รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. นายเริงศักดิ์
๒. นางสุมิตรา
๓. นายสมชัย
๔. นายศิวาโรจน์
๕. นายไพศาล
๖. พ.ต.อ.วินัย
๗. พ.อ.พณิชย์
๘. พ.ท.สมศักดิ์
๙. ร.อ.กิจจา
๑๐. พ.ท.ธานิน
๑๑. นายธวัชชัย
๑๒. นายสมศักดิ์
๑๓. นางสาวงามพิศ
๑๔. นายอุดมวิทย์
๑๕. พ.ต.ท.ศรุต
๑๖. นายแพทย์ไพศาล
๑๗. นางชนันรัตน์
๑๘. นางภาวดี
๑๙. นางสาวทัศนีย์
๒๐. นายสวัสดิ์
๒๑. นายสิทธิชัย
๒๒. นายวรวุฒิ
๒๓. นายวิมล์
๒๔. นายฉัตรชัย
๒๕. นายอยู่
๒๖. นายชาญชัย
๒๗. นายลิขิต
๒๘. นายวิโรจน์

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑)
เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
มุ่งหมายผล
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิมลรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จิตต์ปรุง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริพละ
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
แตงอ่อน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ท่าไว
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ธวัชศิลปศร
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร)
สุขสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อริยสุนทร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สงวนสุข
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ดั่นคุ้ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศุภคุณ
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วผลึก
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
รอบรู้
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รัตนบริรักษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
อินทปัชฌาย์
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทองมี
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสนาธรรม
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พรหมธาดา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
ใจคาปัน
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
/๒๙.นายสุดสาคร...

๒

๒๙. นายสุดสาคร
๓๐. ร.ท.ชัยณรงค์
๓๑. นายไพโรจน์
๓๒. นายสมพร
๓๓. นายเอนก
๓๔. นายอัครชัย
๓๕. นางสาวกานต์สินี
๓๖. นายไพบูลย์
๓๗. นายจีรวัฒน์
๓๘. นางสาวอรุณี
๓๙. นายวิสิทธิ์
๔๐. นายสิทธิชัย
๔๑. นายเดชา
๔๒. นางวราภรณ์
๔๓. นายชัชวาล
๔๔. นายสุระ
๔๕. นายเกรียงศักดิ์
๔๖. นายณัฐสิญจ์
๔๗. นายยุทธพล
๔๘. นายชิดชนก
๔๙. นายณัฏฐพงษ์
๕๐. พ.ต.อ.สนั่น
๕๑. พ.ต.ท.สมมาตร
๕๒. พ.ต.ท.สิทธิพลว์
๕๓. พ.ต.ท.ศานิต
๕๔. พ.ต.อ.ณรัชต์พล
๕๕. ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
๕๖. พ.ต.ท.สุชาติ
๕๗. พ.ต.อ.สิงขร
๕๘. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
๕๙. ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส
๖๐. ว่าที่ พ.ต.อ.คงชาติ
๖๑. พ.ต.ท.อาเดียว
๖๒. พ.ต.ท.ชรินทร์

ภัทรกุลนิษฐ์
บงการณ์
วิลาราช
ศิระกูล

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
วงศ์ษา
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เรืองวุฒิ
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กนะกาศัย
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สุนทรประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
จิรวัฒนวงศ์สิริ หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
แก้วจินดา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สินลือนาม
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
กิตติกุล
นายอาเภอบางปะกง
ใจยะ
นายอาเภอพนมสารคาม
ศิริวงศ์
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
ศิริพันธ์
นายอาเภอบางคล้า
หงษ์ศิริ
นายอาเภอแปลงยาว
รัตนกุญชลี
นายอาเภอบ้านโพธิ์
ศรีพงษ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
องอาจอิทธิชัย นายอาเภอท่าตะเกียบ
ทับแสง
นายอาเภอราชสาส์น
สุขวิสิฏฐ์
นายอาเภอคลองเขื่อน
บุญเผื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ตรงต่อกิจ
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
สิริธานิยภักดี แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
จะโนภาษ
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
เลิศรัชตะปภัสร์ ผกก.สภ.บางคล้า
จงจิระ
ผกก.สภ.แปลงยาว
นีซัง
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
สาระพันธ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
พงษ์สุวรรณ
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
เหมือนปิ๋ว
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ทรงสุภาพ
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ท้วมละมูล
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
งามวงษ์น้อย
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
/๖๓.พ.ต.อ.อตินันท์...

๓

๖๓. พ.ต.อ.อตินันท์
๖๔. พ.ต.ท.ปรีชา
๖๕. พ.ต.ต.กิตติทัศน์
๖๖. พ.ต.ท.สมเกียรติ
๖๗. พ.ต.ท.วิชาญ
๖๘. พ.ต.ต.พัฒนา
๖๙. นายอนันท์
๗๐. นายมานะ
๗๑. นายอิศรา
๗๒. นายสุรวุฒิ
๗๓. นายอนันต์
๗๔. นายชาญเดช
๗๕. นางทิชากร
๗๖. นายสมศักดิ์
๗๗. นายสิทธิพร
๗๘. นายเจียม
๗๙. นายสมชาย
๘๐. นายสาธร
๘๑. นายเฑียร
๘๒. นายวสันต์
๘๓. นายชวลิต
๘๔. พ.ต.อ.ธนู
๘๕. นายธีระ
๘๖. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
๘๗. ร.ต.อ.ประโมทย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบัณฑิตย์
๒. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
๓. นายสมประสงค์
๔. พ.ต.ท.จิรวุฒิ
๕. นายวิพากย์
๖. นายปรีชา
๗. นายศุภชัย
๘. นายอานาจ

นุชนารถ
หนูสลุง
เพชรดี
สมนึก
สารการ
แก้วสาอางค์
ดิษฐศิริ
กิจสิพงษ์
ปิยะวาทินทร์
เวชปรีชา
พงศ์สุพาณี
อินทวิชัย
คุณเจริญ
จรูญเลิศ
พิพัฒนกุล
โฉมสอาด
ฉวีรรรณ
สุขเกษม
คุมพล
ศิรินภารัตน์
บุญปาน
พวงมณี
พรชูตรง
ศรีคชา
พูลประเสริฐ

ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
สว. สภ.หนองแหน
หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)
แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

เทวีทิวารักษ์
เกษตรภิบาล
คูหากาญจน์
ขวัญคุม้
เตชเบญจรงค์
เรืองศาสตร
วีรสมบัติ
ประเสริฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒)
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สว.ทล.๑ กก.๓
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
/๙.นายชูรชั ...

๔

๙. นายชูรัช
๑๐. นายวีระพล
๑๑. นายประจวบ
๑๒. นางศิริกาญจน์
๑๓. นายเขียน
๑๔. นายสินชัย
๑๕. นายประเสริฐ
๑๖. นายสม
๑๗. นายอิทธิพงษ์
๑๘. นายสมชาย
๑๙. นายประดิษฐ
๒๐. นายพลากร
๒๑. นายทวีศักดิ์
๒๒. นายวัลลภ
๒๓. นายประดิษฐ์
๒๔. นายอร่าม
๒๕. นายสุพจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวณัฐรยาน์

ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
ขโมเมธาภรณ์
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
รังสินธุ์
ภูติเกียรติขจร

นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)

เกษมโชติพันธุ์

แทน ผู้อานวยการสานักงานยุตธิ รรมจังหวัด

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

เรื่องแนะน าข้าราชการที่ ม าด ารงต าแหน่ ง ใหม่ ในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ขอเชิญ ข้า ราชการที่ม าด ารง
ตาแหน่งใหม่เริ่มจากอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญแนะนาตัวในที่ประชุมด้วย
นายสมชัย
เรียนท่ า นประธานและผู้เข้า ร่ว มประชุม ทุกท่า นกระผม นายสมชั ย เตชะเกิด กมล อัย การจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ย้ายมาจากอัยการจังหวัดสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมายินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
นายอุดมวิทย์
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายอุดมวิทย์
อริยสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ
ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธาน
ทางฝ่ายข้าราชการตารวจขอเชิญแนะนาตัวในที่ประชุมด้วย
พ.ต.อ.ณรัชต์พล
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกระผม พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบางคล้าย้ายมาจากผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
/ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ...

๕

ว่าที่ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
กระผม ว่ า ที่ พ.ต.อ.ธนาวุ ฒิ จงจิ ร ะ ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจภู ธ รแปลงยาว ย้ า ยมาจาก
รองผู้กากับการจราจรสถานีตารวจภูธรเมืองชลบุรี
พ.ต.อ.สิงขร
กระผม พ.ต.อ.สิงขร สาระพันธ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสนามชัยเขตย้ายมาจากผู้กากับการ
ฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส
กระผม ว่ า ที่ พ.ต.อ.ประภาส เหมื อนปิ๋ ว ผู้ กากั บ การสถานี ต ารวจภูธ รราชสาส์ น ย้ า ยมาจาก
รองผู้กากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตารวจภูธรบางน้าเปรี้ยว
ว่าที่ พ.ต.อ.คงชาติ
กระผม ว่ า ที่ พ.ต.อ.คงชาติ ทรงสุ ภ าพ ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจภู ธ รคลองเขื่ อ นย้ า ยมาจาก
รองผู้กากับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรพนมสารคาม
พ.ต.อ.ธนู
กระผม พ.ต.อ.ธนู พวงมณี ผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัด ฉะเชิงเทรา ย้ายมาจาก
ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธาน
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ย้ ายเข้ามาดารงตาแหน่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือในการทางานจากทุกๆท่านเพื่อประชาชนชาวฉะเชิงเทรา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีรายงาน
การประชุ มจานวน ๑๒ หน้า ได้นาเข้า ทางเว็บไซด์ของสานักงานจัง หวัดฯ และทางเว็ บ ไซด์ของต ารวจภูธ ร
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเรี ย บร้ อยแล้ ว ถ้ า คณะกรรมการฯไม่ มี ก ารขอแก้ ไ ข จึ ง ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
พ.ต.อ.ธนู

พ.ต.อ.สนั่น

ประธาน

เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งจากการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาเรือนจาจังหวัดขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าตารวจให้ดูแลเรื่องการโยนสิ่งของผิดกฎหมาย
เข้าไปในเรือนจา ขอเชิญ ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย
ทาง สภ.เมืองฉะเชิงเทราได้จัดสายตรวจเป็นวงรอบไปช่วยเสริม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
ที่ผ่านมาฟ้องไป ๑ ราย เรื่องขว้างปาสิ่งของเข้าไปในเรือนจา เป็นที่ชาร์ตโทรศัพท์ ส่วนอีก ๒๓ รายที่แจ้งมา
ว่าตรวจค้นแล้วยึดคืนในเรือนจาเป็นโทรศัพท์มือถือ ๑๗ เครื่องและยาเสพติดอีก ๘ ราย ซึ่งทางเรือนจานั้นได้
ตรวจค้นเองทั้งหมด
คงต้องฝากทางเรือนจาลองใช้วิธีการดูแลตนเองให้เข้มงวดที่สุดก่อนแล้วมีกระบวนการเข้าไปปิดล้อม
ตรวจค้นในเรือนจา ช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสาหรับเรือนจา จากบทเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทาให้
ต้องตื่นตัวและต้องระวังเข้มงวดมากยิ่งขึ้นต้องฝากทางเรือนจาไว้ด้วย
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรรมการท่านใดมีเรื่องติดตามในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอไปต่อที่
วาระต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๔...
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ระเบียบวาระที่ ๔ นโยบายของรัฐบาล
ประธาน
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะไม่ให้รายงานในที่ประชุมเพราะเรื่องของยาเสพติดจะมีการ
ประชุมของ ศพส.จังหวัด เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว แต่จะให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแทน ขอเชิญ ตารวจ
รายงานด้านการปราบปราม
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
ด้านการปราบปรามของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเอกสารเรื่องยาเสพติด ซึ่งได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
ประธาน
ในการรายงานในที่ประชุมเรื่องยาเสพติด เพียงแต่เปิดโอกาสให้ทางผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละจุด เช่น
ด้ า นปราบปรามในส่ ว นของต ารวจ การป้ องกั น จะมี ในส่ ว นของ ปกครองฯ แรงงานจั ง หวั ด สถานศึ กษา
สาธารณสุขจังหวัด คุมประพฤติจังหวัด เรือนจากลางจังหวัด ซึ่งถ้ามีเหตุพิเศษที่ จะหารือในที่ประชุมให้ใช้วาระนี้
ได้ ส่วนรายละเอียดอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยเป็นข้อมูลเอกสารและศึกษาในข้อมูลเอกสาร
ต่อไปวาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมและเชิงบูรณาการ ขอเชิญป้องกันจังหวัดรายงาน
นายธีระ
เรียนประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ในส่วนทางด้านป้องกันการจัดระเบียบสังคมในห้วงเดือน
ที่ผ่านมาชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัดและอาเภอได้มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ชุดปฏิบัติการของอาเภอ
และจังหวัดได้ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านค้าแอบแฝง
จานวน ๑๖๖ แห่ง มีการสุ่มตรวจปัสสาวะซึ่งเป็นนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน ๘๑๘ ราย
ไม่พบสารเสพติด ในขณะเดียวกันสาหรับผู้มาใช้บริการในสถานบริการได้ตรวจบัตรประจาตัวประชาชนพบไม่พก
บัตรประจาตัวประชาชนจึงได้สั่งปรับไป ในการตรวจสถานบริการด้านอื่นๆ เช่น ไม่ให้มี การแสดงลามก อนาจาร
ไม่ให้พกอาวุธเข้าไปในสถานบันเทิง การปิด สถานบริการให้ตรงเวลา ได้ตรวจและแนะนาผู้ประกอบการต่างๆ
ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ประธาน
วาระที่ ๔.๓ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั ด ไม้ ท าลายป่ า และทรั พ ยากรธรรมชาติ ขอเชิ ญ
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานในที่ประชุม
นายอยู่
ในสถิติคดีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ไม่มีคดีเกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส่วนสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีทั้งหมดจานวน ๙ คดี เรื่องเปรียบเทียบคดีขอแก้ไข
ตามที่นาเสนอใน power point เดือนเมษายน ๒๕๕๔ กับเดือนเมษายน ๒๕๕๕ การเปรียบเทียบคดีเกิดลดลง
ทั้งหมด ทั้งจานวนคดีและจานวนผู้ต้องหา
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคมไทย จัดกิจกรรมโครงการทาดีเพื่อพ่อ โดยการปลูกต้นไม้เสริมคูกันช้าง ณ บ้ านคลองเตย หมู่ที่ ๒๑
ต.ท่ า กระดาน อ.สนามชั ย เขต จ.ฉะเชิ ง เทรา เป็ น ระยะทาง ๒ กิโ ลเมตร และวั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าได้เชิญประชุมเรื่องปัญหาช้างป่า ที่ประชุมมีมติให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้
เพื่อบารุงรักษาคูกันช้างป่า และเสริมเป็นแนวรั้วป้องกันช้างป่านอกพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ แนวคูกันช้างป่า ท้องที่
หมู่ ๒๑ บ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบด้วยเป็นระยะทาง
๖ กิโ ลเมตร และทางสานั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติจั ง หวั ดฉะเชิ งเทราจะมี เจ้ าหน้ าที่ ออกไปประสานงาน
กับ อาเภอทุ กอาเภอ และสมาชิกเครือข่า ยอาสาสมั ครพิ ทั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อมหมู่ บ้ า น
หรือ ทสม. เพื่อเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีกาหนดการนัดหมายดั งนี้ อ.บางปะกง วันที่
๔ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ว่าการ อ.บางปะกง และ อ.ท่าตะเกียบ ในสัปดาห์ถัดไป ส่วนอาเภออื่นๆ
/จะนัดหมาย...
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ประธาน
นายอยู่
นายณัฐสิญจ์

ประธาน

นายวิโรจน์

จะนัดหมายเพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๕
สถานการณ์แล้งที่ผ่านมาในเรื่องไฟป่าเป็นอย่างไรบ้าง
ในปีนี้ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีแต่อย่างใด และที่ทราบข่าวมาราษฎรในพื้นที่ชายป่าจะมี
เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับชาวบ้านในการดูแลป่าด้านนอกส่วนด้านในทางทรัพยากรจะเข้มงวดกันมากในเรื่องนี้
ขออนุญาตนาเรียนในที่ประชุมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. และทรัพยากรด้วย คือ พบปัญหาพระภิกษุ
เข้า ไปตั้ง สานั กสงฆ์ หรือที่ พักสงฆ์ ในเขตพื้ นที่ ป่า ซึ่ งเป็ นปั ญหามากจึ งขอฝากทางทรัพ ยากรในเรื่องนี้ ด้ว ย
ส่วนเรื่องสถานการณ์ไฟป่านั้นในปีนี้ทางอาเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทาแนวป้องกันไฟป่าไว้ เร็วขึ้นและ
ยังมีบางช่วงจะมีฝนตกทาให้มีการเกษตรเร็วขึ้ น อีกทั้งทางอาเภอสนามชัยเขตได้พยายามรักษาพื้นที่ป่ามีการ
เข้าไปตรวจสอบแนวเขตด้วยตนเองด้วย และได้เชิญหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
พื้นที่ อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ เป็นผืนป่าที่ราบผืนสุดท้ายของประเทศทั้งเป็นต้นน้าอีกด้วย
ดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษาผืนป่านี้ไว้ ต่อไป วาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ผลการดาเนินงานของสานักงานปศุสตั ว์จังหวัดฉะเชิงเทราและด่านกักกันสัตว์
ฉะเชิงเทรา ไม่พบผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่แต่อย่างใด สรุปตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงปั จจุบัน ด่านกักกันสัตว์กับสานักงานปศุสัตว์ ฉะเชิงเทราได้ดาเนินคดีจานวน ๒ ราย คื อ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นสุกรที่ลักลอบเคลื่อนย้าย ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นการลักลอบเคลื่อนย้าย
ซากสัตว์ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิพากษาคดีจากทางผู้พิพากษา
ขออนุญาตนาเรียนในที่ประชุมทราบ ขณะนี้การส่งออกไก่สดในกลุ่มประเทศ EU สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดได้รับแจ้งหนังสือจากสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหาร สุขภาพสัตว์ให้ยกเลิกการระงับการนาเข้าเนื้อสัตว์ ปีกสดจากประเทศไทย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังประเทศในสมาชิก
ของสหภาพยุโรปได้อีกครั้งซึ่งจะทาให้รายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี โดยในปัจจุบัน
มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ปีกต้มสุกประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยความสาเร็จดังกล่าว
เป็นผลจากทางสหภาพยุโรปมีความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกโดยเฉพาะ
โรคไข้หวัดนกซึ่งไม่มีการระบาดมานานกว่า ๓ ปี และโรคนิวคาสเซิล ไม่มีการแพร่ระบาด มานานกว่า ๘ ปี
ซึ่ ง การด าเนิ น การตามมาตรการดั ง กล่ า วที่ ผ่ า นมาเป็ น เชิ ง บู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคนิว คาสเซิล ขึ้นอีกครั้ง
จะส่ ง ผลให้ ส หภาพยุ โ รปและประเทศคู่ ค้ า อื่ น ๆระงั บ การน าเข้ า ไก่ ส ดทั น ที ดั ง นั้ น ส านั ก งานปศุ สั ต ว์
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราขอขอบคุณ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หัว หน้ า ส่ ว นราชการและ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้องที่ ไ ด้ บู รณาการและได้ ส นับ สนุ น ร่ว มมื อกัน ในการป้ องกัน โรคไข้หวั ด นกรวมทั้ ง
โรคในสัตว์ปีกอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทรามาตลอดระยะเวลากว่า ๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เกิดโรคระบาด
ไข้หวัดนก ประเทศไทยได้ถูกระงับการส่งไก่สดหรือเนื้อสัตว์ปีกไปยังกลุ่มประเทศ EU จากสถานการณ์ดังกล่าว
/ทาให้รายได้...
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ทาให้รายได้เข้าประเทศไทยหายไปด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเป็นประเทศหลัก
ในการส่งไก่สดหรือเนื้อสัตว์ปีกสดเข้าไปยังกลุ่มประเทศ EU ได้อีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติไก่ไข่ ไก่เนื้อเป็นอย่างไรบ้าง
นายวิโรจน์
ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติไก่ไข่ มีมากที่ สุดในประเทศ ส่วนไก่เนื้อ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี
จะมีมากสุดตามลาดับ
ประธาน
ในส่วนนี้เรื่องยาเสพติดยังคงมีอยู่ในวาระ แต่เรื่องยาเสพติดยังมีการประชุม ศพส.จังหวัดอยู่แล้วจึงให้
ป้องกันจังหวัด รับผิดชอบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดตามวาระให้ป้องกันจังหวัดประสาน ให้ทาเป็น
ตารางข้อสรุปนอกเหนือจากเอกสารที่ส่ งให้ที่ประชุมให้ทาเป็นตารางสรุปทุกด้านแล้ว นาเสนอในที่ประชุมซึ่งจะ
ทาให้การประชุมง่ายต่อการเข้าใจสรุปในข้อมูลต่างๆ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่ต้องนาเสนอให้ความสาคัญกับเรื่องของ
การทา power point มานาเสนอในที่ประชุมด้วย
ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี วาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญ
พร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ขอเชิญตารวจรายงาน
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
สถิติ ค ดี อาญาที่ เ กิด ขึ้น ในรอบเดื อนมี น าคม ๒๕๕๕ นั้ น มี เอกสารแจกจ่ า ยในที่ ป ระชุ ม เป็ น ตาราง
สถิติของคดี กลุ่ม ต่างๆ ตั้ง แต่กลุ่ มที่ ๑–๕ ที่ เกิดขึ้นในรอบเดือนมี น าคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และเปรียบเทีย บ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดลดลง
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ร่างกาย และเพศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิดเพิ่มมากขึ้น กลุ่มที่ ๔ คดีอาญาที่น่าสนใจเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คดีเกิด
เพิ่มมากขึ้นและ กลุ่มที่ ๕ คดีรัฐเป็นผู้เสียหายมีผลการจับกุมเพิ่มมากขึ้นกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๔๗ ราย
ประธาน
มีการเก็บสถิติการวิจัยเบื้องต้นหรือไม่ว่าสาเหตุที่เพิ่มมากขึ้นทุกประเภทเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็น
เพราะปัญหามีมากขึ้นหรือตารวจมีการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น สถิติตัวนี้เอามาตรฐานอะไรเป็นตัววัด
มีการนาตัวเลขมาวิเคราะห์หรือไม่ว่าตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร กลุ่มหรือประเภทของคดีที่มีมาก
เพิ่มขึ้นมีมาจากสาเหตุอะไรจะได้แก้ไขได้
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
ทางสานักงานตารวจแห่งชาติมีการนาสถิติมาแยกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ อีกส่วนจะเป็น
การป้ องกัน ส่ ว นที่ น ามารายงานจะเป็ น ส่ ว นของการปราบปราม ถ้า สถิติ เพิ่ ม ขึ้ น คือเน้ น หนั ก ไปในงานของ
การป้องกันจะทางานหนักขึ้นจะมีผลทาให้สถิติของการเกิดคดีก็จะลดลงหรืออาจจะเป็นช่วงการผันแปรทางด้าน
เศรษฐกิจจะควบคู่ไปกับยาเสพติดอาชญากรรม ที่เกิดขึ้น ทางการสังเกต วิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาถ้ายาเสพติด
เพิ่มมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อีกส่วนผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย สถิติตัวชี้วัดตามที่ลงนามคารับรอง หรือลงนามผลการปฏิบัติจะเทียบอัตราการเกิดคดีกับผลการจับกุม
จะมีเกณฑ์ว่าเกิดคดีเท่าไหร่ต้องจับกุมเท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์ จะมีการลงนามระหว่าง ก.พ.ร. กับทางสานักงาน
ต ารวจแห่ง ชาติ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี เ ป้ า หมายในเรื่อ งคดี อาญาที่ เ กิด ขึ้ น ในรอบปี เป้ า หมายของการจั บ กุ ม
คดีกลุ่มที่ ๑ เกณฑ์กาหนดไว้ต้องมีอัตราส่วนของการจับกุมต้องจับกุมให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ แต่ในรอบเดือน
ที่ผ่านมายั งจับ กุมไม่ถึง เป้า หมาย คดีกลุ่มที่ ๒ มีเป้ าหมายของการจับ กุมไว้ที่ร้อยละ ๕๖.๕๗ คดีกลุ่ มที่ ๓
มีเป้าหมายของการจับกุมอยู่ที่ร้อยละ ๓๘.๒๐ ซึ่งแต่ละปีเกณฑ์เป้าหมายจะมาจากค่าเฉลี่ ยย้อนหลัง ๓ ปี
นามาเป็นค่ากลางคือได้คะแนน ๓ จะมี บวก ลบ ๑ หรือ บวก ลบ ๒ เป็นค่าคะแนนที่ ๔ หรือ ๕
/ประธาน...
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ประธาน
เคยนาเรื่องของเกณฑ์ตัวชี้วัด มารายงานว่าดาเนินไปบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
เคยนามาแถลงในที่ประชุมในวาระที่ ๕ ซึ่งบางครั้งเกณฑ์เฉลี่ยจะมาช้าในเรื่องของตัวชี้วัด และทาง
สานักงานตารวจแห่งชาติจะให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทุกสถานี จะกรอกข้อมูลสถิติลงไปในระบบ โดยไม่
จาเป็นต้องสอบถามซึ่งจะสามารถเรี ยกดูข้อมูลในระบบได้ และในการประชุมครั้งต่อไปจะนาข้อมูลมารายงาน
ในที่ประชุมต่อไป
ประธาน
ในวาระที่ ๕.๑ จาเป็นต้องรายงานประจาเดือน และภาพรวมที่สะสมมาได้จนถึงเดือนปัจจุบัน ที่ประชุม
จาเป็นต้องทราบเช่นกัน ตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบแล้วบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย หรือถ้ามีจุดอ่อนที่ไหนจะได้
ใช้ในที่ประชุมนี้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของตารวจเพียงฝ่ายเดียว อาจจะเป็นอีกหลายฝ่ายที่ต้องเข้ามา
ช่วยเหลือกันในการทาให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งต่อไปให้วิเคราะห์ด้วย
ว่าสถิติเมื่อเทียบสะสมแล้วในช่วงปีที่ผ่านมากับในปีนี้ถ้าสถิติสูงขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างที่ทาให้สถิตินี้
สูงขึ้นซึ่งจะได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อไปวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบขอเชิญจัดหางาน
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวทัศนีย์
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕ จานวนทั้งสิ้น ๒๕,๖๓๒ ราย แรงงานต่างด้าวแยกเป็น
๗ กลุ่ ม คื อกลุ่ ม ที่ ๑ กลุ่ ม ท างานอั น จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นจ านวน ๘๐ คน กลุ่ ม ที่ ๒ กลุ่ ม ที่ เข้ า มาตามกฎหมาย
การส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น BOI จานวน ๘๐๔ คน กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
จานวน ๕๖๔ คน กลุ่มที่ ๔ กลุ่ม บุคคลพื้น ที่สูง จานวน ๑๒๖ คน กลุ่ม ที่ ๕ กลุ่ มแรงงานต่า งด้า วหลบหนี
เข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๓,๗๘๗ คน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่เข้ามาทางานตามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ MOU จานวน ๒,๔๔๕ คน กลุ่มที่ ๗ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน
๗,๘๒๖ คน
ประธาน
ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่สาคัญอีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและน่าจะเป็น ปัญหา
ที่ เพิ่ ม มากขึ้น ด้ ว ยเพราะจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเป็ น จั ง หวั ด ที่ ใ กล้ กับ ชายแดนมากจึ ง เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การลั กลอบ
เคลื่ อนย้ ายสิ่ งต่า งๆ ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่องมนุ ษย์ เรื่องไม้ เรื่องยาเสพติ ด จึง ขอฝากทางแรงงานจั งหวั ดว่า จะมี
แนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไร ให้วิเคราะห์เชิงปัญหาข้อเสนอแนะว่าปัญหาที่มีในพื้นที่
มีมากน้อยเพียงใด เกิดจากอะไร ปัญหานี้จะช่วยกันอย่างไร และฝากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล
ในเรื่องนี้ด้วย
ร.ต.อ.ประโมทย์
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจาเดือนมีนาคม
๒๕๕๕ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชาจานวน ๙๘ ราย และสัญชาติพม่าจานวน ๓ ราย
ซึ่งทั้งหมดถูกผลักดันส่งกลับนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว
ประธาน
ในส่วนของการผลักดันส่งกลับประเทศทาอย่างไรบ้าง
ร.ต.อ.ประโมทย์
การผลักดันออกนอกประเทศกระทาได้ ๒ วิธี คือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นคนผลักดันกลับเข้าสู่
ประเทศใกล้เคียงได้เลยซึ่งสามารถผลักดันกลับทางด่านอรัญประเทศได้ในกรณีสัญชาติกัมพูชา อีกกรณีส่งกลั บ
โดยผ่านทางสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ซอยสวนพลู) กรุงเทพมหานครซึ่งจะนาส่งทุกสัปดาห์และจะทาการ
คัดแยกส่งกลับสู่ประเทศต้นทางอีกที
/ประธาน...

๑๐

ประธาน

ขอสอบถามทางท่านอัยการจังหวัด ในส่วนของโทษในการให้ที่พักพิงอาศัย และโทษของแรงงานผิด
กฎหมายเองเป็นอย่างไรบ้าง
นายสมชัย
ถ้าตัวแรงงานเข้ ามาประกอบอาชีพเองและในส่วนที่คนไทยเป็นคนนาเข้ามาจะผิดตาม มาตรา ๖๔
ซึ่งมีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี ก็คือให้ที่พักพิง ช่วยเหลือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็น
แรงงานต่างด้าวเข้ามาค้าขายเอง ที่จับกุมมาจะดาเนินคดีทั้งที่เป็นคนไทยนาเข้ามาเองและตัวแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้ามาเอง
ประธาน
ถ้าสานักงานจัดหางานแห่งหนึ่งจัดหาแรงงานไปสนับสนุนยังโรงงานต่างๆ ที่มีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งทางสานักงานจัดหางานแห่งนี้ กระทาผิดกฎหมายจริงๆ แต่อยากทราบว่าบริษัทที่รับ
แรงงานเหล่านี้ไปจะผิดหรือไม่
นายสมชัย
ทางคดีอาญาจะดูที่ด้านเจตนาในการรับเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก
นางสาวทัศนีย์
ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านอัยการจังหวัด ความผิดตาม พรบ.การทางานของต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
นายจ้างส่วนใหญ่จะเป็นโทษเปรียบเทียบปรับยกเว้นมาตราเดียวที่เปรียบเทียบปรับไม่ได้ คือการทางานโดยไม่ได้
รับอนุญาตของบุคคลต่างด้าว
ประธาน
อีกเรื่องฝากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นหลักในเรื่องนี้คือยังมีอยู่เรื่อยๆในเรื่องของ
บุคคลนาเด็กเข้ามาเร่ร่อนขอทาน และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการอะไรในเรื่องนี้
หรือไม่
นางสาวกานต์สินี
ในส่วนของบุคคลเร่ร่อนขอทานจะมีทั้งกลุ่มคนไทย และกลุ่มของบุคคลต่างด้าวซึ่งในส่วนของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีแผนเรื่องการสารวจจับกุม โดยถ้าในเขตพื้นที่ใดจะประสานในส่วน
ของท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลซึ่งเทศบาลจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่ม บุคคล
ต่างด้าวจะประสานกับทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการลงพื้นที่ด้วย
ประธาน
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ การรายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวกานต์สินี

รายงานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ในเรื่อง
ของการติดตามบุคคลสูญหาย ทางสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดอื่นได้มีการประกาศ
แจ้งขอความร่วมมือให้ประกาศติดตามบุคคลสูญหายซึ่งเกรงว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์สาหรับ
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีทั้งหมดจานวน ๓ ราย รายแรกคือ นางสาวทองคา เพี ยซุย อายุ ๓๘ ปี เป็นคน
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งออกจากบ้านมาทางานที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และกลับบ้านครั้งสุดท้าย
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยแจ้งว่าทางานที่จังหวัดนครนายกและหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย ส่วนรายที่สอง
คือ เด็กชายวันชัย แซ่เฮ้อ อายุ ๑๔ ปี เป็นคนจังหวัดน่าน เด็กหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
โดยขี่รถจักรยานออกจากบ้านไปแล้ว หายตัวไป ส่วนรายที่สามเป็น เด็กหญิงมณิภา ค้าคูณ อายุ ๑๔ ปี เป็นคน
จังหวัดนครสวรรค์ รายนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมารดาแจ้งว่าก่อนที่เด็กจะหาย
ออกจากบ้านไปได้มีการติดต่อกับผู้ชายผ่านทาง Fackbook ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนัดแนะกันออกจากบ้านไป
ซึ่งทั้งสามรายนี้ท างสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งข้อมูลประกาศข่าวให้หน่วยงานทาง
สื่อมวลชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมติดตามต่อไป
/ส่วนการรายงาน...

๑๑

ประธาน

นายธีระ
ประธาน

นายไพโรจน์
ประธาน

นายไพโรจน์
ประธาน
พ.ต.ท.ศรุต

ประธาน
นายธีระ

ส่ ว นการรายงานการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ รั บ แจ้ ง จากพลเมื อ งดี ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น
ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ แจ้งเบาะแสการค้าประเวณีหญิงต่างด้าวและชาวไทยอายุไม่เกิน ๑๘ ปีในสถานบริการ
คาราโอเกะมาขายบริ ก ารทางเพศในร้ า นบารมี ค าราโอเกะ ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา
จัง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ท าหนั ง สื อ ประสานขอความร่ว มมื อกับ
ทางตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ตรวจสอบในร้านดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามาแต่อย่างใด
ถ้าได้รับรายงานจะนาเรียนในที่ประชุมต่อไป
จากการสังเกตดังกล่าวเรื่องร้านคาราโอเกะ เรื่องการค้าประเวณี ยังเป็นเรื่องที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะ
ถ้าเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเอาใจใส่ในเรื่องนี้
ในเรื่องการขออนุญาตของสถานบริการสถานบันเทิงหรือเขต Zoning ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ที่บริเวณใด
เขต Zoning ของจั งหวัดฉะเชิ งเทราจะอยู่ที่ บริเวณถนนสุขประยูรข้ามแม่น้ าบางปะกงไปจนถึง
โรงแรมโกลเด้นอิน ทั้งสองฝั่งถนน
ในเรื่องของการขออนุญาตโดยเฉพาะเขต Zoning นั้นร้านคาราโอเกะไม่ใช่ในส่วนของสถานบริการ
ส่วนของร้านคาราโอเกะคงจะต้องมีการปรึกษากัน จะมีมาตรการอย่ างไรในการระงับหรือชะลอในการเปิด
ร้านคาราโอเกะโดยเฉพาะที่เป็นโซนเสี่ยง
ถ้าผลสอบประวัติไม่ทราบผลก็จะไม่อนุญาตให้เปิด แต่ขณะนี้ร้านคาราโอเกะมีการขออนุญาตเปิด
น้อยลงแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามให้ศึกษาอย่างจริงจังดูว่าถ้าจะมีนโยบายการทดลองบางพืน้ ที่จะมีมาตรการอะไรที่จะไม่
อนุญาตได้บ้าง ส่วนร้านที่เกิดขึ้นถ้าทราบว่าร้านดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดการค้าประเวณีก็ขอให้ทางผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะทางฝ่ายปกครองนั้นมี มาตรการเข้าไปตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น และต้องระวัง
เรื่องการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด จึงขอฝากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ
ในเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และตารวจ ถ้าหากมี
การตรวจพบการกระทาความผิดจริงขอให้รายงานผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดทราบทุกครั้งด้วย
และขอฝากกับท่านผู้กากับทุกสถานีช่วยส่งบันทึกการจับกุมให้ทราบด้วย
ส่วนเรื่องนี้ท่านรองสุมิตราจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือกันต่อไป
ความคิด เห็น เกี่ยวกับ เรื่องการควบคุมสถานบริการ ร้า นคาราโอเกะ นั้น มี พรบ.สถานบริการที่จ ะ
ควบคุมสถานบริการแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงทาให้ยังมี บุคคล
ที่ยังทาอยู่ และหลายภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันหารือว่าจะทาอย่างไรในเรื่องอาชีพได้บ้าง
ดั ง นั้ น ทุ กภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้องจึ ง ต้ อ งช่ ว ยกัน ดู แลในเรื่ อ งนี้ ด้ ว ย ต่ อไประเบี ย บวาระที่ ๖ รายงาน
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง ขอเชิญทางป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังการเมืองในพื้นที่
ไม่มี ส่วนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนอื่ นๆในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มี
ราษฎรจาก หมู่ที่ ๓ ต.สองคลอง อ.บางปะกง ประมาณ ๔๐ คน ได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออาเภอบางปะกงขอให้
ดาเนินการจานวน ๓ เรื่อง เรื่องแรกในเรื่องติดตามการดาเนินการกาจัดสารเคมีที่เป็นพิษของโรงงานที่ทิ้งในพื้นที่
หมู่ ๓ ต.สองคลอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เรื่องที่สอง
/การแก้ไข...

๑๒

ประธาน

การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินสาธารณะในหมู่ ๓ ต.สองคลอง ทั้งหมดโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง สิ่งกีดขวางถนนในการสัญจรไปมา
การแก้ไ ขปั ญ หานายอาเภอบางปะกงได้ ชี้ แจงถึง แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาจนเป็ น ที่ เข้า ใจของกลุ่ ม ราษฎร
ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอาเภอบางปะกงเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติในระดับ
พื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่วนเรื่องที่
จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในห้วงต่อไปก็จะมีความเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต
ก๊าชธรรมชาติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา และการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก๊าชธรรมชาติ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ต่อไประเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม มีท่านใดมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม
หรือไม่ ถ้าไม่มีไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ 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 ๓
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

