รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. นายเริงศักดิ์
๒. นางสุมิตรา
๓. นายสมชัย
๔. นายไพศาล
๕. พ.ต.อ.วินัย
๖. พ.ต.วุฒิชัย
๗. พ.ท.สุทธิรัตน์
๘. พ.ต.ไพศาล
๙. พ.อ.องอาจ
๑๐. นายชัชวาล
๑๑. นายสมศักดิ์
๑๒. นางสาวงามพิศ
๑๓. นายอุดมวิทย์
๑๔. พ.ต.ท.อานาจ
๑๕. นายแพทย์ไพศาล
๑๖. นางนพอนงค์
๑๗. นางภาวดี
๑๘. นางสาวจิรภา
๑๙. นายมงคล
๒๐. นายสิทธิชัย
๒๑. นายวรวุฒิ
๒๒. นายสมหมาย
๒๓. นายวิชัย
๒๔. นายทรงศักดิ์
๒๕. นายชาญชัย
๒๖. นายลิขิต
๒๗. นายวิโรจน์
๒๘. นายสุดสาคร

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑)
เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิมลรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จิตต์ปรุง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
โชติกมนิย์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
ปรานศิลปิณ
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
คล้ายเพ็ชร
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝุายทหาร)
ล้วนรัตน์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อริยสุนทร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
หาญไฟฟูา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ดั่นคุ้ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุขสืบพงศ์
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไชยสม
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุญชู
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รัตนบริรักษ์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ศรประสิทธิ์
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลิกขนานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
นาคชานาญ
แทน ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พรหมธาดา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
ใจคาปัน
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภัทรกุลนิษฐ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
/๒๙.นางสาวเทียมจิตร...

๒

๒๙. นางสาวเทียมจิตร
๓๐. นายไพโรจน์
๓๑. นายเอนก
๓๒. นายมณเฑียร
๓๓. นางสาวกษินฤดี
๓๔. นายไพบูลย์
๓๕. นายปรีชา
๓๖. นายจีรวัฒน์
๓๗. นางสาวนฤมล
๓๘. นายพรศักดิ์
๓๙. นายพจน์
๔๐. นางวราภรณ์
๔๑. นายพงษ์พันธ์
๔๒. นายจักรพงษ์
๔๓. นายนภดล
๔๔. นายปรัชญา
๔๕. นายปริญญาพล
๔๖. นายคงเดช
๔๗. นายประคอง
๔๘. พ.ต.อ.สนั่น
๔๙. พ.ต.ท.สุรเกียรติ
๕๐. พ.ต.ท.สิทธิพลว์
๕๑. พ.ต.ท.ศานิต
๕๒. พ.ต.ท.ชรินทร์
๕๓. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
๕๔. พ.ต.ท.สุชาติ
๕๕. พ.ต.อ.สิงขร
๕๖. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
๕๗. พ.ต.ท.พรชัย
๕๘. พ.ต.ท.อาเดียว
๕๙. พ.ต.ท.ชรินทร์
๖๐. พ.ต.ท.ณัฎฐ์
๖๑. พ.ต.ต.รัตนบดินทร์
๖๒. พ.ต.ท.สมเกียรติ
๖๓. ร.ต.ต.มณัฐชัย

อมาตยกุล
วิลาราช
วงศ์ษา
มุสิกทอง
พัฒนโสภณ
สุนทรประเสริฐ
เรืองศาสตร
จิรวัฒนวงศ์สิริ
ศิริพงษ์
ไชยพร
เอกอนันต์ถาวร
ศิริวงศ์
ยมมาศ
ปทุมไกยะ
ห้อยอาพัน
พิมพาแปูน

อุทยาภรณ์
มหาราช
ก๊วยเจริญ
บุญเผื่อน
ธนงค์
สิริธานิยภักดี
จะโนภาษ
เดชชีวะ
จงจิระ
นีซัง
สาระพันธ์
พงษ์สุวรรณ
กิตติชญาน์ธร
ท้วมละมูล
งามวงษ์น้อย
สุวรรณวัฒนะ
รอยเวียงคา
สมนึก
พรหมแสง

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว. สภ.หนองแหน
/๖๔.ร.ต.ต.บัณฑิต...

๓

๖๔. ร.ต.ต.บัณฑิต
๖๕. ร.ต.ต.ไพรัตน์
๖๖. นางยุวดี
๖๗. นายมงคล
๖๘. นายกวีพัฒน์
๖๙. นางศิริวรรณ
๗๐. นายสมศักดิ์
๗๑. นายสิทธิพร
๗๒. นายสุทัศน์
๗๓. นายพรชัย
๗๔. พ.ต.อ.ธนู
๗๕. นายธีระ
๗๖. นางนิทัศนีย์

ตันยะไพบูลย์
เกตุภูเขียว
สรรค์วิทยากุล
ชัยพินิจนรชาติ
มั่นเจริญ
นิติวรยุทธ
จรูญเลิศ
พิพัฒนกุล
สุริวงศ์
ธรรมจรูญ
พวงมณี
พรชูตรง
ฉัตรโชติวงศ์

๗๗. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ศรีคชา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบัณฑิตย์
๒. นายศิวาโรจน์
๓. นายฉัตรชัย
๔. นายสมประสงค์
๕. นายจตุพร
๖. นายวิพากย์
๗. นายวิสิทธิ์
๘. พ.ต.อ.ประภาส
๙. พ.ต.อ.อตินันท์
๑๐. พ.ต.ท.เรืองเดช
๑๑. นายกลยุทธ
๑๒. นายเลอสรร
๑๓. นายศุภชัย
๑๔. นายอานาจ
๑๕. นายชูรัช
๑๖. นายวิรัตน์
๑๗. นายวีระพล

เทวีทิวารักษ์
มุ่งหมายผล
ทองมี
คูหากาญจน์
คชานุบาล
เตชเบญจรงค์
สินลือนาม
เหมือนปิ๋ว
นุชนารถ
ธรรมนันท์
ฉายแสง
สายวาณิชย์
วีรสมบัติ
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ผาสุข
เต็งเที่ยง

แทน หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒)
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.ฉิมพลี
สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
/๑๘.นายประจวบ...

๔

๑๘. นายประจวบ
๑๙. นางศิริกาญจน์
๒๐. นายเขียน
๒๑. นายสินชัย
๒๒. นายประเสริฐ
๒๓. นายสม
๒๔. นายอิทธิพงษ์
๒๕. นายสมชาย
๒๖. นายประดิษฐ
๒๗. นายพลากร
๒๘. นายสมบัติ
๒๙. นายสมบัติ
๓๐. นายสมพร
๓๑. นายวัลลภ
๓๒. นายบัญชา
๓๓. นายประดิษฐ์
๓๔. นายอร่าม
๓๕. นายชวลิต

บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
รันศิริเจริญ
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
นีซัง
ลิมปวัฒนศิริ
รังสินธุ์
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ยันตะนะ
วิลาราช

แทน ผู้อานวยการสานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายณัฐดิชย์
๒. นายไพโรจน์
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ประธาน
มติที่ประชุม

การประชุ ม คณะกรรมการรักษาความมั่ น คงและความสงบเรีย บร้อยของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ครั้ง นี้
เป็นครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยังไม่มีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีรายงาน
การประชุมฯ จานวน ๑๒ หน้า หน้าแรกเป็นหน้ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๑
/เรื่องที่ประธาน...

๕

ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ หน้ า ที่ ๕ การรายงานตั ว ของผู้ ที่ ย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา หน้าที่ ๖ – ๑๒ เรื่องนโยบายของรัฐบาล ได้นาเข้าทางเว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และ
ทางเว็บ ไซด์ ของต ารวจภูธ รจั งหวัด ฉะเชิง เทราเรีย บร้อยแล้ว มี ท่า นใดจะแก้ไ ขรายงานการประชุ มหรือไม่
ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕
ก่อนที่จะปิดประชุมถ้าท่านใดต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตลอดเวลา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องแรกเป็นเรื่อง
ที่ท่านประธานสั่งการในที่ประชุมโดยให้เจ้าหน้าที่ตารวจรายงานสถิติคดี อาญา ๕ กลุ่ม ถึงเปูาหมายตัวชี้วัด
เกิดและจับได้ให้วิเคราะห์แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคดีที่เกิดมากขึ้นเป็นเพราะสาเหตุอะไร เรื่องที่สอง
ปัญหาแรงงานต่างด้าวประธานได้สั่งในที่ประชุมโดยให้แรงงานจังหวัด รายงานแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างไรให้วิเคราะห์เชิงปัญหา และข้อเสนอแนะว่าปัญหาที่มีนั้นมีมาก หรือน้อยเพียงใด เรื่องที่สาม
เรื่องเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะถ้ามีการตรวจพบการกระทาความผิดให้แจ้งให้กับวัฒนธรรมจังหวัดทราบด้วย
และทางวัฒนธรรมจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจรวบรวมผลการจับกุมเกี่ยวกับเรื่องร้านคาราโอเกะ
จะได้รายงานในระเบียบวาระต่อไป เรื่องสุดท้ายท่านอัยการจังหวัด ได้กล่าวถึงสานวนคดีแกนนาม็อบจานวน
๗ คน ที่ตารวจส่งให้ท่านอัยการไม่ทันตามกาหนดเวลาจะได้รายงานให้ท่านผู้บังคับการทราบต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ นโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ซึ่งท่านประธานได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่ามีการประชุมยาเสพติดของ
ศพส.จังหวัดอยู่แล้ว แต่ให้ปูองกันจังหวัดรายงานในภาพรวมให้ที่ประชุมทราบจึงขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัด
รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายธีระ
สาหรับเรื่องนโยบายของรัฐบาลเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอรายงานผลการดาเนินการ
ในภาพรวมด้ านปูองกันและปราบปราม สถานการณ์ ยาเสพติ ดในเดือนที่ ผ่า นมาสถานการณ์ทั่ วไปลดลง
แต่ การแพร่ระบาดของยาเสพติ ด ยัง คงมี อยู่ ในพื้ นที่ อาเภอเน้น หนั กตามเปู าหมาย คือ อ.เมื อง อ.บางปะกง
อ.พนมสารคาม และ อ.บางน้าเปรี้ยว สาหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้าในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็น
การจับกุมผู้ค้ารายย่อย ได้มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิง เทรา สามารถจับกุมได้
ผู้ค้าและผู้เสพจานวน ๕๘ คน สาหรับแหล่งมั่วสุมยังคงเป็นในลั กษณะที่เป็นชุมชน เช่น ตลาดในเขตเทศบาล
ทางรถไฟ และที่พักผู้โดยสาร ส่วนแหล่งพักยาในพื้นที่ไม่พบ ชนิดของยาที่แพร่ระบาดในพื้นที่จะเป็นยาบ้า
ยาไอซ์ กระท่อม กัญชา ตามลาดับ ซึ่งราคายาบ้ามีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในราคาเม็ดละ ๒๐๐ – ๒๕๐ บาท
ส่วนยาไอซ์ราคาจะอยู่ที่กรัมละ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเป็นอาชีพว่างงานกับ
อาชีพรับจ้าง และสิ่งที่พบเห็นคือเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอายุจะลดลงเรื่อยๆ มีพบผู้กระทาความผิด
อายุไม่ถึง ๑๓ ปีด้วย
/การแก้ไข...

๖

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ศพส.อาเภอต่างๆ ได้รายงานการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน มีการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
หมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ น ดิ น มีการประชาคมในหมู่ บ้ านเปูา หมายจานวน ๗๘๖ หมู่บ้ า น ดาเนิน การ
ครบหมดแล้ว และได้ดาเนินการซ้าอีกจานวน ๔๙๑ หมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ข้อมูลจากแรงงานจังหวัดมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาวจานวน ๓๖ แห่ง สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวจานวน ๑๐ แห่ง มีการค้นหา
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบการ ๘ แห่งจานวน ๖๙๘ คน ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าทางาน
๓ แห่งจานวน ๓ คน รวมทั้งจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๘๕ แห่ง จานวน ๑๓๒ ครั้ง
ฝึกอาชีพผู้ผ่านการบาบัดจานวน ๒ รุ่นจานวน ๕๑ คน สถานประกอบการมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจจานวน ๕ แห่ง
ส่วนเรื่องการปูองกันมิให้ข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้
สั่งการให้ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประกอบกับมีการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย
ให้มีการจัดทาโครงการคนมหาดไทยปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสานึกของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับความร่วมมือจากข้าราชการสังกัดกระทรวงต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ด้วย ในการประชุม ศพส.จังหวัดในเดือนที่ผ่านมาท่านประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการ
เข้ารับการตรวจปัสสาวะ โดยมีนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เข้ารับการตรวจ
ในครั้งนี้รวมทั้งข้าราชการท่านอื่นๆด้วย สาหรับโครงการคนมหาดไทยปลอดยาเสพติดมีหน่วยงานราชการอื่น
เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยได้รายงานกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว มีประชุมชี้แจงนโยบายเรื่องยาเสพติดของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย มีการตรวจสารเสพติดของผู้ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้ ว ย รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน ๒,๗๕๓ คน แยกเป็ นข้าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ างต่ างๆ ผู้ น าขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
และสมาชิก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. จากการรายงานของอาเภอต่างๆไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
วาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ มีผลการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัด อาเภอ
รวม ๑๒ ชุด เปูาหมายในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดมีการตรวจจานวน ๒๕๖ แห่ง ในเดือนเมษายนมีการ
ดาเนินการไปแล้วจานวน ๑๖๑ แห่ง ยอดรวมสะสมจานวน ๖๗๔ แห่ง ซึ่งบางแห่งจะมีการเข้าไปตรวจซ้า
สาหรับการตรวจในเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชุดปฏิบัติการอาเภอต่างๆ ชุดปฏิบัติการจังหวัด
มีการออกตรวจกวดขันตามสถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านค้าแอบแฝง สุ่มตรวจ
ปัสสาวะจานวน ๗๓๔ ราย ไม่พบสารเสพติด มีการปรับผู้ไม่พกบัตรประจาตัวประชาชนจานวน ๔ ราย
นอกจากนั้นมีมาตรการให้คาแนะนากับผู้ประกอบการเรื่องการเปิด ปิด ให้ตรงเวลา ไม่ให้มีการแสดงลามก
อนาจาร ไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ สถานบันเทิง
สาหรับผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องของยาเสพติดตามตัวชี้วัด ในเรื่องของชุมชนหมู่บ้าน
ปรากฏข่าวสารได้รายงานไปแล้ว ขออนุญาตรายงานเฉพาะเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเลือกหมู่บ้านที่จะเข้ารับพระราชทานรวม ๒๒ แห่ง เป็นการคัดเลือกร่วมกันระหว่างอาเภอพื้นที่กับ
วิทยากรกระบวนการและคณะกรรมการจังหวัด จะคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเหมาะสมมีความเข้มแข็ง เพื่อขอ
เข้ า รั บ พระราชทานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ขณะนี้ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น จ านวน
๑๕๔ หมู่บ้าน ส่วนการดาเนินการด้านการบาบัด ได้มีการจัดอบรมให้กับวิทยากรครู ข ไปแล้ว สาหรับระบบ
สมัครใจบาบัด บังคับบาบัด ต้องโทษ และการดาเนินการในสถานศึกษา เนื้อหาตามที่นาเสนอในรูปแบบPower Point
/ประธาน...

๗

ประธาน
นายธีระ

ประธาน

นายทรงศักดิ์

เลขานุการ
นายวิโรจน์

Power Point ที่ได้นาเสนอในรายงานนี้ หากเจ้าของเรื่องท่านใดต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วน
สถานการณ์ยาเสพติดที่จะเป็นประโยชน์ก็สามารถกระทาได้
ขออนุ ญ าตเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ องการด าเนิ น การด้ า นยาเสพติ ด ส่ ว นราชการต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ภาคี และ
เป็นเจ้าภาพในด้านปูองกันปราบปราบได้ร่วมกันดาเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย แต่ปัญหาที่มีเกิดขึ้นจะเป็น
การบันทึกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จากรายงานล่าสุดของทาง ปปส. พบว่าทั่วประเทศการบันทึกข้อมูล
ผลการปฏิบัติการด้านยาเสพติดอยู่ในระดับดี และดีมาก ในการบันทึกข้อมูลได้ประสานกับทาง ผอ.จิระศักดิ์ฯ
ที่ดูแลในเรื่องนี้แล้ว อาจจะต้องช่วยกันอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม ศพส.จังหวัดครั้งที่แล้วได้แจ้งในที่ประชุมไป
แล้วว่าให้มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด และขอนาเรียนล่วงหน้าว่าในการที่ ปปส. จะมาในครั้งต่อไป
อาจจะต้ องขออนุญ าตใช้ ห้องคอมพิ วเตอร์ของทางสานั กงานจัง หวั ด แล้ วให้ท างส านั กงานต่ างๆทั้ งอาเภอ
นาข้อมูลมาให้ทาง ปปส. ได้แนะนาวิธีและมีบันทึกในขณะนั้นให้เป็นปัจจุบัน ส่วนการรายงานทางจังหวัดต้อง
เข้าไปตรวจสอบดูว่าหน่วยงานอาเภอพื้นที่ใด หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปต้องมีการตักเตือนบ้าง
เป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญ และให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ ด้วย สัปดาห์หน้า
ถ้าหน่วยงานไหนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาดูแลด้วย ถ้ายังไม่มีการบันทึกก็จะเชิญผู้บังคับบัญชาเข้ามา
ประชุมโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาว่ามีปญ
ั หาที่ใดบ้างที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ส่วนเรื่องยาเสพติด
และเรื่องการจัดระเบียบสังคมมีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีต่อไปวาระที่ ๔.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานในที่ประชุม
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ สรุปสถิติคดีการกระทาผิด
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการปุ า ไม้ เ ดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๕ มี ค ดี เ กิ ด จ านวน ๓ คดี ผู้ ต้ อ งหาจ านวน ๑ คน
ของกลางเป็นไม้ท่อนจานวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๓.๘๒ ลบ.ม. ไม้แปรรูปจานวน ๘ แผ่น ปริมาตร ๐.๗๐ ลบ.ม.
พื้ น ที่ ปุ า ถูกบุ กรุกจ านวน ๕๒ ไร่ สรุ ป ผลการด าเนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อนมกราคมถึง เดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๕
จับกุมการกระทาความผิดได้ทั้งหมดจานวน ๑๕ คดี ผู้ต้องหาจานวน ๑๐ คน เปรียบเทียบเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ไม่มีการจับกุมคดี ส่วนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จับกุมได้จานวน ๓ ราย
ทาให้คดีเพิ่มขึ้นเป็นจานวน ๓ คดี
ต่อไปวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดรายงานให้ ที่
ประชุมทราบ
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ผลการดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราและด่านกักกัน
สัตว์ฉะเชิงเทรา ไม่พบผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่แต่อย่างใด สรุปตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบันด่านกักกันสัตว์กับสานักงานปศุสัตว์ ฉะเชิงเทราได้ดาเนินคดีจานวน ๒ ราย
ขออนุญาตนาเสนอการตรวจรับรองด่านกักกันสัตว์ เอกชนก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค จ.ฉะเชิงเทรา
จะเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกจึงต้องมีการตรวจสถานกักกันสัต ว์ของเอกชนโดยเฉพาะ
โค กระบื อ แพะ แกะ และสุ กร ที่ จ ะเข้ า มาในพื้ น ที่ จ ะต้ องได้ รับ การตรวจรับ รองสถานที่ กั กกัน สั ต ว์ ก่อ น
ส่วนที่คลองเขื่อนเป็นสถานที่ที่นาเนื้อไก่ที่ชาแหละแล้วซึ่งเป็นโครงไก่จาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เข้ามาแปรรูปเป็น
ลูกชิ้น และได้บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขได้เข้าไปดูแลต่อจากนี้ ทั้งยังมีการเข้าไปตรวจสถานที่ซ้อมชนไก่
/ซึ่งปศุสัตว์...

๘

มติที่ประชุม
เลขานุการ

ซึ่งปศุสัตว์ต้องเข้าไปตรวจเพื่อรับรองเป็นสนามซ้อมเป็นครั้งๆไป และสถานที่ชนไก่ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด เท่ า นั้ น ส าหรั บ สนามชนไก่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี อ ยู่ ห ลายแห่ ง จะต้ อ งมี ก ารตรวจควบคุ ม
การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก คือไก่ชนเพราะจะมาจากแหล่งต่างๆ อาเภอต่างๆ เข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะหนองจอก
มีนบุรี ทั้งยังมีทางฝั่งชลบุรีด้วย
รับทราบ
ต่อไปวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ขอเชิญ
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญคดีเกิดขึ้นจานวน ๕ ราย จับกุมได้จานวน ๓ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
คดี เกิดเพิ่ม ขึ้น จานวน ๒ ราย คดีกลุ่ม ที่ ๒ คดีป ระทุ ษร้ายต่อ ชีวิ ต ร่างกาย และเพศ คดี เกิดขึ้นจ านวน
๒๘ ราย จับกุมได้จานวน ๑๓ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดเพิ่มขึ้นจานวน ๗ ราย
คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกิดขึ้นจานวน ๕๙ ราย จับกุมได้จานวน ๑๘ ราย เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๑๗ ราย คดีกลุ่มที่ ๔ คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกิดขึ้นจานวน
๓๑ ราย จับกุมได้จานวน ๔ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๒๔ ราย
คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมได้จานวน ๖๗๙ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาจับกุม
ได้เพิ่มขึ้นจานวน ๒๕๘ ราย
ส่ว นคดีย อดสะสมเปรีย บเทีย บกับ เปู าหมายที่ จะดาเนิ นการในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้ง แต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีเกิดสะสมจานวน ๓๔ ราย จับกุมได้จานวน
๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ ซึ่งค่าเปูาหมายของ ก.พ.ร. กับจังหวัดฉะเชิงเทราคือร้อยละ ๗๒.๘๑ ผลการ
จับกุมยังไม่ได้ถึงค่าเปูาหมาย สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผ่านมาคดีเกิด
เพิ่มขึ้นจานวน ๖ ราย คดีกลุ่มที่ ๒ คดีเกิดสะสมจานวน ๑๘๗ ราย จับกุมได้จานวน ๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๔๓.๘๕ ค่าเปูาหมายของ ก.พ.ร. กับจังหวัดฉะเชิงเทรา คือร้อยละ ๕๗.๕๖ ผลการจับกุมยังไม่ได้ถึงค่าเปูาหมาย
สถิติ การเกิด คดี สะสมเปรีย บเทีย บกับปี งบประมาณเดี ยวกัน ของปี ที่ผ่ านมาคดี เกิด ลดลงจ านวน ๒๓ ราย
คดีกลุ่มที่ ๓ คดีเกิดสะสมจานวน ๕๒๕ ราย จับกุมได้จานวน ๑๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๘ ค่าเปูาหมาย
ของ ก.พ.ร. กับจังหวัดฉะเชิงเทรา คือร้อยละ ๓๘.๒๐ ผลการจับกุมยังไม่ถึงค่าเปูาหมาย สถิติการเกิดคดีสะสม
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๔๖ ราย
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด คดี คดี ก ลุ่ ม ที่ ๑ คดี อุ ก ฉกรรจ์ แ ละสะเทื อ นขวั ญ กั บ คดี ก ลุ่ ม ที่ ๒
คดี ป ระทุ ษ ร้า ยต่ อชี วิ ต ร่า งกาย และเพศ สถิติ การเกิด คดี เกิด ขึ้น สู ง สุ ด ในช่ ว งเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
ส่วนคดี กลุ่ม ที่ ๓ คดีป ระทุษร้ายต่อทรัพ ย์ สถิติการเกิด คดี เกิดขึ้น สูง สุดในช่ วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ส่วนมาตรการที่ได้ผลในการดาเนินงานที่จะปูองกันการเกิดอาชญากรรมคือมาตรการการตั้ งจุดตรวจ จุดสกัด
ในพื้นที่จะตั้งจุดตรวจในเส้นทางสาคัญ จุดล่อแหลมในการเกิดอาชญากรรม ปัจจุบันทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีจุดตรวจจุดสกัดทั้งหมดจานวน ๑๙ จุด และจะหมุนเวียนกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงตามช่วงเวลาต่างๆ
/ผลการดาเนินงาน...
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พ.ต.อ.วินัย

ผลการดาเนินงานในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาทั้ง ๑๙ จุดมีการตรวจค้นรถยนต์จานวน ๕๑๖ คัน
ตรวจค้นรถจักรยานยนต์จานวน ๒๖๘ คัน ตรวจค้นบุคคลจานวน ๑๖๐ ราย ตรวจยึดรถจักรยานยนต์จากที่
ตรวจยึดจานวน ๑๐ คัน มีการจับกุม พ.ร.บ.จราจร จานวน ๘๐๗ ราย จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ณ จุดตรวจ
จานวน ๔๘ ราย ระหว่างตั้งจุดตรวจพบอาวุธปืนมีทะเบียนจานวน ๑ ราย ไม่มีทะเบียนจานวน ๑ ราย และ
มีเครื่องกระสุนรวมจานวน ๔๒ นัด ส่วนอื่นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในเรื่องของการจับกุม
คดีสาคัญขอเรียนเชิญท่านรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้นาเสนอในที่ประชุมทราบต่อไป
ในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงเดือนเมษายนต่อถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องการ
ตรวจสถานบริการ แหล่ ง อบายมุ ข การค้า ประเวณี เมื่ อวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปคม. ตารวจตรวจคนเข้าเมือง
ตารวจท่องเที่ยว รวมทั้งฝุายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงาน ได้ทาการสนธิกาลังกันออก
ตรวจค้น สถานบริการ สถานบั นเทิ ง ร้านคาราโอเกะต่างๆทั้ง หมดในเขตพื้นที่ อาเภอเมืองจานวน ๔๐ แห่ง
นาผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่น่าจะกระทาความผิ ดมาคัดกรองจานวน ๑๖๐ คน มีการเปรียบเทียบปรับไปจานวน
๔๐ ราย ในข้อหาติดต่อชักชวนแนะนาตัวบุคคลเพื่อการค้าประเวณี และมีการจับกุมในเรื่องความผิดฐาน
จาหน่ายสุราจานวน ๕ รายในส่วนนี้จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการด าเนิ น งานในเรื่อ งของคดี อุ ก ฉกรรจ์ และสะเทื อนขวั ญ ของต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เรื่องแรกเป็ นคดี ฆ่า ผู้อื่น โดยเจตนา ของ สภ.บางปะกง เหตุเกิดเมื่อวั นที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ
๒๒.๐๐ น. ที่เพิงพักขายของชั่วคราว หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ต้องหาคือนายจารัส แก้วเย็น
และผู้ ต ายคือ นายประยู ร วงค์ วิ ลั ย สาเหตุ เนื่ องจากผู้ ต ายได้ ไ ปแอบดู ภรรยาและลู กของผู้ ต้ องหาอาบน้ า
ผู้ต้องหาได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยความโกรธจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไปจานวน ๑ นัด ผู้ตายได้รับบาดเจ็บ
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๑๑ หลักจากเกิดเหตุผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัว
เรื่องที่สองเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของ สภ.บางปะกง เช่นเดียวกัน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๕
เวลาประมาณ ๑๘.๕๐ น. ที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณ ม.๑ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันเกิดเหตุเป็นวันสงกรานต์ นายฤทธิชัย ศรีม่วง ผู้ตายกับพวกประมาณ ๒๐ คนได้เช่ารถยนต์สองแถวจาก
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ไปเล่นน้าสงกรานต์ที่บางแสน จ.ชลบุรีแล้วได้เดินทางกลับจากบางแสน ระหว่าง
เดินทางกลับนั้นได้จอดรถไว้ที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปปัสสาวะ ได้มีคนร้ายจานวน ๒ คนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมา
เห็นกลุ่มผู้ตายเปิดเพลงเสียงดัง ต่างฝุายต่างตะโกนไม่พอใจกัน คนร้ายจึงได้ขับรถย้อนศรกลับมาแล้วใช้อาวุธ
ปืนลูกโม่ .๓๒ ยิงใส่กลุ่มของผู้ตายกระสุนถูกศีรษะของผู้ตายแล้วหลบหนีไป จากการสืบสวนติดตามจับกุมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บางปะกง จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๕ คือนายอรรถพล
สิงหารุณ และนายภานุเดช จ้อยมาก พร้อมของกลางดังกล่าว
เรื่องที่สามเป็นคดีของ สภ.แปลงยาว คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่น ผู้ตาย
คือนายวิรุณ พิมพ์แก้ว อายุ ๒๕ ปีส่วนคนร้ายมี ๓ คน แต่สามารถจับกุมได้ ๒ คน คือ นายเอกลักษณ์ มณีคง
อายุ ๒๘ ปี นายณัฐวุฒิ มณีคง อายุ ๒๐ ปีเป็นพี่น้องกันส่วน นายวิชัย สุขสวัสดิ์ อายุ ๒๐ ปี ได้หลบหนีไป
สาเหตุเมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ มารดาของผู้ตายสงสัยว่าบุตรชายของตนเองไม่กลับบ้านจึงได้ไปแจ้งความไว้
กับทางตารวจ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ตารวจ สภ.แปลงยาว ได้ทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕
เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ผู้ตายได้ไปดื่มสุราที่บ้านของนายเอกลักษณ์ฯ โดยมีนายณัฐวุฒิฯ และนายวิชัยฯ
/ร่วมด้วย...
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ร่วมด้วย ขณะที่ผู้ตายลุกขึ้นไปปัสสาวะที่บริเวณหลังบ้ าน ระหว่างนั้นนายเอกลักษณ์ฯ ได้เดินตามไปใช้เชือก
รั ด คอผู้ ต ายจนหมดสติ ผู้ ร้ า ยทั้ ง สามคนได้ ช่ ว ยกั น มั ด มื อ มั ด เท้ า ของผู้ ต ายแล้ ว น าไปทิ้ ง ไว้ ที่ ปุ า ริ ม ถนน
สายบ้านโปร่งนกเปูา ม.๙ ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และนายเอกลักษณ์ฯ ได้ใช้อาวุธมีดปาดคอ
ผู้ตายจนถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีไป หลังจากที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ จากการสืบสวนของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ สภ.แปลงยาว จนสามารถจั บ กุ ม ตั ว ผู้ ต้ องหาได้ จ านวน ๒ คน หลบหนี ไ ป ๑ คน และ
ได้ออกหมายจับไปแล้วเชื่อว่าจะสามารถจับกุมตัวในไม่ช้านี้
เรื่องที่สี่เป็นคดีของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นคดีวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอทองคาที่ร้านทองชื่อร้านทองห้าง
ทองอัน ดั บ หนึ่ ง ที่ ส ถานี ขนส่ ง ฉะเชิ ง เทรา เหตุ เกิด เมื่ อวั น ที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
ที่ร้านห้างทองอันดับหนึ่ง ร้านนี้มีการปูองกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนามีการติดลูกกรงเหล็กดัดมีประตูที่
ควบคุมโดยรีโมทมีกล้องวงจรปิด พบข้อบกพร่องคือการติดมุมกล้องที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ได้แนะนาแล้ว
ซึ่งคนร้ายเป็นหญิงได้เข้าไปทาทีว่าจะซื้อทอง ขณะที่ดูทองอยู่นั้นได้มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาในร้านคนขายจึง ได้เปิด
ประตูให้ลูกค้ารายใหม่เข้ามา ขณะนี้เองคนร้ายได้คว้าสร้อยคอทองคาจานวน ๒ เส้น สร้อยข้อมือจานวน
๑ เส้น หลบหนีไปซึ่งคนร้ายอีกคนได้จอดรถกระบะรออยู่ก่อนแล้ว หลังจากเกิดเหตุทางเจ้า หน้าที่ตารวจ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้ติดตามตรวจสอบจนทราบหมายเลขทะเบียนรถ และสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ร้าย
ได้จานวน ๒ คน คือนางจินตนา หมื่นพันธ์ และนายทิวา รอดแก้ว
ส่วนคดีที่ยังจับกุมไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้ใช้ความพยายามเร่งติดตามตัวคนร้ายต่อไป เรื่องแรก
เป็นเรื่องคดีคนร้ายชิงทรัพย์ร้านเพชรทองเยาวราช ถนนสุวินทวงศ์ ม. ๑ คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ผู้เสียหายคือนางกรวิภา อรุณฤทัยวรรณ
อายุ ๕๘ ปี กาลังจะปิดร้านทองปรากฏว่าคนร้ายคนแรกได้ถืออาวุธปืนเข้ามา ส่วนคนร้ายคนที่สองได้กระโดด
ขึ้นไปที่เคาเตอร์ ขณะนั้นนางกรวิภาฯ กาลังรับประทานอาหารอยู่ ด้วยความเสียดายจึงได้ดึงขาของผู้ร้ายที่
คว้าทองไว้จึงมีการฉุดกระชากกันทาให้คนร้ายทามีดพกหล่นไว้ในที่เกิดเหตุ ส่วนคนร้ายคนแรกเห็นเหตุการณ์จึง
ได้ ใ ช้ อ าวุ ธ ปื น ยิ ง ไปโดนที่ ล าคอนางกรวิ ภ าฯ เมื่ อ ได้ ท รัพ ย์ สิ น คนร้า ยจึ ง ได้ ขึ้น รถจั กรยานยนต์ หลบหนี ไ ป
ด้วยความรีบร้อนคนร้ายได้ทารองเท้า หล่นไว้ จากการติ ดตามสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตารวจนั้น ได้เชิญผู้ มี
ความชานาญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยเชื่อว่าจะติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้ในไม่ช้านี้
อี ก เรื่ อ งเป็ น คดี อุ ก ฉกรรจ์ ส ะเทื อ นขวั ญ ในช่ ว งเดื อ นที่ ผ่ า นมาเป็ น เรื่ อ งของคนร้ า ยชิ ง ทรั พ ย์
รถจั กรยานยนต์ แล้ ว ฆ่ า เจ้ า ทรัพ ย์ หน้ า วั ด ต้ น ตาล หมู่ ที่ ๕ ต.วั ง ตะเคีย น อ.เมื อง จ.ฉะเชิ ง เทรา เมื่ อวั น ที่
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๕.๔๐ น. ผู้ตายคือนายสง่า ศรีสัมฤทธิ์ อายุ ๗๓ ปี ได้จอดรถซื้อของ
อยู่บริเวณหน้าวัดต้นตาลโดยไม่ได้ถอดกุญแจรถจักรยายนต์ คันดังกล่าวมาด้วย ได้มีคนร้ายจานวน ๒ คน
ขับรถจักรยายนต์เข้ามาเห็นเข้า คนร้ายอีกคนหนึ่งจึงได้เข้าไปขับรถของผู้ตายเพื่อที่จะหลบหนีแต่ในขณะนั้น
ผู้ตายเห็นเข้าจึงได้ขัดขวางคนร้าย ผู้ร้ายจึงได้ใช้อาวุธปืน ๑๑ มม. ยิงผู้ตายจานวน ๓ - ๔ นัด ทาให้ผู้ตาย
ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ คดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้พยายามสืบสวนติดตามหาตัวผู้ร้ายในระหว่างนี้จะนา
คดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องชิงทรัพย์มาวิเคราะห์หากลุ่มคนร้าย เชื่อว่าจะติดตามตัวผู้ร้ายมาได้ในไม่ช้านี้
ส่วนมาตรการการปูองกันในเรื่องของการชิงทรัพย์ จากการวิเคราะห์รถจักรยานยนต์ที่จะถูกชิงทรัพย์
ส่วนมากเหตุเกิดหลังเที่ยงคืน ทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะใช้มาตรการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางสาคัญ เช่น
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตามที่ตารวจภูธรภาค ๒ ได้กาหนดมาให้และสถานี
/ตารวจภูธรต่างๆ...
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ตารวจภูธรต่างๆ ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดดังกล่าว
จากนั้นได้กวดขันการขึ้นวิทยุเพื่อตรวจสอบว่ามีการตั้งด่านจริ งหรือไม่ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการ
ประชุมติดตามผลซึ่งในช่วงนี้ไม่มีคดีชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นแต่อย่างใด และจะใช้มาตรการนี้ต่อไป
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบขอเชิญ
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวจิราภา
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ จานวนทั้งสิ้น ๒๕,๕๘๕ ราย แรงงานต่างด้าวแยกเป็น
๗ กลุ่ ม คื อกลุ่ ม ที่ ๑ กลุ่ ม ท างานอั น จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นจ านวน ๙๑ คน กลุ่ ม ที่ ๒ กลุ่ ม ที่ เข้ า มาตามกฎหมาย
การส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (BOI) จานวน ๘๑๐ คน กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
จานวน ๕๕๗ คน กลุ่มที่ ๔ กลุ่ม บุคคลพื้น ที่สูง จานวน ๑๕๗ คน กลุ่ม ที่ ๕ กลุ่ มแรงงานต่า งด้า วหลบหนี
เข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๓,๔๗๗ คน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่เข้ามาทางานตามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ MOU จานวน ๒,๕๒๑ คน และกลุ่มที่ ๗ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน
๗,๙๗๒ คน
สาหรับ ปัญหาแรงงานต่างด้ าวในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากนายจ้างสถานประกอบการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในประเภทกิจการที่คนไทยไม่สนใจทาได้แก่ งานสกปรก งานเสี่ยงอันตราย และ
งานยากลาบาก ภาครัฐจึงได้เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นรายปีเรื่อยมา และมติคณะรัฐมนตรี
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕ ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนโดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
จะทางานได้จนถึงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ควบคู่ไปกับการพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับสถานการณ์เข้าเมืองเป็นถูกต้อง
โดยกฎหมาย จากตัวเลขปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีได้รับอนุญาตทางานจานวน ๑๓,๔๗๗ คน
พิสูจน์สัญชาติได้เพียง ๗,๙๗๒ คน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการ
พิสูจน์สัญชาติที่ซับซ้อน จุดพิสูจน์สัญชาติมีอยู่น้อยไม่เพียงพอกับจานวนแรงงานต่างด้าว เช่น สัญชาติพม่า
เดิมต้องไปดาเนินการที่ด่านชายแดนซึ่งมีเพียง ๓ แห่ง คือ ๑. ด่านเมียวดี อ.แม่สอด จ.ตาก ๒. ด่านท่าขี้เหล็ก
อ.แม่ ส าย จ.เชี ย งราย และ ๓. ด่ า นเกาะสอง อ.เมื อง จ.ระนอง แต่ ปั จ จุบั น ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่สถานทูตพม่าเข้ามาดาเนินการให้ในฝั่งไทย ๕ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร และ จ.สุราษฎร์ธานี คาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก ๖ เดือนและจะ
ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดื อนธัน วาคม ๒๕๕๕ ส่ วนการแก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานส่ว นหนึ่ง เป็ นเรื่อง
การนาเข้าแรงงานต่างด้าวระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งระยะเวลาการดาเนินการอยู่ที่หนึ่งถึงสองเดือนทาให้ไม่ทันต่อ
ความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการบางรายในการที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว
ในส่วนของสานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไป
ตามแนวทางของภาครัฐ การดาเนินการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกการจ้างงานระหว่างรัฐ (MOU)
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีการตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว โดยมีการตรวจสอบปกติ
และการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธาน
ฝากทางแรงงานจังหวัดช่วยกันดูแลเป็นพิเศษในเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วย
/นายธีระ...

๑๒

นายธีระ

สืบเนื่องจากวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๔.๕๐ น. ได้รับรายงานจากอาเภอบางคล้า
และ สภ.บางคล้ า ว่ า มี รถยนต์กระบะพลิ กคว่ า บริเวณ กม.ที่ ๑๒ – ๑๓ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตจานวน ๖ คนเป็นชายจานวน ๒ ราย หญิงจานวน ๔ ราย บาดเจ็บจานวนรวม
๒๐ ราย ทั้งหมดโดยสารมาในรถกระบะคันเดียวกันและเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนาส่ง
โรงพยาบาลพุทธโสธรจานวน ๙ ราย โรงพยาบาลบางคล้าจานวน ๑๑ ราย จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ของพนักงานสอบสวนไม่พบผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธาน
ฝากทางอาเภอทุกอาเภอและทางสถานีตารวจทุกสถานีโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นต้นทาง ให้ช่วยกันดูแล
ปูองกัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ของสถานีตารวจให้ช่วยดูในเรื่องแรงงานต่างด้าวด้วย
ยิ่งช่วงนี้มีแรงจูงใจทางด้านค่านาเข้าต่อหัวด้วย
นางสาวจิราภา
การนาเข้ายังมีปัญหาอยู่ในกระบวนการคัดเลือกคนงาน ถ้าเป็นการนาเข้าของรัฐ จะเสียค่าธรรมเนียม
อยู่ที่รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถอยู่ทางานได้ ๒ ปี ส่วนการคัดเลือกแรงงานจะจ้างเอกชนในการ
คัดเลือกโดยจะข้ามไปเลือกแรงงานในฝั่งประเทศนั้นเลย
ประธาน
เรื่องนี้ เป็ นเรื่องที่ สาคัญ อีกเรื่องหนึ่ ง ซึ่ งเป็น เรื่องที่เกี่ย วกับความมั่ นคงของชาติจึ งฝากให้ทุกท่า น
ที่เกี่ยวข้องช่วยกันสกัดกั้น ท่านใดมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่
นายพรศักดิ์
ที่ผ่านมา อาเภอบางปะกง จะทราบถึงยอดจานวนแรงงานต่างด้าวเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ไว้กับสานักทะเบียน ส่วนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วหรือกลุ่มบุคคลพื้นที่สูง
ที่มาทางานในพื้นที่ ทางอาเภอจะไม่มียอดจานวนในส่วนตรงนี้ จึงทาให้ไม่ทราบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ทางานอะไร
อยู่ที่ใดบ้าง ยกเว้นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับสานักทะเบียนที่อาเภอ เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณากับทางจัดหางาน
จังหวัดแจ้งยอดให้กับทางอาเภอทุกอาเภอทราบด้วยเพราะทางอาเภอจะไม่ทราบว่าแรงงานต่างด้าวในกลุ่มต่างๆ
จะไปอยู่ที่กลุ่มใด จานวนเท่าไหร่ ทางานที่ใดบ้าง ซึ่งเคยมีปัญหาแรงงานต่างด้าวชุมนุมประท้วง ทางอาเภอ
จะไม่ทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวอยู่เท่าใดเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด
นางสาวจิราภา
ทางจัดหางานนั้นมีทะเบียนข้อมูลแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว แต่ขอระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลแล้ว
จะนาส่งข้อมูลให้กับทางอาเภอทราบต่อไป
เลขานุการ
ต่อไปเป็นเรื่องต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ประสานกับทางตรวจคนเข้าเมืองฉะเชิงเทราซึ่งวันนี้
ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ขออนุญาตนาเรียนข้อมูลที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดได้รายงานในที่ประชุมบริหาร
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราทราบเป็นตัวเลขเกี่ยวกับสถิติการส่งกลับต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๐๔ ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชาจานวน ๑๐๐ ราย สัญชาติ
ลาวจานวน ๑ ราย สัญชาติพม่าจานวน ๓ ราย
ต่อไปเป็นวาระที่ ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวกษินฤดี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
การปู อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ค รั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่ห้องประชุม สุน ทรพิพิ ธ โดยมี ท่า นรองผู้ว่า ราชการจัง หวั ดเป็นประธานในที่ ประชุ ม ได้ มอบหมายให้
วัฒนธรรมจังหวัดเชิญผู้ประกอบการร้าคาราโอเกะในพื้นที่ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อบังคับต่างๆ ด้วย ประการที่สองให้จัดชุดเฉพาะกิจจัดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
/หน่วยงานที่...

๑๓

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เปูาหมาย ประการที่สามให้ทางสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเข้มงวดในการออกใบอนุญาตร้านคาราโอเกะที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ประการที่สี่ในกรณีที่พบว่ามีการกระทาผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ร.บ.ยาเสพติด
หรือ พ.ร.บ.ปูองกันปราบปรามการค้าประเวณี ให้ดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาตในทุกกรณี ประการที่ห้าให้
สานักงานท้องถิ่นแจ้งกาชับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการออกใบทะเบียนพาณิชย์ว่าเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร เพื่อควบคุมร้านคาราโอเกะที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจจะมีการลักลอบค้าประเวณี ตลอดจนให้
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้มาตรการด้านกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานบันเทิง
หรือ ภายในร้านคาราโอเกะ
ส่ ว นการแจ้ ง เบาะแสของศูน ย์ ป ระชาบดี ๑๓๐๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งว่าพบบุคคลเร่ร่อนมีพฤติกรรมขอทานโดยใช้รถเข็ญสามล้อพ่วงข้างเป็นพาหนะ
ในการขอทานมักจะพบเห็นอยู่บริเวณสี่แยกใต้สะพานลอยห้างตะวันออกคอมแพล็กซ์ สร้างความเดือดร้อน
ให้กับ ผู้สัญจรไปมาในพื้ นที่ดังกล่าว เมื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบบุคคลเร่ร่อนจานวน ๒ ราย เป็นชาย
จ านวน ๑ คน หญิ ง จ านวน ๑ คน ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การสอบข้อ เท็ จ จริง แล้ ว น าส่ ง สถานแรกรับ คนไร้ ที่ พึ่ ง
จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ด าเนิ น การให้การช่ ว ยเหลื อคุ้ม ครองเป็ น ที่ เ รีย บร้อยแล้ ว เมื่ อวั น ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้ ร่ว มกั บ สภ.เมื องฉะเชิ ง เทรา ต ารวจตรวจคนเข้า เมื อง ต ารวจท่ องเที่ ย ว
ตารวจปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าพนักงานปกครอง ร่วมกันออกตรวจแหล่งบันเทิง ในพื้นที่
อาเภอเมืองฉะเชิงเทราปรากฏว่าไม่พบการกระทาความผิดด้ านการค้ามนุษย์ในร้านคาราโอเกะที่ออกสารวจ
แต่อย่างใด
ประธาน
ขอฝากในเรื่องของกลุ่มบุคคลขอทานต่างด้าวให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล ตรวจสอบในเรื่องนี้
ด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
เลขานุการ
ขออนุ ญาตเรีย นถามท่านพัฒนาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษย์ จังหวัด เมื่อสองสั ปดาห์ที่ผ่ านมา
ช่วงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้ขับรถผ่านบริเวณสี่แยกคอมเพล็กซ์ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งถือไม้ค้ายันเดินมาที่รถ
เพื่อหวังจะมาขอเงิน จึ งได้แจ้งไปทางสายตรวจของ สภ.เมืองฉะเชิ งเทรา ให้มาตรวจสอบปรากฏว่า หัวหน้ า
สายตรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ชายคนดังกล่าวเคยโดนจับมาแล้วและถูกนาส่งพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดไปแล้วแต่ไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิม ไม่ทราบว่ากระบวนขั้นตอนการดาเนินการเป็นอย่างไร
นางสาวกษินฤดี
ในส่วนนี้เมื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วและส่งเข้าสถานแรกรับ ซึ่งจะต้องปรับพฤติกรรมประมาณ
๖ เดือน ถึง ๑ ปี แต่ถ้ามีญาติมารับกลับจะสามารถออกจากสถานแรกรับ ได้ก่อนเวลาถ้าสามารถรับรองว่า
บุคคลดังกล่าวจะไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้ผู้สัญจรไปมา หรือผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้น จึงไม่แน่ใจว่าชายคนดังกล่าว
ได้มีญาติมารับรองออกไปหรือไม่ ในส่วนนี้ไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดที่จะเอาผิด แต่ถ้าก่อความราคาญถ้ามีคนแจ้ง
ก็จะร่วมมือกับทางตารวจดาเนินคดี ในฐานะก่อความราคาญให้กับประชาชน แต่บางรายก็ไม่สามารถปรับ
พฤติกรรมดังกล่าวได้
ประธาน
ถ้าเจอบุคคลดังกล่าวซ้าอีกคงต้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือที่ทากันเป็นขบวนการ
กล่าวคือทากันเป็นอาชีพ จึงฝากทากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษในเรื่องนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
/เลขานุการ...

๑๔

เลาขานุการ

ขอขอบคุณทางพัฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ จั ง หวั ด ต่ อไประเบี ย บวาระที่ ๖ รายงาน
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง ขอเชิญทางปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธีระ
สาหรับในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ จะมีอยู่ ๒ ส่วน
ส่วนแรกจะเป็นกลุ่มพลังการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวทราบจากการรายงานของเลขานุการว่าจะมีกลุ่มพลัง
ทางการเมืองเข้ามาในพื้ นที่ป ระมาณ ๓๐ คนจากพื้น ที่ อ.เมื อง และ อ.บางคล้า เข้าร่ว มกิจ กรรมในวัน ที่
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ ที่ทาเนียบรัฐบาล
ส่วนที่สองเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้ นที่เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ
๑๓.๐๐ น. กลุ่มประชาชน ต.บางวัว อ.บางปะกง จานวนประมาณ ๔๐ คน ได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าบริษัท
เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จากัด ถนนสุขุมวิทสายเก่ามีการตั้งเต็นท์จานวน ๑ หลัง ปิดทางเข้าออกบริษัทเพื่อคัดค้าน
การขนส่งถ่านหินของบริษัท ในการแก้ไขปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้ทางอาเภอบางปะกงเข้าไปชี้แจง
ทาความเข้าใจตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปอานวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ ในวันดังกล่าว
ได้สลายการชุมนุมเมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. และได้มีนัดให้มาประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕ ที่บริเวณ
ที่ว่าการอาเภอบางปะกง ต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ประชุมร่วมกันในการนี้ได้มอบหมายให้ท่านรองสุมิ ตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนในการ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในส่ ว นของราชการมี ท่ า นอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ผอ.เจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายกเทศมนตรีบางปะกง สาหรับส่วนของประชาชนมีตัวแทน
เข้ า มาร่ ว มและมี ผู้ บ ริ ห ารของทางบริ ษั ท เกษตรรุ่ ง เรื อ งพื ช ผล จ ากั ด ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ดั ง กล่ า วด้ ว ย
ที่ประชุมมีข้อสรุปด้วยกันสามประการ ประการแรกมีความเห็นร่วมกันให้ทางบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล จากัด
น าเรื อ บรรทุ ก ถ่ า นหิ น จ านวน ๔ ล าออกจากท่ า เรื อ ของบริ ษั ท ให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เดิ ม มี ก ารตกลงกั น เมื่ อ วั น ที่
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ ให้นาเรือนั้นออกไปแต่ทางบริษั ทแจ้งว่าในช่วงที่ชาวบ้านมาชุมนุมเรียกร้องอยู่นั้นเป็นช่วงที่
น้าทะเลลงจึงไม่สามารถนาเรือดังกล่าวออกไปได้ ในที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันให้ทางบริษัทนาเรือทั้ง ๔ ลา
ออกจากท่ าเทีย บเรือของบริษั ทโดยเร็วที่ สุด เมื่ อสามารถด าเนิน การน าเรือออกไปได้ ทั้ งนี้ ได้ มอบห มายให้
นายกเทศมนตรีบางปะกงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้ ประการที่สองห้ามบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล จากัด
นาเรือบรรทุกถ่านหินเข้าเทียบที่ท่าเรือจนกว่าคณะกรรมการไตรภาคีที่มีตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจาก
ส่วนราชการ และตัวแทนจากทางบริษัท เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ว่าบริษัทนั้นได้จัดการเกี่ยวกับการบริหาร
ท่าเทียบเรือให้ไม่มีมลภาวะและความเห็นของผู้แทนทั้งสามฝุายนี้จะเห็นชอบและอนุญาตเมื่อไหร่ ถึงจะสามารถ
นาเรือเข้ามาเทียบท่าได้ สาหรับตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้ท่านนายอาเภอได้นัดประชุม
สาหรับรายชื่อตัวแทนภาคประชาชนนั้นจะส่งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี
พิ จ ารณาในการจั ด ระเบี ย บว่ า จะอนุ ญ าตหรือ ไม่ อ นุ ญ าตในการน าเรื อ เข้า มาจอดในท่ า เที ย บเรือ ดั ง กล่ า ว
ส่วนประการที่สามกรณีฝุนละอองที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟูา หรือ การขนถ่ายสินค้าอย่างอื่นในบริเวณ
ท่าเทียบเรือของบริษัท ได้มอบหมายให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดจัดตั้งคณะทางานตรวจสอบ กากับดูแลสั่งการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
/เพิ่มเติมสาหรับ...

๑๕

ประธาน
เลขานุการ

มติที่ประชุม

เพิ่มเติมสาหรับการนาเรือบรรทุกถ่านหินเข้ามาเทียบโดยที่เคยมีข้อตกลงกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็น
การละเมิดข้อตกลง ทั้งนี้ท่านประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางอำเภอบางปะกงแจ้งความดาเนินคดีกับบริษัทแล้ว
ฝากทางทุกพื้นที่ให้ช่วยกันเฝูาระวัง พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันดูแล
เยียวยา ความเดือดร้อน อย่างที่ อาเภอบางปะกง ทางนายอาเภอได้เข้าไปในพื้นที่ก่อนจึงไม่มีการปิดถนนดังกล่าว
ขออนุญาตนาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบอีกเรื่องคือเรื่องสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องในกรุงเทพมหานคร
วันนี้ได้มีคาสั่งให้ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกองร้อยควบคุมฝูงชนจานวน ๑ กองร้อย ไปรายงานตัวที่นครบาล
ก่อนเที่ยงกาลังกองร้อยควบคุมฝูงชนควบคุมกองร้อยโดย พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งมีภารกิจจานวน ๓ วัน
รับทราบ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธาน
อยากให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแลในเรื่องแก๊งเด็กแว๊นรถจักรยายนต์โดยกลุ่มวัยรุ่น ให้ช่วยกันกวดขันดูแลใน
เรื่องนี้เป็นพิเศษในพื้นที่ อาเภอบางปะกง ที่โรงไฟฟูาบางปะกงเข้าใจว่ามีงบประมาณในเรื่องการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนรอบๆ โรงไฟฟูาจึงอยากจะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วย ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการ
ขโมยจับกุ้งที่บางคล้านั้นให้ช่วยกันดูแลและสืบหาข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย
พ.ต.อ.สนั่น
ข้อมูลในเรื่องของกุ้ง คนร้ายซึ่งมาก่อเหตุจะเป็นชาวต่างชาติซึ่ งร่วมกับคนไทยนาส่ งขายให้อีกทีหนึ่ง
เนื่องจากต้องการกุ้งจานวนมาก ดังนั้นจึงทาให้กุ้งไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว จึงนาเรียนเพื่อทราบ
ประธาน
ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม มีท่านใดมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๕
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ 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/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๓
ด.ต.หญิง
พิมพ์/ทาน
( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ (ช่วยราชการ)
ส.ต.ท.หญิง
พิมพ์/ทาน
( อนงค์ แสนตลาด )
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

