รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. นายเริงศักดิ์
๒. นางสุมิตรา
๓. นายสมชัย
๔. นายศิวาโรจน์
๕. นายไพศาล
๖. พล.ต.ต.สมบัติ
๗. พ.ต.วุฒิชัย
๘. พ.ท.สมศักดิ์
๙. พ.อ.องอาจ
๑๐. นายสมคิด
๑๑. นายสาโรช
๑๒. นางสาวงามพิศ
๑๓. นายอุดมวิทย์
๑๔. พ.ต.ต.อาทร
๑๕. ดร.วรางค์ภรณ์
๑๖. นางนพอนงค์
๑๗. นางภาวดี
๑๘. นายฐากรณ์
๑๙. ดร.กวินทร์เกียรติ
๒๐. นายสิทธิชัย
๒๑. ดร.นิวัตน์
๒๒. ว่าที่ ร.อ.เชาวลิต
๒๓. นายวิชัย
๒๔. นายปัณณ์พัฒน์
๒๕. นายอยู่
๒๖. นายชาญชัย
๒๗. นายลิขิต
๒๘. นายสมศุข

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑)
เตชะเกิดกมล อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
มุ่งหมายผล
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิมลรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
บัวเรือง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
โชติกมนิย์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
แตงอ่อน
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร)
เกิดอยู่เจริญ
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
น้อยใจบุญ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อริยสุนทร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้าวศรีบุญเรือง แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ไตรติลานันท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุขสืบพงษ์
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภัทรวรกาญจน์ แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
นนธ์พละ
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
น้อยมณี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ยุทธนาวา
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลิกขนานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยอธิกุล
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสนาธรรม
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พรหมธาดา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
ใจคาปัน
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทัศนา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
/๒๙.นายวิโรจน์...

๒

๒๙. นายวิโรจน์
๓๐. นายวิบูลย์
๓๑. เรือโทชัยณรงค์
๓๒. นายพินิจ
๓๓. นายมณเฑียร
๓๔. นางสาวกษินฤดี
๓๕. นายชัยยุทธ์
๓๖. นายบุญธรรม
๓๗. นายจีรวัฒน์
๓๘. นางสาวสุจินันท์
๓๙. นายอ๊อด
๔๐. นายบรรพต
๔๑. นายสุพจน์
๔๒. นางวราภรณ์
๔๓. นายเกียรติศักดิ์
๔๔. นายพัลลภ
๔๕. นายนพดล
๔๖. นายพรหมกฤต
๔๗. นายเฉลิมชัย
๔๘. นายธนาเดช
๔๙. นายวณิช
๕๐. พ.ต.อ.สนั่น
๕๑. พ.ต.ท.วรวุฒิ
๕๒. พ.ต.อ.นพดล
๕๓. พ.ต.ท.ศานิต
๕๔. พ.ต.ท.ชรินทร์
๕๕. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
๕๖. พ.ต.ท.สุชาติ
๕๗. พ.ต.อ.สิงขร
๕๘. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
๕๙. พ.ต.อ.ประภาส
๖๐. พ.ต.ท.พรชัย
๖๑. พ.ต.ท.อาเดียว

ประยูรวิวัฒน์
ไชยวรรณ
บงการณ์
รัตนะสุขจิตต์
มุสิกทอง
พัฒนโสภณ
ศิริวัฒนสกุล
เสาวดี
จิรวัฒนวงศ์สิริ
นิลวิสุทธิ์
พันธ์ไชยศรี
ทรัพย์เมือง
ตรีรัตนนุกุล
ศิริวงศ์
เจนภูมิเดช
นักเจริญ
ห้วยอาพัน
ม่วงมงคล

พุทธรักษา
เต็มปลื้ม
เรืองศิริ
บุญเผื่อน
สุวรรณวิก
วงษ์น้อม
จะโนภาษ
เดชชีวะ
จงจิระ
นีซัง
สาระพันธ์
พงษ์สุวรรณ
เหมือนปิ๋ว
กิตติชญาน์ธร
ท้วมละมูล

ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
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
ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
/๖๒.พ.ต.ท.ชรินทร์...

๓

๖๒. พ.ต.ท.ชรินทร์
๖๓. ร.ต.ท.กฤษฎา
๖๔. ร.ต.ต.ประสาท
๖๕. พ.ต.ท.สมเกียรติ
๖๖. ร.ต.ต.มณัฐชัย
๖๗. พ.ต.ท.พัฒนา
๖๘. ร.ต.ท.สุทัศน์
๖๙. ร.ต.อ.ประโมทย์
๗๐. นางยุวดี
๗๑. นายมานะ
๗๒. นายวรรณรุศม์
๗๓. นายสุรวุฒิ
๗๔. นายอนันต์
๗๕. นายสมศักดิ์
๗๖. นายปลวัชร
๗๗. นายสิทธิพร
๗๘. นายเจียม
๗๙. นายอานวย
๘๐. นายวสันต์
๘๑. พ.ต.อ.ธนู
๘๒. นายธนสรร
๘๓. นางนิทัศนีย์

งามวงษ์น้อย
พรสงวนทรัพย์
อมรพรรณพงศ์
สมนึก
พรหมแสง
แก้วสาอางค์
ยศศรีใจ
พูลประเสริฐ
สรรค์วิทยากุล
กิจสิพงษ์
พึ่งรัตนา
เวชปรีชา
พงศ์สุปาณี
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
พิพัฒนกุล
โฉมสอาด
เจริญรุ่งเรือง
ศิรินภารัตน์
พวงมณี
วงษ์เที่ยง
ฉัตรโชติวงศ์

๘๔. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ศรีคชา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบัณฑิตย์
๒. พ.ท.วีรพจน์
๓. นายจตุพร
๔. นายบุญชู
๕. นายวิพากย์
๖. พ.ต.อ.อตินันท์

เทวีทิวารักษ์
สุภชีวะ
คชานุบาล
อยู่ภู่
เตชเบญจรงค์
นุชนารถ

แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว. สภ.หนองแหน
หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒)
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
ผกก.สภ.ฉิมพลี
/๗.นายเลอสรร...

๔

๗. นายเลอสรร
๘. นายอานาจ
๙. นายชูรัช
๑๐. นายวีระพล
๑๑. นายประจวบ
๑๒. นายนิกร
๑๓. นายวัฒนา
๑๔. นางศิริกาญจน์
๑๕. นายเขียน
๑๖. นายประเสริฐ
๑๗. นายสม
๑๘. นายอิทธิพงษ์
๑๙. นายสมชาย
๒๐. นายประดิษฐ
๒๑. นายพลากร
๒๒. นายสมบัติ
๒๓. นายสมพร
๒๔. นายวัลลภ
๒๕. นายบัญชา
๒๖. นายประดิษฐ์
๒๗. นายอร่าม
๒๘. นายชวลิต

สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมาพิทักษ์
สุขโภชน์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
รันศิริเจริญ
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
นีซัง
ลิมปวัฒนศิริ
รังสินธุ์
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยังไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
/มีรายงาน..

๕

มติที่ประชุม

มีรายงานการประชุม ฯ จานวน ๑๔ หน้า ได้นาเข้า เว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และเว็บไซด์ของ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มี ท่ า นใดจะแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม หรื อ ไม่
ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากที่ประชุมครั้งที่แล้วไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สาหรับสถานการณ์ยาเสพติดขณะนี้สถานการณ์ลดลงแต่ยังมีการแพร่ระบาดยาเสพติดประเภท
ยาบ้ า และยาไอซ์ ในพื้ น ที่ เน้ น หนั ก ๔ อาเภอ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ อ.เมื อง ด้ า นการเคลื่ อนไหวของ
กลุ่มผู้ค้ารายสาคัญมีดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๕ มีการจับกุมนายสมชาย หรือแม้ว มนทบ อายุ ๓๓ ปี
อยู่ ที่ ๓๕/๒ ม.๕ ต.เกาะขนุ น อ.พนมสารคาม พร้ อ มของกลางยาบ้ า จ านวน ๒๓๒ เม็ ด
ยาไอซ์ ๐.๔๗ กรัม ได้ที่ห้องเช่าซอยโรงฆ่าสัตว์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๕
มีการจับกุมนายวิเชษฐ์ คงถาวร อายุ ๓๒ ปี พร้อมของกลางยาบ้า จานวน ๓๒๐ เม็ด ได้ที่บริเวณ
บ้านไม่มีเลขที่ ม.๗ ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๒ ส.ค.๕๕ มีการจับกุม นายเกียรติศักดิ์
ทองคา อายุ ๓๑ ปี พร้อมของกลางยาบ้า จานวน ๔๙ เม็ด ไอซ์ ๐.๗๙ กรัม ได้ที่บริเวณหน้าร้าน
ธงชัยคอนกรีต ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สาหรับแหล่งมั่วสุมได้แก่เขตชุมชน
ตลาดในเขตเทศบาล ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ สถานบริการ สถานบันเทิงบริเวณ
ริมทางรถไฟ ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางและสวนสาธารณะ ส่วนแหล่งพักยาไม่มีในพื้นที่ ประเภทยาเสพติด
ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ยังเป็นยาบ้า และยาไอซ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด คืออาชีพ
ว่างงาน รับจ้าง ส่วนปัญหาและอุปสรรคมีผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่และสถานศึกษายังไม่ให้ข้อมูลเท่าที่ควร
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ๗๘๖ หมู่บ้าน/ชุมชน เดือนนี้มีการดาเนินการจัดประชาคมในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายซ้าอีก
จานวน ๒๓๘ หมู่บ้าน มีการค้นหาผู้เสพผู้ ติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดจานวน ๔๓๓ คน มีการจัด
กิ จ กรรมป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จ านวน ๘๗ ครั้ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจ านวน ๖,๔๙๕ คน
มีการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๒๕ ตาสับปะรดจานวน ๑๑ อาเภอ รวมจานวน ๒๗๕ คน ติดตาม
ผู้ผ่านการบาบัดจานวน ๑๓๑ คน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวได้ดาเนินการแล้วจานวน ๑๐๘ ศูนย์
มีการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
/จานวน ๕ ...

๖

เลขานุการ
นายธนสรร

ประธาน

จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิ น ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๒๒ กองทุ น ๒. กิ จ กรรมถวายชื่ อ ครัว เรื อนปลอดภั ย ไร้ ย าเสพติ ด
เป้าหมาย ๑๕๔ กองทุน ๓. กิจกรรมทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี
ณ วัดราษฎร์บารุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ ๔ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๔. กิจกรรม ๑ กองทุน
๑ กิจกรรมปฏิบัติบูชาเฉลิมพระเกียรติถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ๕. กิจกรรม ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์การเรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการเข้ าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาวจานวน ๑๗๙ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน ๑๑๖ แห่ง ได้ดาเนินการมอบเกียรติบัตร
ให้กับโรงงานสีขาวไปแล้วจานวน ๗๖ แห่ง ค้นหาผู้เสพผู้ติดในสถานประกอบการ ๔ แห่ง จานวน ๑๑๑ คน
พบเป็นผลบวกจานวน ๘ คน จัดประชุมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน
จานวน ๑๘๕ คน
ด้านการปราบปรามในเดือนที่ผ่านมามีการจับกุมจานวน ๔๙๐ รายได้ผู้ต้องหาจานวน ๕๐๖ คน
แยกเป็นจาหน่า ย ๒๑ ราย ผู้ ต้องหา ๒๕ คน ครอบครองเพื่อจ าหน่ าย ๗๔ ราย ผู้ ต้องหา ๘๐ คน
ครอบครอง ๑๑๗ ราย ผู้ต้องหา ๑๒๒ คน เสพ ๒๗๔ ราย ผู้ต้องหา ๒๗๔ คน ของกลางเป็นยาบ้า
๙,๐๑๐.๕๐ เม็ ด ยาไอซ์ ๒๕๓.๒๔๕ กรัม ฝิ่ น ๒.๗๐ กรัม กัญ ชาสด ๑๘.๕๐ กรัม กั ญ ชาแห้ ง
๘๒.๖๘ กรัม พืชกระท่อม ๒๙.๑๔ กิโลกรัม
ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ สพผู้ ติ ด ด้ า นการน าเข้ า รั บ การบ าบั ด โดยระบบสมั ค รใจขณะนี้
ดาเนินการไปแล้ว ๑,๙๕๗ คน จากเป้าหมาย ๓,๘๖๙ คน คิดเป็น ๕๐.๕๘ เปอร์เซ็นต์
สาหรับผลการดาเนินงานตามบันทึก MOU กิจกรรมทั้ง ๒๓ หัวข้อมีการดาเนินการครบถ้วนแล้ว
ยกเว้นในด้านของผู้เสพผู้ติด ด้านสมัครใจบาบัดเป้าหมาย ๓,๘๖๙ คน ดาเนินการแล้ว ๑,๙๕๗ คน
คิดเป็น ๕๐.๕๘ เปอร์เซ็นต์ ด้านการบังคับบาบัดเป้าหมาย ๑,๘๕๓ คน ดาเนินการแล้ว ๒,๓๑๔ คน
ด้านต้องโทษเป้าหมาย ๓๐๑ คน ดาเนินการแล้ว ๒๕๖ คน คิดเป็น ๘๕.๐๔ เปอร์เซ็นต์ รวมเป้าหมาย
ทั้งหมดดาเนินการแล้ว ๔,๕๒๗ คน คิดเป็น ๗๕.๑๖ เปอร์เซ็นต์ ด้านการติดตามผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการ
บาบัดเป้าหมายจานวน ๔,๘๑๘ คน ดาเนินการแล้ว ๒,๒๖๙ คน คิดเป็น ๔๗.๐๙เปอร์เซ็นต์ สาหรับ
ด้านอื่นๆได้ดาเนินการครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว
ต่อไปวาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่
ประชุมทราบ
วาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ เป้าหมายจานวน ๒๕๖ แห่ง ดาเนินการครบ
แล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และเดือนนี้ได้มีการดาเนินการจานวน ๒๒๑ แห่ง ผลการออกตรวจมีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะจานวน ๑,๐๒๗ คน ไม่พบสารเสพติด ได้มีการสั่งปิดเพื่อให้ปรับปรุงจานวน ๓๔ แห่ง สาหรับ
การตรวจด้านอื่นๆ ยังไม่พบการกระทาผิด
ในเรื่องของยาเสพติดยังน่าเป็นห่วงในเรื่องเป้าหมายของผู้สมัครใจบาบัด แต่ทางท่านผู้บังคับการ
ได้กาชับกับทางสถานีตารวจทุกแห่งและทุกครั้งที่มีการประชุม ว่าต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองใน
/การค้นหา...

๗

เลขานุการ
นายอยู่

ประธาน

เลขานุการ

การค้นหาผลักดันผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบาบัด ซึ่งเป้าหมายของผู้สมัครใจบาบัดจะเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทางานด้วย ต้องขอบคุณท่านผู้บังคับการด้วย และได้ย้ากับทางฝ่ายปกครองให้
ดาเนินเนินการร่วมกันกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจในช่วงเวลาที่เหลือ ในอาเภอที่การดาเนินการยังน้อย
ที่สาคัญค่ายบาบัดต่างๆ อาจจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ในปีงบประมาณหน้าจึงให้ทางป้องกัน
จังหวัดจัดการสัมมนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหารือรูปแบบของการจัดทา ค่ายบาบัดที่
เป็นค่ายบาบัดเพื่อการแก้ไข และอีกอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรามีชื่อเสียงในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งโดย
เฉพาะที่คลองจระเข้น้อย มีวิทยากรขบวนการที่เป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งมาจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจ
จุ ด อ่ อ นของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราจะเป็ น การไม่ ไ ด้ น าสิ่ ง ที่ ดี ไ ปขยายผลเท่ า ที่ ค วรทั้ ง ๆที่ ในการจั ด
นิทรรศการยาเสพติดแต่ละครั้งเป็นที่ชื่นชมของทั้งประเทศ ดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่ต้องขยายผลชุมชน
เข้มแข็งตามรูปแบบของคลองจระเข้น้อยให้ขยายไปสู่ในทุกพื้นที่
อี ก เรื่ อ งขอฝากกั บ ทางท่ า นผู้ บั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ผู้ ก ากั บ การ
สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งฉะเชิ ง เทรา และอ าเภอเมื อ ง ให้ ช่ ว ยกั น ให้ เ ต็ ม ที่ ใ นจุ ด อ่ อ นที่ เ คยมี
ได้แก่สถานการณ์ร้านคาราโอเกะใกล้กับ พล.๑๑ ก็ได้ปิดตัวไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มี
การเข้าไปดาเนินการอยู่เป็นระยะๆ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใดจึงขอฝากในเรื่องนี้ด้วย
ต่อไปวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับเดือน ส.ค.๕๕ มีคดีกระทาความผิดด้านป่าไม้จานวน ๒ คดี เป็นคดีที่เกี่ยวกับลักลอบ
ตัดไม้ทั้ง ๒ คดี ของกลางเป็นไม้จานวน ๒๔ แผ่น ปริมาตร ๕.๖๗ ลบ.ม. ในท้องที่ อ.สนามชัยเขต
และ อ.ท่าตะเกียบ รวมตั้งแต่เดือน ม.ค. – ส.ค. ๕๕ มีคดีทั้งสิ้น ๒๙ คดี มีผู้ถูกจับจานวน ๑๖ คน
เป็นคดีลักลอบตัดไม้จานวน ๑๙ คดี คดีบุกรุกพื้นที่ป่าอีก ๘ คดี และคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าอีกจานวน
๒ คดี เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมามีคดีเกิดเท่ากันแต่ปริมาตรไม้เพิ่มขึ้น
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง จั ด ท าโครงการประชาอาสาปลู กป่ า ๘๐๐ ล้ า นกล้ า ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๘ สิง หาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม - สียัด หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๕๕ ไร่
กล้าไม้ ๑๑,๐๐๐ กล้า ในนามของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
ต้ อ งขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในความร่ ว มมื อ ครั้ ง นี้ และฝากทาง ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการนากากสารพิษเข้ามาทิ้งในพื้นที่ ให้ร่วมมือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เต็มที่และขอฝากทางท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดูแลเป็นพิเศษ
ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.แปลงยาว ด้วย
ต่อไปวาระที่ ๔.๔ การลั กลอบเคลื่ อนย้า ยสัตว์ โดยไม่ได้ รับอนุ ญาต ขอเชิญปศุสัตว์จั งหวั ด
รายงานให้ที่ประชุมทราบ
/นายวิโรจน์...

๘

นายวิโรจน์

มติที่ประชุม

สาหรับเรื่องการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลการจับกุมในเดือน ต.ค.๕๔
เดือน ก.พ.๕๕ และเดือน ก.ค.๕๕ การเคลื่อนย้ ายสัต ว์เข้าพื้นที่จั งหวัดฉะเชิงเทรามีทั้ง โค กระบื อ
นกกระจอกเทศ สุกร เป็ด ไก่ไข่ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๕ ปศุสัตว์จังหวัดมีโครงการตรวจตลาดนัดค้า
โค กระบือ ซึ่งอยู่ที่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จะเปิดทุกวันเสาร์ พบว่ามีการกระทาผิด คือไม่มีใบเคลื่อนย้าย
เข้ามาในพื้นที่จึงได้ จัดประชุม ชี้แจงผู้ประกอบการที่นาโค กระบือ เข้ามาในพื้น ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยให้ทาให้ถูกต้องตามระเบียบและมีกิจกรรมรณรงค์พ่นเชื้อยาฆ่าโรคป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๕ มีการติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
พร้อมชี้แจงและตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ค้า ณ ตลาดนัดค้าโค กระบือ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญคดีเกิดขึ้นจานวน ๖ ราย จับกุมได้จานวน ๕ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีที่ผ่านมาคดีเกิดเท่าเดิม คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีเกิดขึ้นจานวน ๒๘ ราย
จับกุมได้จานวน ๑๓ ราย เปรียบเทียบกับ เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดเพิ่มขึ้น จานวน ๑๑ ราย
คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกิดขึ้นจานวน ๗๒ ราย จับกุมได้จานวน ๒๔ ราย เปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๒๑ ราย คดีกลุ่มที่ ๔ คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกิดขึ้น
จานวน ๔๗ ราย จับกุมได้จานวน ๓ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน
๘ ราย คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมได้จานวน ๕๖๖ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมาจับกุมได้เพิ่มขึ้นจานวน ๒๓๐ ราย
ส่ ว นคดี ย อดสะสมเปรี ย บเที ย บกับ เป้ า หมายที่ จ ะด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีเกิดสะสมจานวน ๕๑ ราย
จับกุมได้จานวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๘ ซึ่งค่าเป้าหมาย คือร้อยละ ๗๒.๘๑ ผลการจับกุม
ยังไม่ได้ถึงค่า เป้าหมาย สถิติการเกิดคดี สะสมเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา
คดีเกิดเพิ่มขึ้นจานวน ๖ ราย คดีกลุ่มที่ ๒ คดีเกิดสะสมจานวน ๒๗๖ ราย จับกุมได้จานวน ๑๖๖ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๔ มีค่าเป้าหมายคือร้อยละ ๕๗.๕๖ ผลการจับกุมเกินกว่าค่าเป้าหมาย สถิติคดี
สะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณเดียวกันของปีที่ ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๒ ราย คดีกลุ่มที่ ๓
คดีเกิดสะสมจานวน ๗๖๔ ราย จับกุมได้จานวน ๓๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๙ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๓๘.๒๐ ผลการจับกุมเกินกว่าค่าเป้าหมาย สถิติการเกิดคดีสะสมเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
เดียวกันของปีที่ผ่านมาคดีเกิดลดลงจานวน ๕๐ ราย

/ส่วนมาตรการ...
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ประธาน

เลขานุการ
นายฐากรณ์

ประธาน
นายฐากรณ์

ส่วนมาตรการที่ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดาเนินการในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ได้ใช้มาตรการในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางสาคัญ จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการตั้งจุดตรวจทั้งหมด ๑๙ จุด ซึ่งจะหมุนเวียนกัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการตรวจค้นรถยนต์จานวน ๒,๐๙๐ คัน ตรวจค้นรถจักรยานยนต์จานวน ๑,๐๔๐ คัน
ตรวจค้นบุคคลจานวน ๙๒๙ ราย มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จากการตรวจค้น จานวน ๑๕ คัน
มีการจั บกุม พรบ.จราจรจานวน ๖๗๙ ราย จั บกุม พรบ.ยาเสพติ ดจานวน ๓๘ ราย มีการจั บกุม
พรบ.อาวุธปืน เป็นอาวุธปืนมีทะเบียนจานวน ๓ ราย ไม่มีทะเบียนจานวน ๒ ราย และเครื่องกระสุน
จานวน ๗ นัด
แสดงให้เห็นถึงความพยายาม สมรรถภาพของทางเจ้าหน้าที่ตารวจส่วนใหญ่ได้ถึงค่าเป้าหมาย
ส่วนที่ยังไม่ถึงค่าเป้าหมายก็ขอให้ช่วยกัน ซึ่งเป้าหมายนั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพยายามและผลงานตาม
ความคาดหวังของหน่วยงานที่ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย จึงต้องใช้เป้าหมายนี้ในการประเมินตนเอง
ด้วย และขอฝากทางผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ช่วยกาชับสถานีตารวจในสังกัดในเรื่อง
ให้ช่วยดูแลการระงับเหตุ การเข้าถึงเหตุในพื้นที่ให้รวดเร็วด้วย
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
สานักงานจั ด หางานจัง หวั ดฉะเชิ งเทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่ างด้า วที่ ไ ด้รับอนุญ าต
ให้ทางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ แยกเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม
กฎหมายจานวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๙ ราย แรงงานต่างด้าวแยกเป็น ๗ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ กลุ่มทางาน
อันจาเป็น เร่ง ด่วนจ านวน ๖๑ คน กลุ่ มที่ ๒ กลุ่ มที่ เข้ามาตามกฎหมายการส่ง เสริมการลงทุ น และ
กฎหมายอื่น (BOI) จานวน ๘๒๔ คน กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราวจานวน ๖๐๐ คน
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มบุคคลพื้นที่สูงจานวน ๒๑๙ คน กลุ่มที่ ๕ กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติ
คณะรัฐมนตรี จานวน ๒,๖๙๙ คน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่เข้ามาทางานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐ
MOU จานวน ๓,๐๗๗ คน และกลุ่มที่ ๗ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจานวน ๙,๕๑๙ คน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว จึงขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการต่อ
ใบอนุ ญาตทางานของแรงงานต่ างด้า วสามารถยื่น ต่อใบอนุ ญาตได้ตั้ง แต่บั ดนี้ถึงวัน ที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
ถ้าหากว่าล่วงเลยกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้จะมีการกวาดล้าง กวดขันต่อไป จะไม่มีการใช้นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรีให้บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นบุคคลที่ต้องเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ซึ่งจะ
ใช้วิธีการนาเข้าโดยการทา MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว
ที่ยังไม่มาต่ออายุการทางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดให้มาดาเนินการก่อนวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕ นี้
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายระยะเวลา กรณีไหนที่ขยายไปถึงเดือน ธ.ค. ๕๕
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายไปถึงเดือน ธ.ค. ๕๕ คือการพิสูจน์สัญชาติ จะเป็นการ
อนุญาตให้กลุ่มที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้พิสูจน์สัญชาติให้ถูกต้อง ซึ่งกาหนดไว้ไม่ให้เกิน

/วันที่ ๑๔ ธ.ค...
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วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๕
เลขานุการ
ต่อไปต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอเชิญตรวจคนเข้าเมืองรายงาน
ร.ต.อ.ประโมทย์
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการจับกุมในรอบเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕ ที่ผ่านมาเป็นจานวนทั้งสิ้น ๘๔ ราย แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา ๗๗ ราย พม่า ๔ ราย ลาว ๓ ราย
ซึ่งทั้งหมดได้ถูกผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวกษินฤดี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ได้มีการติดตามบุคคลสูญหายจานวน ๑ ราย คือ นางสาวสุภาพร พุยพุทธ อายุ ๑๗ ปี จากจังหวัดเลย
มารดาได้มาแจ้งด้วยตนเองว่าบุตรสาวได้ห ายไปกับเพื่อนชายซึ่งเป็นชาวจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
แต่ยังไม่ทราบเบาะแส และกรณีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนศูนย์ประชาบดี
๑๓๐๐ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะลักลอบค้าประเวณีมีวัยรุ่นมั่วสุมเป็นจานวนมาก ก่อเหตุ
ทะเลาะวิว าทกัน เป็น ประจ า และได้ จอดรถขวางทางจราจรบริเวณสี่ แยกนิคมอุต สาหกรรมเกตุ เวย์
ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้ประสานกับทางตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบว่ามีการค้าประเวณี มั่วสุม ทะเลาะวิวาท หรือมีการจอดรถกีดขวาง
ทางจราจรแต่อย่างใด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา
ส่วนโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนากลไกเพื่อป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการค้า มนุษย์ พมจ.
ฉะเชิงเทราได้ดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ส.ค. ๕๕ ที่จังหวัดตาก มีการบรรยายให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย ผลการปฏิบัติ
เรียบร้อยดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
เลาขานุการ
ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง ขอเชิญทางป้องกันจังหวัดรายงาน
ให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สาหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลัง มวลชนมีด้วยกัน ๓ เรื่อง เรื่องแรกเป็นกลุ่มประชาชนใน
พื้นที่ ต.หนองแหน และ ต.เกาะขนุน ประมาณ ๑๐๐ คน ได้เดินทางไปร้องเรียนที่ทาเนียบรัฐบาลให้
แก้ไขปัญหาเรื่องน้าเสีย โดยมีท่านฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาพบและได้มีการ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ให้เป็นรูปธรรม ต่อมา
ราษฎรได้ เ ดิ น ทางไปที่ บ้ า นพั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ยื่ น หนั ง สื อ และเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
เวลา ๑๗.๐๐ น. วันเดียวกันท่านฐิติมา ฉายแสง และคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจพื้นที่
และพิสูจน์ตัวอย่างน้าและดิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๕ ได้มีการประชุมที่ อบต.หนองแหน ได้ข้อสรุป
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๑๑

ประธาน
มติที่ประชุม

ดังนี้ จะมอบให้บริษัทเอกชนโดยการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลเรื่องการบาบัด น้าเสียให้
แล้วเสร็จโดยเริ่มวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๕ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๕ และให้กรมทรัพยากรน้า
บาดาลผลิตน้าสะอาดให้กับประชาชนเริ่มวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๕ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมสิ่งแวดล้อม
จะมาดูแลบริษัทโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณดังกล่าว ด้านสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบต่อประชาชน
สาหรับการแก้ไขจะมีการดูดน้าเสียออกให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ส่วนดินที่เป็นตะกอน
จะมีการลอกออกให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หากไม่แล้วเสร็จจะมีการปรับวันละ ๒,๐๐๐ บาท
เรื่องที่สองมีกลุ่มราษฎรจาก อ.เมือง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ประมาณ ๒๐ คน ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องกรณีซื้อรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า ไปแล้วไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่ ง จั ง หวัด รับ เรื่องไว้ จ ะได้ แจ้ ง ให้ ส านั กงานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภค หรือ สคบ.
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
เรื่องที่สามได้มีกลุ่มแม่ค้าบริเวณรอบวัด โสธรวรารามวรวิหาร ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องกับ
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราให้รื้อรั้วบริเวณหน้าวัดออกเนื่องจากเกรงว่าจะขายสินค้าไม่ได้ ซึ่งต่อมา
ในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๕ ทางเจ้าอาวาสได้มีการประชุมชี้ แจง แต่ทางกลุ่มผู้ค้ายังยืน ยันที่จะให้รื้อรั้ว
ดังกล่าวออก ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๕ ก็ได้มีการรื้อรั้วออกโดยสิ้นเชิง
ขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว น ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ ดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการชุมนุมเรียกร้อง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
พล.ต.ต.สมบัติ
สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวไว้ เรื่องหาตัวผู้เข้ารับการบาบัด จึงให้หัวหน้า
สถานีตารวจทุกแห่งในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้ความร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองของอาเภอ
อย่างเต็มที่ในการ กวดขัน ผลักดันและค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบาบัดในระบบ
สมัครใจบาบัด
นายสมชัย
เรื่องม๊อบคูโบต้าสามารถแยกเป็น ๒ กรณี คือ ผู้ที่ยังไม่ถูกฟ้องจากคูโบต้ากับกรณีที่ถูกฟ้องเป็น
คดีแพ่งแล้ว ส่วนที่ฟ้องจากจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ประสานกับทางอัยการจังหวัดสมุทรปราการในการ
ให้ความช่วยเหลือ ส่วนที่ฟ้องจากจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นได้รับเรื่องไว้แล้วโดยให้ทางทนายอาสาช่วยดูแล
ในการที่ จะบรรเทาความเดื อดร้อนของประชาชนที่ ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม ยั งมี เรื่องที่ ฟ้องไปจาก
สภ.หนองแหน เกี่ย วกั บ เรื่ องน้ าทิ้ ง และอี กคดี จ ะเป็ น เรื่องเกี่ย วกับ ม๊ อบปิ ด ถนนซึ่ ง ได้ ด าเนิ น คดี ไ ป
เรียบร้อยแล้ว
ประธาน
โทษทางอาญา และผลการบาบัดเกี่ยวกับน้าเสียเป็นอย่างไร
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ประธาน

นางสุมิตรา

นายอุดมวิทย์

ประธาน
มติที่ประชุม

ดาเนินการฟ้องและมีการตรวจค่า PH ของน้า การทิ้งน้าเน่าหรือน้าเสียจะมีค่าโลหะตะกั่ว ๒.๐
มีค่า PDS ค่า COD ปริมาณเท่าไร ต้องให้อุตสาหกรรมเป็นหลักในการตรวจพิสูจน์ และได้ฟ้องไปตาม
ประกาศคือปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท และริบรถของกลางซึ่งเป็นคดีแรกที่ดาเนินการไปแล้ว ส่วนวัตถุ
อันตรายประเภท ๓ สานวนนี้ยังไม่ส่งมาต้องรอผลการตรวจ เมื่อมีการจับกุมระยะเวลาเดินต้องมีการ
ฝากขัง มีการประกันชั้นศาลและมีระยะบังคับผลภายใน ๔๘ วันในข้อหานี้ ทางอุตสาหกรรมก็แจ้งข้อ
กล่าวหากับผู้กระทาที่ทิ้งน้าเสียแล้ว ส่วนการบาบัดน้าเสียในพื้นที่ผู้กระทาต้องรับผิดชอบ ความจริงแล้ว
ต้องฟ้องตาม พรบ.วัตถุอันตรายประเภท ๓ แต่ขณะนี้ได้ฟ้องตาม พรบ.วัตถุโรงงานไปก่อน เพราะเมื่อ
จับผู้ต้องหาแล้วคดีต้องดาเนินการ ไม่อย่างนั้นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาหมด แล้วต้องเสียเวลาจับผู้ต้องหา
อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากตารวจแล้ว ต้องขอขอบคุณอัยการก็ได้ประสานงานกันโดยตลอด และผลงานก็ออกมา
ดี เพื่ อเป็ น บทเรีย นให้กับ คนที่ คิด จะท าจะได้ ไ ม่ ท าต่ อไป ถ้า ไม่ ด าเนิ น การต่ อไปจั ง หวั ด เชิ ง เทราจะ
กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ทุกอย่าง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้าไปดูแลเรื่องนี้
เรื่องของการทิ้งสารพิษนั้ นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้ งให้ ดิฉันเป็น หัวหน้าชุดเฉพาะกิจดูแลใน
เรื่องนี้ ผลความก้าวหน้าของคดีคือ ขณะนี้ได้ใ ห้ทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการสรุปว่าได้มีการ
แจ้งความในคดีเรื่องอะไรบ้างในแต่ละโรงงานรวมทั้งเจ้าของที่ดินที่ครอบครองด้วย เพื่อจะมาตรวจสอบ
อีกครั้งว่าได้แจ้งความผิดครบทุกข้อกล่าวหาหรือไม่ ในส่วนของอานาจที่อยู่ในส่วนของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก็จะมีการติดตามด้วย ท้ายสุดได้ให้ทางสาธารณสุขเข้าไปตรวจสุขภาพและบันทึกไว้ด้วย
เพื่อประชาชนจะสามารถเรียกร้องทางแพ่งได้ และทางสรรพากรจะเข้าไปตรวจเรื่องการเสียภาษีนั้น
ถูกต้องหรือไม่
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยทั่วไปเข้าใจว่าจะ
ฟ้องเฉพาะเยาวชนนั้นแต่จริงแล้วกฎหมายปัจจุบันสามารถจะฟ้องผู้ใหญ่ที่ศาลเยาวชนได้เ หมือนกับคดี
การพนั น โดยทั่ ว ไปได้ อ ย่ า งเช่ น กรณี ร้ า นเกมส์ เ ปิ ด เกิ น เวลาที่ กาหนดสามารถฟ้ อ งเอาความผิ ด กั บ
เจ้าของร้านได้โดยถือว่ายุยงส่งเสริมตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก มาตรา ๒๖ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับท้องที่ใดสามารถ
ฟ้องเจ้าของร้านผู้ประกอบการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ และเชื่อว่าจะช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับอบายมุข
ที่น่าเป็นห่วงลดลงไปได้
ถ้ามีข้อกฎหมายระบุให้มีอานาจที่สามารถฟ้องได้แต่ถ้าพบการกระทาความผิดแล้วไม่ดาเนินการ
ตามหน้าที่อาจจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ประธาน
อยากจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ใช้วาระที่ ๗ นี้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

/ระบบการ...

๑๓

มติที่ประชุม

ระบบการทางานของจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาสามารถรักษามาตรฐานได้
พอสมควร มี ท่ า นใดจะเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อ ไม่ หากไม่ มี อ ะไรเพิ่ ม เติ ม ขอปิ ด ประชุ ม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ 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)

