รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/๒๕60
วันพุธที่ 27 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นายมหัตม์
3. น.ส.อสิตรา
4. พ.ต.อ.เกรียงไกร
5. ร.ท.วุฒิ
6. ร.ท.ณรงค์
7. พล.ต.พนิชย์
8. นายธวัชชัย
9. น.ส.ภัทร์ธีนันท์
10. นายปิยวัฒน์

รุจนเสรี
มงคล
รัตตะมณี
บุญซ้อน
แดงห่วง
สุวรรณวิก
ศิริพละ
สุขสวัสดิ์
ศิริวรรณ์
ปิยวงษ์ไพศาล

11. พ.ต.ท.ธัญญะ
12. พ.ต.ท.อํานาจ
13. น.ส.ยุพิน
14. นายปราโมช
15. น.ส.ภัทรภร
16. นายศุภกฤต
17. นายพัฒนพงศ์

ระย้า
หาญไฟฟ้า
หงษ์อะริน
แสงประเสริฐ
ยศปัญญา
ศรีอุทยาน
เสมานิตย์

18. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

19. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

20. นายสุริยะ
21. น.ส.เปรมศิริ
22. นางธนพร
23. นายวีรชัย

จิตรพิไลเลิศ
แก้วลี
แสงสุขขา
ชมศาสตร์

24. นายรัชพล
25. นางสาวเทียมจิตร
26. นายชัยโรจน์
27. นายพงศกร
28. นายวุฒิภากรณ์

โรจน์ธนประภา
อมาตยกุล
วุฒิเจริญสิทธิ์
สวัสดิ์มาก
จันทร์ทับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) (ประธาน)
แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
รรท.หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

29. นางชลาลัย
30. นายพิชญ์พงษ์
31. นายบรรจง
32. นายธีระ
33. นายอัตเรศ
34. นายประเทือง
35. นายไพโรจน์
36. นายพัลลภ
37. น.ส.ขนิษฐา
38. นายสุริยกมล
39. นายพิชิตพงศ์
40. นายนิติภูมิ
41. พ.ต.ต.เอกศิษฐ์
42. พ.ต.อ.ดุษฎี
43. พ.ต.อ.สมนึก
44. พ.ต.ท.ชนินทร์
45. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
46. พ.ต.อ.ณัฐจักร
47. พ.ต.ท.อนันต์
48. พ.ต.อ.กษิพล
49. พ.ต.อ.พูนชัย
50. พ.ต.อ.จิณวัตร
51. พ.ต.อ.นิพนธ์
52. พ.ต.อ.คงชาติ
53. พ.ต.ท.เอกภพ
54. พ.ต.ท.ณัฐธัญ
55. พ.ต.ท.เสรีกาญจน์
56. ร.ต.ท.พัชรพล
57. ร.ต.อ.วิชาญ
58. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
59. น.ส.ขวัญใจ
60. นายปราโมทย์
61. พ.จ.อ.สายัณห์
62. นางศรีกัญญา
63. นายสุรวุฒิ
64. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
65. นายพิชัย
66. พ.ต.ท.สุเทพ
67. นายมหัตม์

ฤทธิรัตน์
ปัญญาภัคพงษ์
กนะกาศัย
พรชูตรง
พรหมสาขา ณ สกลนคร
อินเกษม
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
หงษ์สุวรรณ
ไวยหงส์
สุทธิ
โภชากรณ์
วรกิตติ์ฐากรณ์
ศุกรเสพย์
หาญตา
เดชชีวะ
พงษ์สุวรรณ
จันลา
ธรรมชัยกุล
ศิริจันทร์
ชูรัตน์
ก้อนทองดี
คล้ายสิงห์
ทรงสุภาพ
ธรรมาธิกุล
อู่พิทักษ์
จันทร์ด้วง
ทะสา
ค้าขาย
ดิลกพงศ์โยธิน
พรหมศรี
ศรจรัสสุวรรณ
ช้างแก้วมณี
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
อธิเกียรติ์
ศรีเกษม
มงคล

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน นายอําเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)

๓

68. พ.ต.ท.ประยุทธ
69. นายธนสรร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวาทิต
2. พล.ต.สําราญ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเกรียงศักดิ์
นายจิรโชติ
นายสมประสงค์
นายนิพนธ์
นางดวงเดือน
นายจตุพร

9. นายเดชา
10. นายวิพากย์
11. นายมนัส
12. นางอาภรณ์
13. พ.ต.อ.ณรงค์เดช
14. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
15. พ.ต.อ.ภณศึกษา
16. นายอํานาจ
17. นายชูรัช
18. นายนิกร
19. นายวีระพล
20. นายประดิษฐ์
21. นายประจวบ
22. นายโกวิท
23. นายวชิรศักดิ์
24. นางสมจิตร์
25. นายสินชัย
26. นายพศิน
27. นางศิริกาญจน์
28. นายอมร
29. นายเขียน
30. นายสม
31. นายอิทธิพงษ์
32. นายพลากร
33. นายสมบัติ

ดานะ
วงษ์เที่ยง

สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

สุวรรณยิ่ง
ไชยริปู

อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สินเพิ่มพูนทวี
ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
เข็มกลัด
สมวัฒนศักดิ์
คชานุบาล

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ทานะมัย
ใหม่มงคล
ทัพพะจายะ
ศรีภิรมณ์
ชาเรณู
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
จันธรรมมาพิทักษ์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
เหตุนวม
ศักดิ์ถาวรเลิศ
พันธ์สุวรรณ
แทนศร
ภูแสน
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอสนามชัยเขต
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.ฉิมพลี
ผกก.สภ.วังคู
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา

๔

34. นายจักรพงษ์
35. นายทวีศักดิ์
36. นายสมพร
37. นายวัฒนา
38. นายวัลลภ
39. นายประดิษฐ์
40. นายชวลิต
41. นางนิทัศนีย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายไพโรจน์

ศักดิ์ประศาสน์
ขโมเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
รัตนวงษ์
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ฉัตรโชติกวงศ์

นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอํ า นวยการสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)

วิลาราช

นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑4.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เรื่องแรกแนวทางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย / ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งส่วนกลางกําหนดมาว่าช่วง ๗ วันอันตราย คือระหว่าง
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ – ๓ ม.ค.๖๑ เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านเป็นจํานวนมาก และท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ กําหนดมาตั้งแต่ปี ๒547 นับยอดสถิติว่ามีอุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บ
เท่าไร ปัจจุบันประเทศไทยติดอันดับ 1 ของโลกในการที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝากให้
ช่วยรณรงค์ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติช่วยกันทําหน้าที่อย่างเต็มที่ ผู้ปฏิบัติไม่ได้หยุดและต้องอยู่ในพื้นที่
ตลอดถ้าเกิดเหตุต้องคอยแก้ไขปัญหา ทางจังหวัด ไม่ต้องการให้ เกิดการสู ญเสี ยทั้งชีวิตและบาดเจ็บ
มีแนวทางป้องกันให้มากที่สุ ด ผู้ ว่าราชการจังหวัดรณรงค์เรื่องนี้และสั่ งการไปแล้ว หลายเรื่องด้วยกัน
ฝากทุกท่านที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ไปดําเนินการตามข้อสั่งการ เรื่องที่ 2 การป้องกันและเตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ได้รับการรายงานว่ามีไฟไหม้หลายพื้นที่ ไหม้บ้าน ไหม้หญ้า
อาจจะทําลามไปถึงบ้านของประชาชนตลอดจนกลุ่มควันไฟที่ออกมาทําให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ ซึ่ง
ขณะนี้เกิดมากหลายพื้นที่ หลายอําเภอ และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถนนเส้นบางคล้า ตรงเสม็ดใต้มีควันไฟ
อยู่บนถนน รถที่วิ่งมองไม่เห็นรถที่ติดปรากฏว่าเป็นไฟไหม้หญ้าข้างถนน จึงแจ้งนายอําเภอบางคล้าเตรียม
รถดับเพลิงเอาไว้เพื่อควบคุมสถานการณ์โดยฉีดน้ําข้างทางพอไฟมาถึงค่อยดับ ดังนั้นให้พื้นที่ต้องเตรียม
ความพร้อมโดยเฉพาะอําเภอให้ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลหรือ อบต. ต้องเตรียมรถ
น้ําไว้ให้พร้อม ส่วน อบจ.มีรถน้ําไว้ 10 กว่าคันเพื่อ พร้อมในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหา และฝากทาง
ปภ.จังหวัดด้วย ต้องขอบคุณนายอําเภอบางคล้า นายอําเภอบางปะกง ที่ไฟไหม้แล้วไปอํานวยการด้วย
ตัวเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1๑/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1๑/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ย. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
เลขาฯ

๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1๑/๒๕60

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
3.1 รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การป้องกันการค้ามนุษย์
นายวุฒิภากรณ์
ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราช่วงวันที่ 11 – 17 ธ.ค.60
มีการจัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งมีทั้งหมด 4 อําเภอมี อ.เมือง บ้านโพธิ์ พนมสารคาม และบาง
ปะกง ส่ วนมากที่ไปจัดระเบียบมีเผยแพร่และประชาสั มพันธ์จากการที่ได้ลงพื้นที่จะได้พบกับผู้ แสดง
ความสามารถมาขอบัตรจาก พมจ.แล้ว ส่วนขอทานพบ 1 รายเป็นต่างด้าวส่งให้ ตม.ส่งกลับ การจัด
ระเบียบทั้ง 7 วันทําต่อเนื่องก็จะมีแบบนี้ตลอดเดือนละ 7 วัน วันที่ 22 ธ.ค. 60 มีการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนที่โรงเรียนดัดดรุณีเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์เรื่องของการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ตามพรบ.ปี พ.ศ.2551 ตามวันดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็ก 150 คน และเป็น
บุคลากรทางการศึกษา 20 ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมแล้วเป็น 180 คน เป็นเรื่องของการให้ความรู้และ
เรื่องที่ให้เด็กดูแลตัวเองในเรื่องของการค้ามนุษย์ให้ความรู้ต่างๆเพื่อไม่ให้เด็กเป็นเหยื่อถูก ล่อลวงในเรื่อง
การค้ามนุษย์ ในปี 2559 มีเรื่องการค้ามนุษย์ที่เป็นคดีมีทั้งหมด 3 ราย ส่วนปี 2560 ยังไม่มีเลย มีแต่
ระบบการคัดกรองจากการไปจับในกรณี ที่บางปะกงที่ต่างด้าวไปเป็นลูกจ้างขายก๋วยเตี๋ยวไปกับแรงงาน
และสวัสดิการซึ่งวันนั้นมีทั้งหมด 9 ราย ในส่วนนี้มีเด็กที่อายุต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 7 รายและใน 7 ราย
เท่าที่สอบคัดกรองจากทีมสหวิชาชีพแล้วก็ไม่พบว่าเป็นการค้ามนุษย์ เพียงแต่การใช้แรงงานเด็กและอยู่ใน
ขั้น ตอนของสํ านั กงานคุ้มครองแรงงานที่กําลั งดําเนินการอยู่ รัฐ มนตรีก็มาจากกระทรวง พม.มาอยู่
กระทรวงแรงงานก็ทราบถึงงานของ พม.ดีจึงนําเอาทั้ง 2 กระทรวงมารวมกัน เวลามีการจัดกิจกรรมถ้ามี
การออกตรวจหรือไปจับเด็กมามีคดี ค้างเก่าทั้งหมดจะลื้อมาใหม่ เฉพาะจังหวัด ฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 30
กว่าคดีเฉพาะที่มีเด็กเกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบคัดกรองล่าสุดมีอยู่ 3 ราย ทาง พม.ได้ประสานเด็ก
นักเรียนที่เคยทํางานในปั๊มแก๊สที่ทางส่วนกลางเข้ามาจับ ตํารวจได้สืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วแต่บังเอิญใน
ขบวนการไม่ได้รวมไปด้วยทีมสหวิชาชีพ จะมาคัดกรอง ทางภาค 1 ได้เรียกสหวิชาชีพทั้งหมดเพื่อมาคัด
กรองใหม่ในเรื่องของกรณีที่มีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องที่ จับกุมแล้ว และคดีที่สิ้นสุดแล้ววให้มาขยายผลต่อ คัด
กรองใหม่จากจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปคัดกรองเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ถูก
ลักพาตัว ส่วนพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกทํางานตรงนั้นนําเด็กไปช่วยเสิร์ฟน้ําหรือเติมแก๊ส เมื่อไปคัดกรองที่ไม่ได้
ถูกทารุณกรรมตาม และไม่ผิดการค้าพรบ.การค้ามนุษย์ เด็กทั้ง 3 รายบ้านอยู่เพชรบูรณ์ ทาง พม.ก็ ไปรับ
ตัวเด็กมาที่กรุงเทพ หลังจากคดีสิ้นสุดแล้วก็เป็นเรื่องของตํารวจที่จะดําเนินการต่อในส่วนของการเรียกค่า
ฝากส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มี
นายสุริยกมล
คดีของ อ.ท่าตะเกียบคือการเปิด สถานสงเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในครั้งนั้นกับทีมงานของ
พมจ.และกอ.รมน.ในการนําตัวเด็กออกจากบ้านพักเด็กบ้านทิพย์มนที ที่อยู่หมู่ 8 ต.คลองตะเกรา กรณีที่
มีข้อร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด กรณีที่โดนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่นําพาออกมาโดยไม่เปิดโอกาสให้
ชี้แจงแสดงพยานเอกสารหลักฐานเลย ตอนแรกนําตัวมาที่ สภ.ท่าตะเกียบดําเนินการสืบสวนเบื้องต้น
และคัดแยกเด็กมาในคืนนั้นเลย ทางผู้ดูแลสถานที่และปกครองร้องเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้โอกาสเลย
ในการที่จะแสดงเอกสารเหล่านี้และการมาขอรับเด็กคืนที่จังหวัดถูกส่งตัวมาค่อนข้างล่าช้าที่ร้องเรียนมา
ประธาน
ขณะนี้เด็กอยู่ที่ไหน

๖

นายวุฒิภากรณ์

ประธาน

ในเรื่ องที่ กล่ า วมา เมื่อวัน ที่ 11 ก.ย.60 ทีม พมจ.และบ้านพัก เด็ก จากการที่ประชุมคณะ
คุ้มครองเด็กจังหวัดฯ เริ่มมาจากคณะกรรมการการค้ามนุษย์ในการที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ผ่านมาตั้งแต่ปี
5๗ – ๕๘ ถึงปีที่ผ่านมาในเรื่องบ้านทิพย์มนที ไปขอใบรับรองผลการเรียนของเด็กทางกระทรวงศึกษา
ประชุมน่ าจะเป็ น คณะกรรมการการค้ามนุษย์ เด็กมีมาเรียนแต่ไม่มาเรียนแต่จะมาขอใบรับรองจบ
การศึกษาเพื่อเรียนต่อที่อื่น ทางกระทรวงศึกษาสงสัยว่าทําไมเด็กไปอยู่รวมกันมากที่บ้านทิพย์มนที ซ่ึงเป็น
สถานที่รับสงเคราะห์เด็กและคนอื่นๆทั่วไปมีเด็กจํานวนทั้งหมด 20 รายที่ส่งรายชื่อมาให้ทาง พมจ.และ
พมจ.ได้ตรวจสอบว่าจริงอย่างที่ สถานสงเคราะห์เสนอมาหรือไม่ พอไปตรวจสอบมีสหวิชาชีพคืออัยการ
แพทย์ อบต. ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงว่าบ้านทิพย์มนทีมีเ ด็กอยู่กี่คน ซึ่งแจ้ง
ทาง พมจ.ว่ามีทั้งหมด 25 คน ในจํานวนนี้ไม่ใช่เด็กทั้งหมดมีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV รวมอยู่ด้วย
วันนั้นได้ไปพูดคุยเพื่อให้แสดงเอกสารหลักฐานว่าเด็กเป็นใคร มีเอกสารหลักฐานการลงบันทึกหรือไม่ว่า
รับ มาจากไหน มาจากพ่อแม่ห รือไม่ และให้ นํา ผู้ ปกครองมาด้ว ยในวันนั้นแต่ที่ไปในวันแรกเลยที่ทีม
สหวิชาชีพไปไม่มีผู้ปกครองมาเลยมีแต่คนครัวและคนทํางานบ้านที่บ้ านนั้น มายืนยันว่าเป็นแม่เด็กอยู่
1 คนส่วนเด็กอีก 3 – 4 คน ก็เป็นลูกของเขาเองที่รับมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กแล้ว ซึ่งขอหลักฐานทั้งหมดเลย
ว่ามีความเป็นมาอย่ างไร เขาก็ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ที่จะทราบว่าเด็กการเป็นมาเป็นไปอย่างไร
หลังจากนั้นกลับมามีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ทางกรรมการคุ้ มครองเด็กรับทราบ
เหตุผลทั้งหมดแล้วและไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามีเด็กเกิน การที่ มีเด็กเกิน 6 คนจะต้องเข้าข่ายจัดตั้งเป็น
สถานสงเคราะห์ ถ้า กอ.รมน.ไปตรวจสอบว่ามีเด็กเกินทาง พมจ.จะไปคัดแยก คัดแยกเบื้องต้นได้เด็กมา
9 คน นํ า ไปที่ สภ.ท่ า ตะเกีย บไปคั ดกรองต่อ ประสานให้ กับ คุ ณพิ ม พาให้ พ่ อ แม่ เด็ ก ที่แ ท้ จริ ง หรื อ มี
หลั กฐานว่าเป็ น พ่อแม่เด็กจริงให้ มารับกลั บคืนได้เลย ในวันดังกล่ าวมียายของเด็ ก 2 คนนําเอกสาร
หลักฐานมายืนยันและส่งตัวคืนในคืนนั้น ส่วนเด็กอีก 7 คนให้คุณพิมพาประสานว่าจะมีใครมารับเด็กอีกก็
ไม่มีมาจึงลงบันทึกประจําวันเรียบร้อยแล้วว่าได้คัดเด็กออกมา 7 คนที่เอาเข้าบ้านพัก ซึ่งเด็กทั้ง 7 คนที่
จะนํามาพักที่จังหวัดฉะเชิงเทราบ้านพักไม่พร้อมที่ จะอยู่เราต้องประสานไปที่ปราจีนบุรีกับที่สระแก้ว
เพื่อที่จะคัดแยกเด็กเป็นบางส่วนบ้านพักเด็กอายุเกิน 13 ปีก็พักไม่ได้อยู่แล้วเลยต้องนํามาพักที่ศูนย์คนไร้
ที่พึ่งส่วนหนึ่ง เหตุการณ์ตรงนี้จนกระทั่งบ้านพักเด็กกับ พมจ.มีหนังสือเรียกให้ผู้ปกครองเด็กต้องเป็นพ่อ
แม่ที่แท้จริง บุคคลที่นําไปเลี้ยงไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครอง แจ้งไปที่ผู้ปกครองว่ามีหนังสือขอรับเด็กคืนได้ต้อง
ประสงค์ที่จะขอคืนแต่ต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้นไม่มาตามกําหนด จนมีหนังสือแจ้งไปอีก 1 ครั้งให้พ่อแม่
เด็ กที่ แท้ จ ริ ง มาขอรั บ ไม่ ใช่ คนอื่น มาขอรั บ ทางเราไม่ใ ห้ คื น ส่ ว นคุ ณพิ มพายื้อ ไว้ ดูเ หมือ นว่ า จะไม่ ใ ห้
ผู้ปกครองมาพบกับพมจ.ที่เรียก แต่ให้ผู้ปกครองไปร้องสื่อให้ไปร้องกระทรวงทุกที่ แต่ไม่มา พมจ.เป็น
เหตุการณ์จริงให้คณะกรรมการได้รับทราบทางคณะกรรมการคุ้มครองเด็กต้องเรียกประชุมอีก 1 ครั้ง
เพราะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ทางผู้ปกครองที่แท้จริงมาก็ไปหามาจนครบ แต่ตอนมานํามาเลี้ยง
ตั้งแต่เด็กตัดขาดจากผู้ปกครองไปเลย เด็กมาอยู่กับ พมจ.ก็เลี้ยงดูตามบ้านพักเด็กต่างๆ เด็กทั้งหมด
ขณะนี้ส่งคืนครอบครัวหมดแล้ว ยังเหลืออีก 1 คน คุณพิมพาจะขอรับเป็นบุตรบุญธรรมถ้าศาลตัดสินรับ
เป็นบุตรบุญธรรมได้ก็จะคืนให้แต่ขณะนี้คดียังอยู่ที่ศาล
ต้องมีการสืบพฤติการณ์ลับว่าคุณพิมพามีพฤติกรรมอย่างไร นําเด็กมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือไม่ หรือมีจิตที่อยากดูแลเด็กบางครั้งนําระเบียบกฎหมายไปจับอย่างเดียวไม่ได้ เด็กหลายคนมีปัญหา
จะให้ พ่อแม่เด็กมารั บ รองบางครั้งหาพ่อแม่ เด็กไม่ได้ พอคลอดแล้ว ทิ้งเด็กก็อยู่กับคนอื่นต้องใช้ห ลั ก
มนุ ษ ยธรรมด้ ว ยถ้ า ใช้ ห ลั ก กฎหมายจั บ เด็ ก ก็ จ ะมี ปั ญ หา หรื อ ถ้ า ชี้ ชั ด ว่ า บุ ค คลนี้ นํ า เด็ ก มาเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ เพื่อไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องใช้กฎหมาย ฝากหน่ว ยงานอื่นด้ว ยเรื่องค้ามนุษย์เป็น
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นโยบายของทุกรัฐบาลไม่อยากเห็นว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีการชายบริการทางเพศต่างๆ การใช้แรงงานเด็ก
ต้องฝากทางแรงงานด้วย
3.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
 แรงงานในระบบ
นายศุภกฤต
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากมีการเปิดให้มีการพิสูจน์สัญชาติและให้จองคิวและคิวได้หมด
ไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.60 ขณะนี้ขยายการจองคิวไปถึงวันที่ 31 มี.ค.61 ถ้าใครมีนายจ้างหรือคนรู้จักฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้รีบมาจองจะได้ทันในการเข้าไปพิสูจน์สัญชาติ
 ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พ.ต.ท.นิธิวัชร์
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองปัญหาแรงงานต่างด้าวก็ยัง เป็นปัญหาอย่างในรายที่เกิดอุบัติเหตุของ
สภ.แปลงยาวซึ่งรายละเอียดจะให้ทาง สภ.แปลงยาวชี้แจงในที่ประชุม
พ.ต.ท.อนันต์
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.60 ถนนสาย 331 ตํารวจทางหลวงตรวจเจอรถกระบะมี สแลนสีเขียวคลุม
สงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายจึงเรียกตรวจ แต่รถได้ขับหลบหนีไปถนนสายหนองปลาตะเพียน – แปลง
ยาว และหลบเข้าหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.หัวสําโรง ไปถึงทางตันจึงวิ่งลงคูน้ําซึ่งลึกประมาณ 5 เมตร พลิกคว่ํา
ทําให้คนต่างด้าวอยู่หัวเก๋งรถ 3 คน หลุดกระเด็นตกน้ํา 1 คนเสียชีวิต นอกจากนั้นข้ามคลองหลบหนีไป
ตรวจสอบแล้ วมีคนต่างด้าวที่ยังไม่เสี ยชีวิต 3 คนนั่งอยู่กระบะข้ามคลองหลบหนีไป หลั งจากนั้นหา
ผู้กระทําผิดหลบหนีเข้าเมืองตามพฤติกรรมขับรถต่างด้าวไปรับที่คลองหาดจนพบเจ้าของรถให้การว่าให้
เพื่อนยื มมา คนขับ ถูกกดดันจากเจ้าของรถให้ มามอบตัว ซึ่งทนายความได้พามามอบตัว และรับเป็น
ผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
ประธาน
แสดงว่าจังหวัดฉะเชิงเทรายังเป็นเส้นทางผ่านขนแรงงานต่างด้าวเพื่อไปพัทยา – ชลบุรี หรือมาที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.อ.พนิชย์
ที่ผ่านมาส่งไปสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทราส่งไปสถานที่ประกอบการ โรงงาน โรง
น้ําแข็ง หรือใช้แรงงานก่อสร้าง
ประธาน
ทางตํารวจและแรงงานต้องไปตรวจโดยเฉพาะที่ก่อสร้างแห่งใหม่ๆเพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น
พื้นที่ที่มาไม่ยากส่วนใหญ่จะมาจากอรัญประเทศ กําชับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจโดยเฉพาะ
สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ต้องสงสัย น่าจะดูไม่ยากเรื่องแรงงานต่างด้าวกับการค้ามนุษย์ต้องทําด้วยกัน
บางครั้งนําคนที่เข้ามาไม่ถูกต้องนํามาค้ามนุษย์ด้วย ปัจจุบันตามร้านอาหารดีขึ้น ร้านที่เคยมีคนต่างด้าวก็
เป็นคนไทย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแล
นายวีรชัย

3.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานคดี ประจําเดือน ธ.ค.
60 ทั้งสิ้น 1 คดี
วันที่ 27 ธ.ค. 60 ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จํานวน 30 แผ่น ปริมาตร 0.41 ลบ.ม.ผู้ต้องหา
2 ราย (ชาวกัมพูชา) สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าแตก ม.๒๕ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ อุปกรณ์การ
กระทําผิด สายสะพายบ่า จํานวน 12 สาย
แนวโน้มคดีลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สําหรับสถานการณ์ทั่วไปในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมป่าไม้
และกรมและกรมอุทยานมีแผนการทวงคืนผืนป่าที่ผ่านมาก็สามารถทวงคืนได้มา 5 พันไร่เศษ ปี 2561
มีแผนที่จะทาวงคืนผืนป่าประมาณ 1,500 ไร่ เป็นของกรมป่าไม้ประมาณ 1,500 ไร่และส่วนของเขต
รักษาพันธุ์สั ตว์ป่าเขาอ่างฤาไนประมาณ 30 ไร่ พื้นที่ที่จะทวงคืนผื นป่าส่ว นหนึ่งจะเป็นผู้บุกรุกปลู ก
ยางพาราบางส่ว นก็เป็น พืชชนิดอื่น การทวงคืนก็มีหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ตั้งไว้ในลั กษณะว่าถ้า ไม่ใช่
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นายทุนจะมีการเจรจาคืนพื้นที่โดยไม่ต้องดําเนินคดีผู้เป็นนายทุนจะต้องดําเนินคดีทั้งหมดทุกราย การตัด
ไม้พะยูงตอนนี้สถิติก็ยังถือว่าน้อย ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาคือกัมพูชามีอยู่ 3 – 5 ราย ที่ทับลาน
บางคดีที่จับมีกัมพูชาถึง 80 คน เข้าเต็มพื้นที่สนธิกําลังกับทหารและตํารวจในพื้นที่พอสมควร
นายสุริยกมล
สถิติทุกวันนี้น้อยลงเนื่องจากไม้พะยูงหมดป่าแล้วทุกวันนี้ที่กัมพูชาทําอยู่คือขุดตอ แปรรูปออกมา
ซึ่งเข้ามาทีละ 30 – 40 คน มาทางจังหวัดสระแก้ว โดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาทาง อ.ท่าตะเกียบคือ ม.25
ป่าหนองกะพร้อที่ยังมีตออยู่ในพื้นที่ แต่ก็คุ้มตอก็จะไม่เหลือแล้วเหมือนกัน การป้องกันต่างชาติที่เข้ามา
ซึ่งเข้ามาทาง จ.สระแก้วเป็นพื้นที่ของกรมทหารพรานที่ 3 กองกําลังบูรพา ซึ่งค่อนข้างเข้มงวดมีช่องทาง
หลายช่องทางที่สามารถเข้ามาได้บางครั้งเดินเท้าเข้ามาและต่อด้วยรถยนต์ ส่วนทางอําเภอได้ร่วมงานกับ
เขตอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้กรมทหารพรานเกือบทุกคดีที่มีการจับกุม บางครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุม
บางครั้งเป็นทหารพรานจับกุม เมื่อก่อนก็จะมีคนของท่าตะเกียบเป็นคนชี้เป้าว่าจุดไหนมีตอไม้อยู่ จับกุมได้
เดือนละ 2 – 3 ครั้ง
นายวีรชัย
มาตรการของกรมอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะกรมพื้นที่ ที่ ๒ ดูแลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทําแผน
ป้องกันการตัดไม้พะยูง จัดเป็นเจ้าหน้าที่ 9 ชุด ดูแลทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าฤาไน และเขา 15 ชั้น
มีเจ้าหน้าที่ 140 นาย ใช้ลักษณะว่าจุดไหนมีเหตุก็จะระดมกําลังกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ท.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ธ.ค. 60 สถิติการเกิดคดี ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ คดีเกิด 16 ราย จับได้ 12 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 1 ราย (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 75 (เป้าหมายร้อยละ 87.67)
ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 27 ราย จับได้ 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 63 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 18.52 (เป้าหมายร้อยละ
64.24) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 7 ราย จับได้ 4 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 11 ราย จับได้ลดลง 11 ราย ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 278 ราย ผู้ต้องหา 304 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ลดลง 102 ราย ผู้ต้องหาลดลง 162 คน ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทํา
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 7 คดี ผู้ต้องหา 7 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือน ธ.ค. 60
1. รถยนต์ ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 3 คัน ไม่ได้รถคืน
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน 2 คัน (สภ.เมือง 1 คัน, สภ.บางปะกง 1 คัน)
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน - คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน - คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 1 คัน (สภ.บางปะกง)
เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
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มติที่ประชุม

- เดือน ม.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย
- เดือน ก.พ. 60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย
- เดือน มี.ค. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
- เดือน เม.ย.60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด ๑๑ ราย
- เดือน พ.ค. 60 รถยนต์ เกิด 6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด 4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6 ราย
- เดือน ก.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 4 ราย
- เดือน ส.ค. 60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 7 ราย
- เดือน ก.ย. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 2 ราย
- เดือน ต.ค. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 2 ราย
- เดือน พ.ย. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 4 ราย
- เดือน ธ.ค. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 3 ราย
ช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาทําความผิดจะแยกเป็น 2 พรบ. มี
พรบ.การพนัน - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน 2 ราย
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 11 ราย
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 2 ราย
ถูกจับทั้งหมด 15 คดี ผู้ต้องหา 36 ราย
พรบ.ยาเสพติด - ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน 53 ราย
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 124 ราย
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 34 ราย
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน 16 ราย
ถูกจับทั้งหมด 227 คดี ผู้ต้องหา 230 ราย และไม่มีคดีที่น่าสนใจ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง
นายมหัตม์
การเรี ยกร้ องชุมนุ มเรียกร้องในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่มี แต่จะประสานงานผู้ เข้าร่ว มประชุม
อําเภอ ตํารวจ ทหาร มีเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยที่สําคัญเพราะแกนนําที่เป็นตัวหลักที่เป็ฯที่
ยอมรับสามารถไปยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ในที่ประชุมกระทรวง เรา
น่าจะให้ความสําคัญกับท่าน นายวิเชียร ควรเอี่ยม อยู่ อ.บ้านโพธิ์กับลุงชนินทร์ ยศดารา เป็นแกนนํา
หรือประสานงานเครือข่ายชาวนาหนี้สินแห่งประเทศไทยในระดับภาคหรือ กระทรวงที่เป็นที่รู้จักอยู่ไปยื่น
หนั ง สื อ เครื อ ข่ า ยทนายแห่ ง ประเทศไทยเป็ น เรื่ อ งปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของเกษตรกรในที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์นายอําเภอและตํารวจออกไปเยี่ยมเยียนทําความรู้จักกรณีลุงหรือ คณะจะ
เดินทางไปไหนอยากจะให้นําเรียนท่านประธานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยทันที เรื่องนี้ทางตรวจ
การจะรับทราบตลอดจะได้ขาดจากส่วนกลาง ขออนุญาตทางอําเภอไปเยี่ยมคุณลุงแทนมีทางปลัดอําเภอ
ซึ่งมีอ.บ้านโพธ์กับอ.บางปะกง น่าจะเพิ่มข้อมูลข่าวสารเพิ่มการประสานงานกับคณะของลุงให้มากขึ้น
เรื่องที่ 2 พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีมัสยิดถึง 63 แห่ง ได้พูดคุยกับโต๊ะอีหม่าม กรณีวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่าน
มามีหนังสือจากจุฬาราชมนตรี เชิญชวนชาวมุสลิมทําการระหมาด ให้ทางอําเภอติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้อง
มุสลิมให้ใกล้ชิดกรณีที่ทํากิจกรรมต่างๆ ควรจะไปสร้างความสัมพันธ์และสอบถามทําเมื่อไร ทําอย่างไร ให้
พี่น้องชาวมุสลิมซึ่งจะมีอ.เมือง และ อ.บางน้ําเปรี้ยวที่เป็นหลัก

๑๐

ประธาน

นายมหัตม์

มติที่ประชุม

เรียนที่ประชุมให้ทราบว่าวันก่อนได้คัดเลือกผู้แทนจากจังหวัดก่อนแล้ว เลือกเป็นคณะกรรมการ
อิสลามกลางประจําประเทศ 1 คน ต้องยอมรับว่าด้วยความสามัคคีของพวกเขาไม่มีการเลือกเพราะเสนอ
คนเดียวมีผู้รับรองก็ส่งไปเลย ปลัดจังหวัดเสนอว่าเพื่ อให้มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจตรงกัน
เมื่อก่อนมีการประชุมเลือกในที่ประชุมก็ตกลงว่ากี่เดือนต่อครั้งจะมีการพบปะกันทางฝ่ายราชการ จะ
น้อยไปหรือไม่ อาจจะมีการพิจารณาทุกไตรมาส 3 เดือน/ครั้ง เพื่อพบปะกันและเสนอปัญหา อย่างน้อย
ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ อ.บางน้ําเปรี้ยวให้ไปพูดคุยกับตํารวจและนายอําเภอ เรื่องปัญหายาเสพติดจะได้
ข้อมูลจากพวกเขา มีงบประมาณบุรณาการนายอําเภอสามารถออกค่าใช้จ่ายก็บูรณาการไป กรม การ
ปกครองวิทยาการจัดสรรให้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เรื่องที่ 3 มีกลุ่มเคลื่อนไหวพลังมวลขน ขบวนการนําพาคนต่างด้าวเรื่องตัดไม้ที่ โดนตัดเป็นเรื่อง
ของคนไทยและต่างด้าวร่วมมือกันดูจากรายงานมีการต่อสู้ขัดขวางและทําร้ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัส
น่าจะวางมาตรการว่าดําเนินการเองนี้อย่างจริงจังให้ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เรื่องแรงงานต่างด้าวขอย้อน
เรื่องการค้ามนุษย์จังหวัดไปคุยที่ปลัดจังหวัดให้ความสําคัญเรื่ องระบบการดูแลการป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นระบบมาก ทําแบบรายงานมาขออนุญาตรายงานในที่ประชุมท่านพมจ.
รายงาน แต่ดูแล้วจะเป็นเรื่องของเด็ก ท่านปลัดจังหวัดจึงให้ ทําแบบรายงานขึ้นมาและให้ขอความกรุณา
นายอําเภอได้ติดตามและรายงานเป็นประจํา
1. การจัดกิจการโครงการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่อําเภอในเรื่องการหาข่าว การป้องกัน
การปราบปราม การดําเนินคดีการติดตามพฤติกรรม
2. การป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในเรื่องของการค้าประเวณี โรงแรมม่านรูด ซ่องโสเภณี
คาราโอเกะ สถานบริการเป็นเรื่องของการรายงานภาค คนว่างงาน คนตกงาน ถูกล่อลวงไปพฤติกรรมเข้า
ข่ายการค้ามนุษย์ เกษตรกรทําไร่มัน ทําสวนยูคาฯ ต้องระบุล่อลวงถูกบังคับให้ ลักษณะรายงานภาค เรื่อง
ประมง ขอทาน พฤติกรรมเข้าข่ายการค้ามนุษย์
3. การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง การเข้าตรวจกี่ครั้ง ระบุสถานที่ให้ชัดเจน
4. เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด
ใครรับผิดชอบ การสร้างความตะหนักของการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 5 ข้อที่ปลัดจังหวัดคิด
ขึ้นมา และได้นําเรียนอําเภอแล้วว่านโยบายการขับเคลื่อนการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาล จังหวัด
เราอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งให้ ค วามสํ า คั ญ ระบบปฏิ บั ติ เ ป็ น เรื่ อ งของการป้ อ งกั น การปราบปราม การ
ประชาสัมพันธ์ อยากให้ระบบมากยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
เรื่องต่อไปคือเรื่องแจกปฎิทินอาจจะเป็นเรื่องการข่าวเป็นเรื่องประชุมความมั่นคง มีข่าวสารว่ามี
การแจกปฏิทินของนักการเมืองในพื้นที่ เรียนทางฝ่ายอําเภอ ตํารวจ ถ้ามีอย่าให้ผิด แต่ถ้ามีการพบเห็นมี
การแจกปฏิทินของนักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ให้รายงานทางจังหวัดทราบด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายรัชพล
แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือน ธ.ค.ได้ทําการออกตรวจในสายทางที่รับผิดชอบใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 ครั้ง จับรถบรรทุกน้ําหนักเกินอัตรากฎหมายกําหนดได้ 3 คัน และที่ด่าน
ไม่พบรถบรรทุกน้ําหนักเกินอัตรากฎหมายกําหนด ซึ่งในเดือนนี้จับได้ลดลงจากเดือนที่แล้วจํานวน 7 คัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑

ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางธนพร
สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะนี้มีรถจักรยานยนต์รับจ้างมีการจัดระเบียบแล้วให้มา
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 61 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 มีการจัดระเบียบรถตู้และมี การตรวจ
เตรียมพร้ อมก่อนเทศกาล ในเทศกาล และหลังเทศกาลถ้าพบข้อบกพร่องจะสั่งเปลี่ยนรถ แต่ถ้าพบ
ข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆ ก็จะให้แก้ไ ขแล้วมาตรวจพร้อมกันอีกครั้ง ได้เรียกผู้ประกอบการมาซักซ้อม
ขาดเหลืออะไรให้เข้าพบที่สํานักงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายมหัตม์
การแข่งขันรถในทางตามที่จังหวัดได้รับรายงานก็มีผลการดําเนิ นการของอําเภอพนมสารคาม
วันที่ 14 ธ.ค. และวันที่ 20 ธ.ค. เรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ 10 คันและ 5 คัน มีการ
ดําเนินการที่สําคัญ อยากให้กรุณาให้ความสําคัญในเรื่องการแข่งรถยนต์ซึ่งรบกวนประชาชน กรณีที่ มี
การดัดแปลงท่อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อยากให้ตามไปดูหรือดําเนินการ โดยเฉพาะอําเภอเมืองท่าน
ประธานและรองให้ข้อมูลว่ามีภาพหรือคลิปในการแข่ง ปรึกษางานทางตํารวจหรือรอง ผกก.เมือง และ
ทางฝ่ายทหารแล้ว ได้แจ้งประชาชนแล้วส่งไปตรวจเป็นประจํา แต่ยังไม่มีการจับกุมเป็นการปราม เรื่องรถ
แว๊นส์ตามข่าวว่ามีการออกหมายจับ พวกนี้พอว่างงานก็จะนัดกัน จะอยู่แถวมีนบุรี และจะใช้ถนนเส้น
สุวินทวงศ์เพราะเป็นเครือข่ายเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายสุริยะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61 ทางอาชีวศึกษาจังหวั ดร่วมกับ
กรมการ ขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดสถานที่ในการดูแลประชาชนเกี่ยวกับรถเสีย รถมี
ปั ญ หาต่ า งๆ โดยบิ ก ารอยู่ 3 จุ ด วิ ท ยาลั ย เทคนิ คฉะเชิ ง เทรารั บ ผิ ด ชอบอยู่ ที่ ปั๊ ม เชลล์ เ ลย พล.11
วิทยาลัย เทคนิ คจุฬาภรณ์รั บผิดชอบที่ปั๊มบางจากทางแยกเทพราช ส่วนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
รับผิดชอบที่ จุดพักรถที่ส ายมอเตอร์เวย์ ที่จุดพักรถซึ่งบริการนั้นก็คือพักรถพักคน รถเสี ยที่ไหนแจ้งที่
ศูนย์บริการอาชีวะ จะมีอาชีวะอาสาบริการไปแก้ปัญหาให้ที่ศูนย์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบให้ 24
ชม. แต่ในส่วนนี้บริการ จนถึง 24.00 น. เริ่มวันใหม่ 06.00 น.
นางธนพร
ช่วงนี้มีอาสาอาชีวะตรวจสอบรถตู้โดยสารที่สถานีขนส่งพนมสารคามและฉะเชิงเทรา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในช่วงปีใหม่จะมีการขนยาคือโอกาสช่วงนี้ประชาชนกลับบ้านขโมยสิ่ งของและต้องเข้มงวดกับ
การขายสุรา และการดื่มสุรา ส่วนการตั้งจุดตรวจจะเข้มไม่ได้เพราะต้องเป็นจุดบริการประชาชน ตํารวจ
ต้องใช้การสังเกตและต้องเน้นย้ําในเรื่องนี้
พ.ต.อ.เกรียงไกร
เรื่องยาเสพติด เดือน ธ.ค.60 จับลดลงและเรื่องรถบรรทุกน้ําหนักเกิน ตอนนี้ผู้การฯจังหวัดเรียก
ประชุมตั้งชุดขึ้ น มาใหม่ เพิ่ม เป็น 3 ชุด เป็นชุ ดของขนส่ งจับเรื่องดัดแปลงสภาพ ตํารวจและทหาร
กวดขัน ภ.จว.ฉช.มีหนังสือย้ําไปทุก สภ.ให้เข้มงวดอย่ามีการปล่อยปละละเลยจะพิจารณาข้อบกพร่อง
ของแต่ละ สภ.ด้วย และอีกเรื่องยาเสพติดมีคําสั่งให้กวาดล้างตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 – 5 ม.ค.61
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ด.ต.หญิง
พิมพ์/ทาน
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท.

ตรวจรายงานการประชุม
( สุเทพ ศรีเกษม )
รอง ผกก.รรท ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ

