวน 225 คน พบผู้ ค้า ผู้ จ าหน่ า ยจ านวน 41 คน
ประชุมเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินจานวน 26 ครั้ง จัดกิจกรรมปู องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 8 ครั้ง

เลขา ฯ
การปูองกันในสถานประกอบการ ขอเชิญแรงงานจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางนพอนงค์ ฯ
การดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานประกอบการประจาเดือนมีนาคม
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานการสารวจข้อมูลการดาเนินกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
/ในสถานประกอบการ...
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ในสถานประกอบการ เปู า หมายปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 สถานประกอบการจ านวน 50 แห่ง ขณะนี้
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 84 แห่ง จานวน 113 ครั้ง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการค้นหาผู้เสพ การจัดตั้ง
คณะทางานหรืออาสาสมัครที่จะดูแลคนดาเนินงาน มีการจัดนิทรรศการ การประกวดคาขวัญ การแข่งขันกีฬา
การปูองกัน ในสถานประกอบการ มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดโดยมีเปูาหมายไว้จานวน 15 แห่ง
ลูกจ้างจานวน 500 คน ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วจานวน 7 แห่ง 564 คน จัดระเบียบสังคมโดยสุ่มตรวจ
สารเสพติด ที่ผ่านมาพบผลบวกจานวน 22 คน ในจานวน 22 คน แนะนาให้สถานประกอบการส่งเข้ารับ
การบาบัด
การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขณะนี้มีการส่งชมรมเข้าประกวด
ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ผลปรากฏว่าชมรมยีเอส ยัวซ่า TO BE NUMBER ONE ของบริษัทยีเอส ยัวซ่า
สยาม อินดัสทรีย์ จากัดได้รางวัลระดับภาคและจะส่งเพื่อประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้
เลขา ฯ
การปูองกันในสถานศึกษา ขอเชิญผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานให้ที่ประชุมทราบ
ดร.กวินทร์เกียรติฯ
ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ดาเนินการคัดกรองเด็ก
กลุ่มที่ 1 เพื่อเป็น แกนนา เด็กกลุ่ม นี้จะได้รับการฝึกเพื่อที่ จะเป็นผู้ ช่วยเหลื อเพื่ อน เป็น ที่ปรึกษาเพื่อนแล้ ว
ชักจูงเพื่อน ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มทั่วไป กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดประเภทต่างๆ และส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัยฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลการดาเนินงาน แผนงานที่ 3
แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด เปูาหมายการดาเนินงานในห้วง 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน
2555) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ กั บ เด็ ก ชั้ น ป.6 เปู า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 1,131 คน เปู า หมายตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง MOU
จานวน 1,131 คน เดื อนมกราคมด าเนิ นงานไปจานวน 191 คน เดื อนกุมภาพัน ธ์ด าเนิ น งานไปจ านวน
237 ราย เดือนมีนาคมจานวน 315 คน รวมเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 จานวน 743 คน การสร้าง
ระบบปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเปูาหมายตามยุทธศาสตร์จานวน 56 โรงเรีย น
เปูาหมายตามบันทึกข้อตกลง MOU จานวน 56 โรงเรียน เดื อนมกราคมดาเนินงานไปจานวน 6 โรงเรียน
เดื อนกุม ภาพั น ธ์ ด าเนิ น งานไปจ านวน 9 โรงเรีย น เดื อนมี น าคมด าเนิ น การไป 9 โรงเรีย น รวมจ านวน
24 โรงเรียน ได้เน้นในเรื่องการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตารวจเฝูาระวังดูแลในสถานศึกษาในพื้นที่เปูาหมาย
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เป็นระดับมัธยม ซึ่งได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตารวจเรียบร้อยแล้ว
นายวรวุฒิฯ
ในส่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 6 ได้ ด าเนิ น การเรื่ องของ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการปูองและเฝูาระวังยาเสพติด โดยในกิจกรรมที่มีการรายงานเข้าไปในระบบ
มีทั้งหมด 13 กิจกรรม ประกอบไปด้วยการปูองกันของโรงเรียนเอง 12 กิจกรรม ซึ่งจะการดาเนินการปูองกัน
ในโรงเรียนจะมีการกาหนดเกณฑ์ไว้ด้วย และกิจกรรมตารวจประจาโรงเรียน 1 กิจกรรม ขณะนี้ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจานวน 10 โรงเรียน คิดเป็น 33 % และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ได้มีการประชุมผู้บริหารและ
ขอให้ทุกโรงเรียนดาเนินการในกิจกรรมที่ต้องดาเนินการรายงานตามแผนให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมไม่ว่าจะเป็น
12 กิจกรรมหลักและกิจกรรมตารวจประจาโรงเรียน
ประธาน
ฝากสถานศึกษาในเรื่องการดาเนินการเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาด้วย
/เลขาฯ...
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ด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ขอเชิ ญ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ไพศาลฯ
ด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เปู า หมายทั้ ง ระบบสมั ค รใจบ าบั ด
ระบบบังคับบาบัด และ ระบบต้องโทษมีเปูาหมายจานวน 6,023 ราย ดาเนินการไปแล้วจานวน 1,504 ราย
คิดเป็นร้อยละ 24.97 ติดตามระบบสมัครใจมีเปูาหมายจานวน 3,869 ราย ดาเนินการไปจานวน 318 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.22 โดยเป็นระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจานวน 147 ราย ผู้ปุวยนอกจานวน 171 ราย
ระบบบังคับบาบัดมี เปูาหมายจานวน 1,853 ราย ดาเนินการไปจานวน 1,001 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.02
ระบบต้องโทษ เปูาหมายจานวน 301 ราย ดาเนินการไปจานวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.46 ส่วนเรื่อง
การติดตามทั้ง 3 ระบบเปูาหมายตาม MOU จานวน 4,818 ราย ดาเนินการไปแล้วจานวน 810 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.81
การตรวจปัสสาวะข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของสาธารณะสุขซึ่งเดือนนี้ดาเนินการไป 6 หน่วย
จานวน 1,797 คน ในหน่วยของ รพ.พุทธโสธร สานักงานสาธารณสุข อ.บางน้าเปรี้ยว อ.ท่าตะเกียบ อ.บางคล้า
รพ.ราชสาส์น และรพ.บางปะกง พบสารเสพติดจานวน 3 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ส่งบาบัดเรียบร้อยแล้ว
นายชัชวาล ฯ
สถิติผู้ต้องขังในเรือนจา ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555 มีจานวน 2,353 คน เป็นชายจานวน 2,081 คน
หญิงจานวน 172 คน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจ น์จานวน 53 คน เป็น ชายจานวน 46 คน หญิ งจานวน 7 คน
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดมีทั้งหมดจานวน 1,269 คน แยกเป็นชายจานวน 1,140 คน หญิงจานวน 129 คน คิดเป็น
56.32 % ของจานวนผู้ต้องหาทั้งหมด ผู้ต้องขังเข้าใหม่คดียาเสพติดในเดือนมีนาคมมีจานวนทั้งสิ้น 77 คน
แยกเป็ น ชายจ านวน 65 คน หญิ ง จ านวน 12 คน เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นกุม ภาพั น ธ์ เ พิ่ ม ขึ้น จ านวน 3 คน
การบ าบั ด ในระบบต้ องโทษเปู า หมายเดิ ม จ านวน 301 คน ขณะนี้ เพิ่ม เปู า หมายเป็ น จานวน 1,200 คน
รวมโครงการทั้งหมดจานวน 7 โครงการ ดาเนินการไปแล้วจานวน 754 คน คิดเป็น 62.83 %
ขณะนี้ ส ถานการณ์ ย าเสพติ ด ในเรื อ นจ า มี ก ารโยนสิ่ ง ของเข้ า ไปเรื อ นจ าบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง
โทรศัพท์มือถือและยาเสพติด จึงขอความอนุเคราะห์ กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจส่งสายตรวจดูแลในช่วงเช้าและ
ช่วงเที่ยงบริเวณรอบๆ เรือนจาด้วย
นายไพบูลย์ฯ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้โ ทษ พ.ศ. 2545 รอบเดื อนกุม ภาพั น ธ์ 2555 รูป แบบการบ าบั ด ในระบบควบคุ ม ตั ว มี จ านวน 92 ราย
ระบบผู้ปุวยนอกจานวน 13 ราย แบบคุมประพฤติจานวน 134 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 239 ราย รวมตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นระบบควบคุมตัวจานวน 265 ราย ระบบผู้ปุวยนอกจานวน 253 ราย
ระบบคุม ประพฤติ จ านวน 461 ราย รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 979 ราย ส าหรั บ ผลงานตามบั น ทึ กข้ อตกลงกั บ
ศพส.จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีจานวน 414 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 54.98 สาหรับเปูาหมายตามที่แจ้งไว้กับสานักงานสาธารณสุขจานวน 1,500 ราย เดือนกุมภาพันธ์
มีจานวนทั้งสิ้น 979 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.27 สัดส่วนรูปแบบการบาบัดแบ่งออกเป็นระบบคุมประพฤติจานวน
461 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.09 ในระบบควบคุ ม ตั ว ในค่ า ยทหารจ านวน 265 ราย คิ ด เป็ น 27.07 %
ในระบบผู้ปุวยนอกของทางโรงพยาบาลจานวน 253 ราย คิดเป็น 25.84 % จานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูยอดสูงสุด
ใน 5 อาเภอประกอบด้ วย อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต อ.บางปะกง อ.แปลงยาว และอ.บางน้าเปรี้ย ว
ตามลาดับจานวนผู้ผ่านการบาบัดในระหว่าเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่บาบัดผล
/เป็นที่น่าพอใจ...
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เป็นที่น่าพอใจจานวน 582 ราย อยู่ระหว่างการติดตามผล 1 ปี สาหรับผู้ที่ได้รับการติดตามผลที่ครบเกณฑ์
4 ครั้ง ใน 1 ปี จานวน 317 ราย
กิจกรรมที่ดาเนินการของสานักงานคุมประพฤติมีการให้คาปรึกษาแนะนารายบุคคล ณ สานักงาน
มีกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดสาหรับ กลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟู การทากลุ่มบาบัดผู้เข้ารับการฟื้นฟู
กิจกรรมอบรมเพื่อการปูองกันการเสพซ้าโดยมีการจัดร่วมกับทางโรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ตลอดจนครอบครั ว การท างานบริ ก ารสั ง คม ณ สถานที่ ส าธารณะประโยชน์ ต่ า งๆ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สาธารณสุข และหน่วยงานทหาร
เลขา ฯ
นายธีระฯ

เลขา ฯ

วาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ขอเชิญปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการในห้วงเดือนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอาเภอ
ทั้ง 11 ชุดและชุดของจังหวัดได้ร่วมกันดาเนินการออกตรวจเปูาหมายจานวน 256 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว
จานวน 345 แห่ง เดือนนี้ดาเนินการไปจานวน 163 แห่ง รวมทั้งสิ้น 508 แห่งซึ่งเกินเปูาหมายที่ดาเนินการ
การตรวจในเดือนนี้มีตรวจทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านค้าแอบแฝง
โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอาเภอทั้ง 11 อาเภอ และชุดจังหวัดดาเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะจานวน
721 รายพบสารเสพติ ด จ านวน 7 ราย มี ก ารปรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ พ กบั ต รประจ าตั ว ประชาชนจ านวน 20 ราย
ส่วนการตรวจสถานบริการอื่นๆตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้กาชับไม่ให้มีการแสดงลามกอนาจาร และ
ไม่ให้พกอาวุธเข้าไปในสถานบริการ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทุกเดือนเรือนจากลางจังหวัดฉะเชิงเทราจะแจ้งรายชื่อผู้ที่พ้นโทษ
ซึ่ง เป็ นข้อมู ลที่ ส าคัญ มากที่ ในพื้น ที่ จ ะต้องรับทราบ ส าหรับ เดื อนกุม ภาพั นธ์ มี ผู้ พ้น โทษรวมทั้ง สิ้ น 42 คน
ในจานวน 42 คน มีภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจานวน 33 คน ในจานวน 33 คนเป็นผู้ที่พ้นโทษ ในคดี
ยาเสพติ ด จ านวน 23 คน ซึ่ ง ในจ านวนนี้ เ ป็ น คนในพื้ น ที่ อ.ปางปะกงจ านวน 9 คน อ.เมื องจ านวน 5 คน
อ.บางน้ าเปรี้ ย ว อ.พนมสารคาม อ.บางคล้ า อ.บ้ า นโพธิ์ อ าเภอละ 2 คน อ.สนามชั ย เขตจ านวน 1คน
สาหรับรายชื่อผู้ที่พ้นโทษ ศพส.จังหวัดได้แจ้งรายชื่อให้กับท่านนายอาเภอในพื้นที่ให้รับทราบเพื่อที่จะได้ติดตาม
พฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ในส่วนงบประมาณที่ได้รับมาในงวดที่ 2 ครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ยอดจัดสรร
ต่างๆ ได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้วและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะต้องทาแผนปฏิบัติ
การส่งให้จังหวัด รวมทั้งทาโครงการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามวงในที่ได้รับจัดสรร ส่งให้ ศพส.จังหวัด
ทราบด้วย
การแจ้ ง เบาะแสยาเสพติ ด ศพส.จั ง หวั ด ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางให้ มี ก ารแจ้ ง เบาะแสยาเสพติ ด ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ และตู้ไปรษณีย์ 150 ปณจ. ในห้วงเดือนที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 70 เรื่อง อาเภอ
และต ารวจได้ กาชั บ ให้พื้ น ที่ มี ก ารด าเนิ น การต่ อเรื่อ งร้อ งเรีย นที่ ส่ ง ไป มี การด าเนิ น การเข้ า ไปตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนแล้วจานวน 62 เรื่องคงเหลือจานวน 8 เรื่อง
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณการ ในส่วนของ ภ.จว. ฉะเชิงเทรา ในช่วงระยะวันที่ 1- 29 กุมภาพันธ์
2555 มีผลการปราบปรามและจับกุม การพนันทั่วไป จับกุมได้ จานวน 31 ราย ผู้ต้องหาจานวน 122 คน
การพนั น สลากกิ น รวบ จั บ กุ ม ได้ จ านวน 5 ราย ผู้ ต้ อ งหาจ านวน 5 คน ส าหรั บ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว
/เลขา ฯ...
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วาระที่ 4.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัด ไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญผู้อานวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายทรงศักดิ์ ฯ
ในรอบเดือนมีนาคม ได้รับรายงานการจับกุมการรกระทาผิดว่าด้วยการปุาไม้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มีการกระทาผิด เปรียบเทียบในเดือนมีนาคม 2554 มีคดีทั้งสิ้นจานวน 4 คดี ผู้ต้องหาจานวน 1 คน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบันมีการกระทาผิดทั้งสิ้นจานวน 19 คดี ผู้ต้องหาจานวน 16 คน มีคดีลักลอบตัดไม้
ท าลายปุ า จ านวน 7 คดี บุ กรุกปุ า จ านวน 4 คดี พื้ น ที่ ปุ า ถูกท าลายจ านวน 22 ไร่ 1 งาน 723 ตารางวา
คดีเกี่ยวกับสัตว์ปุาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไนจานวน 8 คดี
นายณัฐสิญจ์ ฯ
มีพื้นที่ปุาที่ได้ตรวจยึดไว้แล้วจานวน 40 ไร่ ในเขตบ้านคลองเตย ซึ่งอาเภอและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กาลังจะเข้าไปฟื้นฟูในพื้นที่
นางสาวฉัตรสุดาฯ
ในรอบเดือนมีนาคม ไม่มีการจับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมในปีงบประมาณ
2555 มีจานวน 1 ราย คือในเดือนกุมภาพันธ์ มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขา ฯ

พ.ต.อ.วินัย ฯ

วาระที่ 5.1 รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถิติคดีอาญา
ที่เกิดขึ้นในระยะ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีเกิดจานวน 3 ราย
จับได้ 1 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 2 ราย เดิม 5 ราย กลุ่มที่ 2
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีเกิดจานวน 21 ราย จับได้ 11 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 9 ราย เดิม 30 ราย กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกิดจานวน 67 ราย จับได้
20 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเท่าเดิม กลุ่มที่ 4 คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกิดจานวน
48 ราย จับได้ 7 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 14 ราย เดิม 34 ราย กลุ่มที่ 5
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมได้ทั้งสิ้นจานวน 423 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้เพิ่มขึ้น
84 ราย เดิม 339 ราย
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญประจาเดือนกุม ภาพันธ์ 2555 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต เป็นคดี
ลักพาตั วเด็ กผู้ หญิง เรีย กค่า ไถ่ เมื่ อวัน ที่ 27 กุม ภาพั น ธ์ 2555 เวลา 17.00 น. บริเวณถนนลูกรังทางเข้า
บ้านเลขที่ 145 หมู่ 9 บ้านสุ่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ด.ญ.ชุติมา วงค์ษา
อายุ 13 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีเทาดา ไปกับ ด.ญ.กฤติมา วงค์ษา อายุ 7 ปี มาจาก
โรงเรียนสุ่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต มุ่งหน้ากลับมายังบ้านพัก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก่อนถึงบ้านพัก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาจานวน 3 คน ได้มาดักรอและจับกุมตัว ด.ญ.ชุติมาฯ ไป โดยใช้
รถยนต์กระบะ อีซูซุ หลบหนีไปทางบ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน ผู้ปกครองของผู้ เสียหายได้เข้าแจ้งความ
กับ เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจ สภ.สนามชั ยเขต ภายหลั ง กลุ่ ม คนร้ายได้โ ทรศัพ ท์ม าเรียกร้องเงิน โดยทางผู้ป กครอง
ของ ด.ญ.ชุติม าฯ ได้ยิ นยอมโอนเงิน ให้คนร้ายจ านวน 5,000 บาท หลั งจากนั้ นกลุ่มคนร้ายยั งได้ต่อรอง
เรียกร้องเงินเพิ่ม แต่เจ้าหน้าที่ตารวจได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อต่อ รอง พยายามสืบสวนและกดดันคนร้าย โดย
ท่ า น พล.ต.ต.นิ วั ต น์ รัต นาธรรมวั ฒ น์ รอง ผบช.ภ.2 จนกลุ่ ม คนร้ า ยเกิด ความสั บ สนและยอมปล่ อ ยตั ว
ด.ญ.ชุติมาฯ และหลบหนีไป ภายหลังเจ้าหน้าที่ตารวจได้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดจานวน 4 คน คือ
1.นายปริวรรต ศรีใส 2.นายมานะ ศรียงค์ 3.นายอังกูล ศรียงค์ และ 4.นายวิเชียร ปุยศิริ
/คดีที่ 2...
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คดีที่ 2 เป็นคดีปล้นรถบรรทุกของ สภ.แปลงยาว เกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ
01.00 น. นายอภิศักดิ์ ชัยวร ได้จอดรถยนต์บรรทุกหัวลาก ยี่ห้อ อีซุซุ รุ่น เด็กการ์ สีขาว หมายเลขทะเบียน
81-2918 ปราจีนบุรี พร้อมตัวพ่วงทะเบียน 70-6317 ฉะเชิงเทรา ไว้ที่จุดเกิดเหตุบนถนนสาย 331 อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา โดยไม่ได้ล็อกประตูรถแล้วนอนหลับพักผ่อน ได้มีคนร้ายจานวน 2 คน ใช้อาวุธมีดพกปลายแหลม
เป็นอาวุธจี้บังคับ แล้วใช้ลวดไม้แขวนเสื้อมัดมือและเท้าของผู้เสียหายไว้ จากนั้นคนร้ายได้ขับรถคันดังกล่าว
พาผู้เสียหายไปทิ้งไว้บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 331 ในเขต อ.บางคล้า แล้วคนร้าย ได้พากันขับรถ
หลบหนี ผลการสืบสวนติดตามการจับกุมคนร้ายหลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันสืบสวนทราบว่า
นายสุพจน์ หรือ พจ ศิลาพฤกษ์ ได้นารถยนต์บรรทุกสิบล้อ (หัวลาก) ยี่ห้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-2918 ปราจีนบุรี
ซึ่งได้ร่วมกับพวกชิงทรัพย์จากท้องที่ สภ.แปลงยาว ไปซุกซ่อนไว้ในเขตพื้ นที่ตารวจภูธรภาค 7 ชุดจับกุมจึ งได้
ร่วมกันวางแผนจับกุมรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจาก นายสุพจน์ ฯ และนายบรรจง หรือเจี้ยว ทองจอน ได้ยึด
รถยนต์คันดังกล่าวไว้ต รวจสอบ และได้สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรับว่าได้ร่วมกับพวกทาการโจรกรรมรถคัน
ดังกล่าวมาจริง จึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดฉะเชิงเทราออกหมายจับนายสุพจน์ฯและสืบทราบว่า
ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกจึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมั ติออกหมายจับเพิ่มเติม คือ นายศรัณย์พงศ์ ศิลาพฤกษ์
นายสงกรานต์ สัง ข์สิ ท ธิ์ ขณะจั บกุม ตั ว นายสงกรานต์ ฯ พบนายวิ ษณุ ทะบาง อยู่ ด้ วยจึ ง ได้ เชิ ญ ตั ว มาที่
สภ.แปลงยาว ทาการสอบสวน นายวิษณุ ฯ รับว่ าได้ร่วมกัน ก่อเหตุในครั้งนี้ด้ วยจึง ได้ขออนุมัติ ออกหมายจั บ
เพิ่มเติมอีกราย และได้นาตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป
นายณัฐสิญจ์ฯ
ในส่วนคดีที่เกิดในพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติงาน
ในครั้งนี้ด้วย
เลขา ฯ

วาระที่ 5.2 ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและแนวทางการแก้ ไ ข
ด้ า นแรงงานในระบบขอเชิ ญ จั ด หางาน
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวจิรภาฯ
สานักงานจัดหางานจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน ณ วันที่ 25 มีนาคม
2555 จานวนทั้งสิ้น 25,589 คน เป็นแรงงานต่างด้าว แยกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มทางานอันจาเป็นเร่งด่วน
จานวน 93 คน 2. กลุ่มที่เข้ามาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น BOI จานวน 806 คน
3. กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว จานวน 567 คน 4. กลุ่มบุคคลพื้นที่สูงจานวน 122 คน 5. กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จานวน 13,926 คน 6. กลุ่มที่เข้ามาทางานตามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างรัฐ MOU จานวน 2,354 คน 7. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน
7,721 คน
ร.ต.อ.ประโมทย์ ฯ
ในส่ ว นของตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายประจ า
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 59 ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชาจานวน 57 ราย สัญชาติลาวจานวน
1 ราย และ สัญชาติพม่าจานวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกผลักดันส่งกลับออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว
เลขา ฯ

วาระที่ 5.3 การรายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ ด้านการปูองกันการค้ามนุษย์ ขอเชิญพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวกานต์สินีฯ
รายงานผลการด าเนิ น การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ป ระจ าเดื อ นมี น าคม 2555
มีการรายงานข้อเท็จจริงกรณีที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสผ่านทางศูนย์ประชาบดี 1300 เกี่ยวกับเรื่อง
/การค้าประเวณี...
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การค้าประเวณีบริเวณหลังร้านดวงแก้วคาราโอเกะ ในเขตพื้นที่ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยแจ้งว่า
มีหญิ ง ชาวลาว 2 คน ถูกหลอกและบั ง คับ ให้ค้า ประเวณี ในเรื่องนี้ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ ม อบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ในการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเช่า
หลังร้านดวงแก้วคาราโอเกะพบหญิ ง ชาวลาวตามที่ไ ด้รับ แจ้งจ านวน 1 ราย จากการที่ส อบถามเบื้ องต้ น
ทราบว่าถูกชักจูงให้มาทางานที่ร้านอาหารแห่งนี้ โดยผ่านเข้ามาทางจังหวัดหนองคาย ส่วนหนังสือเดินทาง
เจ้าของร้านได้จ่ายเงินไปก่อนและได้ยึดหนังสือเดินทางไว้แล้วให้เด็กทางานชดใช้ แต่เด็กได้แจ้งว่าไม่ต้องการ
ขายบริการทางเพศต้องการที่จะกลับภูมิลาเนา ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนี้เข้าข่ายการค้ามนุษย์
จึงได้ประสานนาส่งเข้าพักพิงและคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบัน
เด็กได้ถูกส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ ดตระการ
จ.นนทบุรี
การรายงานการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ค นเร่ ร่ อ น ขอทาน ทางส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ร่ ว มกั บ บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกสารวจบุคคลเร่ร่อนขอทานบริเวณตลาดนัดคลองถมเขต
ต. เมืองเก่า อ.พนมสารคาม เมื่อวัน ที่ 11 มีนาคม 2555 ผลการสารวจสามารถจับกุมคนเร่ร่อน ขอทาน
ได้ทั้งหมดจานวน 8 ราย เป็นชาวไทยจานวน 4 ราย แยกเป็นชายจานวน 2 ราย หญิงจานวน 2 ราย และ
เป็นชาวต่างด้าวจานวน 4 ราย แยกเป็นชายจานวน 2 ราย หญิงจานวน 2 ราย สาหรับคนเร่ร่อนขอทานที่
เป็ นคนไทย สานั กงานพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ ตรวจสอบแล้ วเป็น คนในพื้ นที่ ต.ทุ่ งพระยา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 2 ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกันในจานวน 2 รายนี้ได้ติดตามครอบครัวให้มา
ติดต่อรับและได้ทาบันทึกตักเตือนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกรายเป็นชายไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ติดตาม
บุตรให้มารับตัวแล้ว อีกรายเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รายนี้ไม่สามารถติดตามญาติมารับตัวได้จึงได้นาส่ง
ที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพต่อไป สาหรับบุคคลเร่ร่อนที่เป็น
ชาวต่างด้าวทั้งหมด 4 ราย สานัก งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้ควบคุมตัวเพื่อดาเนินคดีและ
ผลักดันกลับประเทศต่อไป
ฝากทางทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลกวดขันในเรื่องนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง / เรียกร้อง
นายธีระฯ
สรุปเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 28 มีนาคม 2555 มีจานวน 3 เหตุการณ์ดังนี้
กลุ่ ม แรกเป็ น กลุ่ ม ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการประกอบกิ จ การของ บริ ษั ท ฟิ ว ชั่ น ดี เ วลลอปเมนท์
ที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม โดยอุตสาหกรรมจังหวัด นายอาเภอพนมสารคาม ได้เข้าไปชี้แจงชาวบ้าน
ในพื้นที่ โดยได้ ข้อยุติในเบื้องต้นคือ ให้ทางบริษัทจัด ทาแผนงานเพื่อแก้ปั ญหาระยะสั้นและระยะยาวในเรื่อง
ของกลิ่นและระบบบาบัดน้าเสียให้เร็วที่สุด ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอได้ มอบหมายให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าหน้าบริษัทว่ามีสารปนเปื้อนกันหรือไม่ อาเภอได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเป็นคนกลางในการ
ดาเนินงานจ่ายค่าชดเชยสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีราษฎรจาก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ประมาณ 60 คน มายื่นหนังสือ
ขอทราบความคืบหน้ากรณีสถานภาพของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะขนุนว่าพ้นหรือไม่พ้นจากตาแหน่ง
ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
/ส่วนเรื่องการ...

12

ประธาน

ส่วนเรื่องการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต ภาพรวมโดยสรุปมีการชุมนุมตั้งแต่
วันที่ 11 – 16 มีนาคม 2555 มีการขยายการชุมนุมไปบนพื้นผิวจราจร 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 11 มีนาคม 2555
ครั้งที่สองวันที่ 14 มีนาคม 2555 ทางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว วันที่ 16 มีนาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เข้าไปชี้แจงทาความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และวันที่ 20 มีนาคม 2555 แกนนากลุ่มผู้ชุมนุม ทั้ง 7 คน ได้เข้า
มามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และศาลได้ปล่อ ยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันคนละ
50,000 บาท เงื่อนไขห้ามกระทาการใดๆอันเป็นการปิดกั้นกีดขวางเส้นทางจราจร ความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการ
เคลื่อนไหวชุมนุมที่วัดแพรกวังตะเคียนเพื่อรวบรวมรายชื่อยื่นต่อศาล ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปที่ทาเนียบรัฐบาล
ตามคาเชิญของกรรมการวุฒิสภาเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว
ในเรื่องการชุมนุมประท้วงต้องขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการชี้แจงทาความเข้าใจ
กับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ทาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธาน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

เรื่องยาเสพติ ดให้รายงานเป็น ตารางแล้ ว นาเสนอในที่ ป ระชุ ม โดยลายลั กษณ์ อักษร ถ้ามี ประเด็ น
ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยในเรื่องยาเสพติดให้รายงานในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
เพื่อสอบถาม เพราะอยากให้วาระที่ 7 เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาใช้ประโยชน์ในวาระที่ 7 นี้
ให้มากยิ่งขึ้น

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม
( ธนู
พวงมณี )
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

