รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/๒๕๕6
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอนุกูล
นายบัณฑิตย์
นายไพศาล
นายสุรพงศ์
นายเดชา
พล.ต.ต.เชิดชาย
พ.อ.องอาจ
พ.ท.สุทธิรัตน์

ตังคณานุกูลชัย
เทวีทิวารักษ์
วิมลรัตน์
ศันติวิชยะ
ใจยะ
เสขะนันทน์
ชวาลวิวัฒน์
ปรานศิลปิน

9. พ.ท.ฉัตรชัย
10. ร.ท.ชยุต
11. นายชัชวาลย์
12. นายสมศักดิ์
13. นางอารียา

คุ้มด้วง
เพ็ชรศรีงาม
ล้วนรัตน์
กู้เกียรติกาญจน์
โลณะปาลวงษ์

14. นายแพทย์วีรพล
15. นางปทุมพร
16. นายชาญชัย
17. นายธนโชติ
18. นายสัมพันธ์

นิธิพงศ์
เปรมปรีดา
ช่างสาร
สมรรถไท
พรสกุลศักดิ์

19. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

20. นายสวัสดิ์

รอบรู้

21. ว่าที่ ร.อ.เชาวลิต
22. นายวิมล
23. นางสาวนงคราญ

ยุทธนาวา
อินทปัชฌาย์
แย้มเวช

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคง
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

24. นายปฐมพงศ์

เชื้อโพน

25. นายสุวัฒน์
26. นายอารักษ์

ตาปนานนท์
เทพศิริ

27. นางสาวฉัตรสุดา
28. นายสุดสาคร
29. นายโกมล

ชุมเกษียร
ภัทรกุลนิษฐ์
รุ่งเรือง

30. ผศ.สุชิน
31. นางวิภวา
32. นายไพบูลย์
33. นายปราโมท
34. นางสาวอารยา
35. นายวิสิทธิ์
36. นายภูเบศ
37. นายสุพจน์
38. นายเกรียงศักดิ์
39. นายพรเลิศ
40. นายสัญชาน
41. นายประโยชน์
42. นายพงษ์สุรีย์
43. นายธีระ
44. นายชิดชนก
45. นายเชาวเนตร
46. พ.ต.ท.อาเดียว
47. พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์
48. พ.ต.อ.อภิรักษ์
49. พ.ต.ท.ศานิต
50. พ.ต.อ.ณรัชต์พล
51. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
52. พ.ต.ท.ชูศักดิ์
53. พ.ต.ท.เฉลิมฉัตร
54. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์
55. พ.ต.ท.สถาพร
56. พ.ต.อ.คงชาติ

นิธิไชโย
อุดมรัตน์
สุนทรประเสริฐ
กาชง
เรืองสวัสดิ์
สินลือนาม
พุฒิรัตนาพร
ตรีรัตนนุกูล
รัตนกุญชลี
โชคชัย
สกาญจนชัย
เลี่ยวสมบูรณ์
อัสพันธุ์
พรชูตรง
ทับแสง
ยิ้มประเสริฐ
ท้วมละมูล
สร้อยศรี
เวชกาญจนา
จะโนภาษ
เลิศรัชตะปภัสร์
จงจิระ
กุลานุจารี
นาคเสน
วรรณพุฒ
คาหริ่ง
ทรงสุภาพ

แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
นายอาเภอบางคล้า
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอราชสาส์น
นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน

๓

57. พ.ต.ท.ชาตรี
58. พ.ต.ท.ชรินทร์
59. พ.ต.อ.ชาติ
60. พ.ต.ท.ณัฏฐ์
61. พ.ต.ท.บรรฑูรย์
62. พ.ต.ท.ณัฐธัญ
63. พ.ต.ท.วิชาญ
64. ร.ต.ต.บรรจง
65. ร.ต.อ.ปณต
66. ร.ต.อ.ประโมทย์
67. นายจักรกฤษณ์
68. นายบุญทวี
69. นายเลอสรร
70. นายจเร
71. นางสาวิตรี
72. นายสุรวุฒิ
73. นายนพ
74. นายนิกร
75. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
76. นายสมศักดิ์
77. นายสินชัย
78. นางธิดารัตน์
79. นายชูศักดิ์
80. นายไชยวัฒน์
81. นายเจียม
82. นายอานวย
83. นายเฑียร
84. นายสราวุธ
85. นายชวลิต
86. พ.ต.อ.ธนู
87. นายธนสรร
88. นางนิทัศนีย์

ทิพย์อัมพร
งามวงษ์น้อย
งานพิทักษ์
สุวรรณวัฒนะ
ผลิตนนท์เกียรติ
อู่พิทักษ์
สารการ
จินดามงคล
คานึงการ
พูลประเสริฐ
นนท์จีรพัส
สุขรัตน์อมรกุล
สายวาณิชย์
บ่ายเจริญ
ศรีสอาด
เวชปรีชา
ทองอินทร์
จันธรรมาพิทักษ์
สินเจริญ
จรูญเลิศ
แทนศร
จรุงจรรยาวงศ์
ศรีอัญชลี
ศรีวิไลสกุลวงศ์
โฉมสอาด
เจริญรุ่งเรืองชัย
คุมพล
ชูทับทิม
บุญปาน
พวงมณี
วงษ์เที่ยง
ฉัตรโชติกวงศ์

89. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ศรีคชา

แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/(เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)

๔

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวสุนันท์
นายปิยวัฒน์
พ.ต.อ.ยรรยง
นายสมประสงค์
นายวิรัตน์
นายจตุพร

7. นายวิพากย์
8. นายจีรวัฒน์
10. นายชูรัส
11. นายวีระพล
12. นายประจวบ
13. นางศิริกาญจน์
14. นายเขียน
15. นายสม
16. นายอิทธิพงษ์
17. นายสมชาย
18. นายพลากร
19. นายจักรพงษ์
20. นายสมพร
21. นายวัลลภ
22. นายประดิษฐ์

อังเกิดโชค
ปิยะวงษ์ไพศาล
สร้างคา
คูหากาญจน์
วิโรจน์อุปถัมภ์
คชานุบาล
เดชเบญจรงค์
จิรวัฒนวงศ์สิริ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โชคพิชิตชัย
ศักดิ์ประศาสน์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.2บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปราม
การทาลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด

วิลาลาช

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพโรจน์
เปิดประชุมเวลา ๐๙.50 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556
เลขานุการ

เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕6 เมื่อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 ก.ย. 56
รายงานการประชุมฯ จานวน ๑4 หน้า ได้นาเข้าเว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕6

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร้ อ ยจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙/๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ
มีเรื่องติดตาม 6 เรื่อง เรื่องแรก การตัดไม้พะยูง ปริมาณไม่มากแต่มีราคาสูง ท่านผู้ว่าฯ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาคุยกันที่จวนว่าจะแก้ไขอย่างไร โดยจะให้ท่าน พ.อ.องอาจฯ เป็น
หัวหน้าดาเนินการเรื่องนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ท่านผู้ว่า เริงศักดิ์ฯ พูดว่าตอนนี้ข้อมูลอยู่ใน
มือแล้ว คงต้องฝากท่านผู้ว่าฯ คนใหม่ให้สายงานต่อไป
เรื่องที่สอง ท่านปริญญาพลฯ ป้องกันจังหวัด รายงานการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของเดือน ก.ย. 56 เมื่อรายงานให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ท่านผู้ว่าเริงศักดิ์ฯ แนะนาว่าน่าจะนาตาราง 7 แผนงานหลัก นาเสนอในที่ประชุมด้วย
เพราะเป็นตารางรวบยอด
เรื่องที่สาม ท่านปศุสัตว์จังหวัด เปลี่ยนวาระการประชุม จากเดิมวาระ 4.4 เรื่องการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัด เห็นควรเปลี่ยนวาระ
เป็น การกระทาความผิดตามกฎหมายด้านปศุสัตว์
เรื่องที่สี่ ท่าน พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ นาเสนอสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน และ
ท่านผู้ว่าเริงศักดิ์ฯ ให้สรุปคดีในภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งปี ปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว ท่าน พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ
ได้เตรียมข้อมูลเสนอในที่ประชุมแล้ว
เรื่องที่ห้า ท่านสุดสาครฯ เกษตรจังหวัด ได้นาเสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 –
20 ก.ย. 56 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายประมาณ 4,400 กว่าราย แต่ขึ้นทะเบียนไป
5,400 กว่าราย เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายเกือบ 1,000 ราย ท่านรายงานว่ามีการบันทึกข้อมูล
ซ้าซ้อน ท่านผู้ว่าเริงศักดิ์ฯ ฝากว่าการแบ่งแปลงจากแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อยว่าทาได้หรือไม่
เรื่องที่หก ท่านเตือนใจฯ ยุติธรรมจังหวัด พูดเรื่องชาวบ้านโดนหลอกเรื่องเงินฌาปนกิจ
เก็บ เงิน ไปแล้ ว กองทุน สวัส ดิการเครือข่ายหมู่บ้าน ระยะหลั งไม่มีผ ลประกอบการ สร้างความ
เดื อ ดร้ อ นให้ ช าวบ้ า น คือ มาหลอกเงิ น ชาวบ้ า นเดื อ นละ 200 – 300 บาท ความเสี ย หาย
ประมาณ 3,000,000 บาท ท่านยุติธรรมจังหวัดฝากทางฝ่ายปกครอง และนายอาเภอให้บอก
กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน ว่ากองทุนลักษณะนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือ ชาวบ้านจะได้ไม่หลงเชื่อ และขอความ
ร่วมมือไปทางท้องถิ่นด้วยเพราะว่า อบต.บางพื้นที่ส่งคนไปแสดงตัวเพื่อเก็บเงินเป็นรายเดือน ทาให้
เกิดความน่าเชื่อถือ เรื่องนี้ต้องช่วยกัน ท่านเตือนใจฯ มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
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นางเตือนใจ

ในส่วนนี้ยุติธรรมจังหวัด กับทีมงานได้ติดตามเป็นระยะ ๆ ที่สาคัญ คือ ชาวบ้านได้ไปแจ้ง
ความ มีบางสภ.ไม่รับแจ้ง ความ แต่ลงบันทึกประจาวันไว้ จึงขอความกรุณาไปทาง สภ. ที่มีเหตุ
ลักษณะนี้เกิดขึ้น ในส่วนนี้อยากเรียนทางท่านผู้การฯ ให้มอบนโยบายไปทาง สภ.ท้องที่ ที่เกิดเหตุ
ขอให้เข้มงวด เพราะเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านต้องช่วยกันดูแล เพราะถ้าเกิดชาวบ้านเดือดร้อนมาแจ้ง
ความ ทางเจ้าหน้า ที่ตารวจไม่สามารถรับแจ้งความ เพราะถ้าลงบันทึกประจาวัน ทางยุติธรรม
จังหวัดไม่สามารถนาหลักฐานไปร้องขอสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของกองทุนยุติธรรมได้
พล.ต.ต.เชิดชาย
ในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา เป็นหน้าที่ของตารวจที่จะต้องดาเนินการ
ขอให้ทุกโรงพักช่ วยดาเนินการ ถ้าไม่มีความผิดคดี อาญาต้องอธิบายว่าอานาจของตารวจมีขนาด
ไหน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ 2556 การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้ าน ชุมชน ประชุมประชาคมค้นหาผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จานวน 892 หมู่บ้าน
นาผู้เสพเข้ารับการบาบัดรักษา จานวน 1,671 คน ติดตามผู้ผ่านการบาบัดฯ จานวน 5,513 คน
มีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ 154 กองทุน จานวน 38 หมู่บ้าน มอบเงินสมทบกองทุนแม่ ปี
2555 หมู่บ้านละ 10,000 บาท จานวน 24 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่ นดิน จานวน 154
กองทุน เงินทุนพระราชทาน จาวน 5,294,038 บาท
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนก่อนกลุ่มเสี่ยง
จานวน 14,592 คน สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันในสถานศึกษา จานวน 149 แห่ง สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 149 แห่ง จัดครูวิทยากรป้องกันในโรงเรียน จานวน
142 คน จัดครู D.A.R.E ป้องกันยาเสพติดเข้าสอนในโรงเรียน จานวน 71 แห่ง
ด้านการแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบการ การค้นหาผู้ เ สพ ผู้ ติด ในสถาน
ประกอบการ 35 แห่ง จานวน 4,128 คน พบสารเสพติด 80 คน การจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ 295 ครั้ง 189 แห่ง ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่าน
การบาบัดฯ เข้าทางาน จานวน 10 แห่ง 10 คน สถานประกอบการเข้าร่วมจัดทาระบบ มยส.
จานวน 88 แห่ง ตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ มยส. จานวน 30 แห่ง โครงการโรงงานสีขาว จานวน
123 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมสีขาว จานวน 3 แห่ง จัดทาโรงงานสีขาวต้นแบบเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน จานวน 5 แห่ง
ด้ า นการปราบปราม ข้ อ หาผลิ ต (กระท่ อ ม,กั ญ ชาสด) 17 ราย ผู้ ต้ อ งหา 17 คน
ข้อหาจาหน่าย 447 ราย ผู้ต้องหา 412 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 709 ราย ผู้ต้องหา
820 คน ข้อหาครอบครอง 2,083 ราย ผู้ ต้องหา 2,190 คน และข้อหาเสพ 4,568 ราย
ผู้ต้องหา 4,568 คน ของกลาง ยาบ้า จานวน 511,900 เม็ด ยาไอซ์ จานวน 10,098 กรัม
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กัญชาแห้ ง 6,309 กรั ม พืช กระท่อม 4.75 กิโ ลกรั ม และสารระเหย จานวน 16 กระป๋อ ง
ด้านการบาบัด สมัครใจบาบัด จานวน 1,671 คน บังคับบาบัด จานวน 2,497 คน ต้องโทษ
จานวน 227 คน และติดตาม จานวน 5,513 คน
วาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ การจัดระเบียบสังคมฯ ได้ออกตรวจ
สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะฯ จานวน 653 แห่ง และสุ่ม
ตรวจปัสสาวะ จานวน 3,292 คน พบสารเสพติด จานวน 15 คน ไม่พกบัตรประชาชน 27 คน
จับแก็งรถซิ่ง 5 คน จับผู้กระทาผิดข้อหาเสพยาเสพติด มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและอุปกรณ์
การเสพติดจานวน 2 คน นาส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมาย
สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 7 แผนงานหลัก แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคม
และพลังชุมชน ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด
ด้านการบาบัดรักษา ระบบค่ายบาบัด ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ระบบ Matrix ดาเนินการ
แล้ว 92.85 เปอร์เซ็นต์ ระบบค่ายท้องถิ่น 23.79 เปอร์เซ็นต์ ระบบบังคับบาบัด ดาเนินการครบ
100 เปอร์เซ็นต์ และระบบต้องโทษ ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านการติดตาม ช่วยเหลือ
ดูแล ดาเนินการแล้ว 82.24 เปอร์เซ็นต์ แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
ด้านปราบปรามนักค้ายาเสพติด ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านจัดระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ข่าว ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านสืบสวนเครือข่ายผู้ค้ารายสาคัญ ดาเนินการครบ 100
เปอร์เซ็นต์ ด้านดาเนินการทางทรัพย์สิน ดาเนินการแล้ว 61.61 เปอร์เซ็นต์ ด้านการจับกุมตาม
หมายจับ ดาเนินการแล้ว 92.85 เปอร์เซ็นต์ แผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปี 2557 มีเป้าหมาย 18 แห่ง
เลขานุการ
ต่ อ ไ ปว า ระ ที่ ๔ . ๓ ก า รป้ อ งกั น แล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก า รตั ด ไ ม้ ท า ลา ย ป่ า แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ต.ค. ๕๖ เหตุเกิด จานวน 2 คดี
ผู้ต้องหา จานวน 2 คน คดีแรก เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 56 ตรวจยึดไม้พะยูง 5 เหลี่ยม ปริมาตร 0.31
ลูกบาศก์เมตร ไม่พบตัว ผู้ กระทาความผิ ด เหตุเกิดบริเวณป่าเขามันเทศ ม.22 ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
คดี ที่ ส อง วั น ที่ 5 ต.ค. 56 ตรวดยึ ด ซากตะกวด จ านวน 1 ซาก ตรวจยึ ด อุ ป กรณ์
ของกลาง 5 รายการ คือ เปล มีด เป้ ถุงปุ๋ย และหัวไฟพร้อมแบตเตอรี่ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน
เหตุเกิดบริเวณ ป่าหนองคาย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เปรียบเทียบคดีระหว่างเดือน ต.ค. 55 กับ เดือน ต.ค. 56 จานวนคดี ต.ค. 55 คดีเกิด
จานวน 3 คดี ต.ค. 56 คดีเกิด จานวน 2 คดี คดีเกิดลดลง จานวน 1 คดี จานวนผู้ต้องหาเท่ากัน
ของกลาง ไม้ท่อน ต.ค. 55 จานวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.61 ลูกบาศก์เมตร ต.ค. 56 ไม่มี ลดลง 4
ท่อน ปริมาตรลดลง 0.61 ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ต.ค. 55 จานวน 3 แผ่น ปริมาตร 0.183
ลูกบาศก์เมตร ต.ค. 56 จานวน 5 แผ่น ปริมาตร 0.31 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 2 แผ่น ปริมาตร
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เพิ่มขึ้น 0.127 ลูกบาศก์เมตร สัตว์ป่า 1 ซาก เท่ากัน อุปกรณ์ของกลาง ต.ค. 55 จานวน 6
รายการ ต.ค. 56 จานวน 5 รายการ ลดลง 1 รายการ
สาหรับมาตรการและแนวทางป้องกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ในงบประมาณ
พ.ศ. 2557 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ป้องกันและปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้ นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ท้องที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันรักษาป่าและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดขอบ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งฐานเฉพาะกิจ
ป้องกันและปราบปรามบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ จานวน 2 ฐาน ได้แก่ ฐานคลองเตย ดูแล
รับผิดชอบท้องที่ อ.สนามชัยเขต และฐานเขากา ดูแลรับผิดขอบท่องที่ อ.ท่าตะเกียบ ซึ่งขณะนี้อยู่
ในระหว่างการขออนุมัติแผนปฏิบัติการ และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมป่าไม้
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๔ การกระทาความผิดตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดรายงาน
ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สาหรับเดือน ต.ค. ๕6 ไม่มีการกระทาความผิดตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ สรุปตั้งแต่เดือน
ม.ค. 56 – ต.ค. 56 ไม่มีรายงานการจับกุมการกระทาความผิดฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อม สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบ
เดือน ก.ย. ๕6 และเปรียบเทียบสถิตติคดีตั้งแต่ เดือน ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่
๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีเกิดขึ้น จานวน 6 ราย จับกุมได้ จานวน 4 ราย เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง จานวน 1 ราย ยอดเปรียบเทียบทั้งปี คดีเกิดขึ้น จานวน
283 ราย จับกุมได้ จานวน 142 ราย คดีเกิดลดลง จานวน 54 ราย คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดขึ้น จานวน 17 ราย จับกุมได้ จานวน 8 ราย เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด ลดลง 10 ราย ยอดเปรียบเทียบทั้งปี คดีเกิดขึ้น จานวน 745
ราย จับกุมได้ จานวน 280 ราย คดีเกิดลดลง จานวน 165 ราย คดีกลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ คดีเกิดขึ้น จานวน 64 ราย จับกุมได้ จานวน 30 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง จานวน 14 ราย ยอดเปรียบเทียบทั้งปี คดีเกิดขึ้น จานวน 745 ราย จับกุม
ได้ จานวน 280 ราย คดีเกิดลดลง จานวน 165 ราย คดีกลุ่มที่ ๔ คดีอาญา ที่น่าสนใจ คดีเกิดขึ้น
จานวน 40 ราย จับกุมได้ จานวน 14 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด ลดลง
จานวน 3 ราย ยอดเปรียบเทียบทั้งปี คดีเกิดขึ้น จานวน 478 ราย จับกุมได้ จานวน 87 ราย คดี
เกิด ลดลง จ านวน 90 ราย คดีก ลุ่ ม ที่ ๕ คดี ที่ รัฐ เป็ นผู้ เสี ย หาย จับ กุม ได้ จานวน 821 ราย
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับกุมได้เพิ่มขึ้น จานวน 210 ราย ยอดเปรียบเทียบทั้ง
ปี คดีเกิดเพิ่มขึ้น 10,310 ราย สาหรับคดีอาญาที่สาคัญ ขอเรียนเชิญ ท่าน พ.ต.อ.วินัย จิตต์ปรุง
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้นาเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๙

พ.ต.อ.วินัย

ในรอบเดื อ น ส.ค. และ ก.ย. ๕๖ มี คดี อุ ก ฉกรรจ์เ กิ ด ขึ้น ทั้ ง หมด 5 ราย ขออนุ ญ าต
นาเสนอคดีที่น่าสนใจ จานวน 2 คดี ดังนี้
คดีแรก คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ท้องที่ สภ.สนามชัยเขต เหตุเกิดวันที่ 14 ส.ค. 56
เวลาประมาณ 19.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.สนามชัยเขต ได้รับแจ้งว่าพบศพคนถูกฆ่าตาย
ชื่อ นายส ารวม เลิ ศศิริ อายุ 56 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 137 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ผู้ตายมีบาดแผลถูกฟันที่คอและที่หน้าผาก นอกจาก
บาดแผลและหลักฐานต่าง ๆ มีพยานพอจะบอกเบาะแสได้ คือ สามารถติดต่ออดีตภรรยาของ
ผู้ตาย คือ นางบานเย็น ศิริชาติ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 56 เวลาประมาณ 19.00 น. และจากนั้นไม่
สามารถติดต่อได้อีก จากการรวบรวมหลักฐาน พอจะทราบได้ว่าผู้ลงมือกระทาความผิด มีทั้งหมด
4 คน คือ นายสายชล พูนโคกสูง นางบานเย็น ศิริชาติ นายบรรพต ทุมสอน และนายสมจิตร์
กลสรรค นายสายชลฯ เมื่อก่อเหตุได้หนีไปที่ จ.ขอนแก่น ต่อมาผู้ต้องหาได้ติดต่อขอมอบตัว และ
ยอมรับสารภาพ เล่าให้ฟังว่า ในคืนวันเกิดเหตุ นายสายชลฯ และนายบรรพตฯ ได้รับการว่าจ้าง
จาก นางบานเย็นฯ อดีตภรรยาของผู้ตาย นายบานเย็นได้มีสามีใหม่ คือ นายสายชลฯ ซึ่งนายสาย
ชลฯ เคยติดคุกคดีปล้นทรัพย์ เพิ่มพ้นโทษออกมาปี 54 นางบานเย็นฯ ได้ว่าจ้างนายสายชลฯ ไป
ฆ่านายสารวมฯ สืบเนื่องมาจากคาให้การของนางบานเย็นฯ คือ นางบานเย็นฯกับนายสารวมฯ มี
บุตรด้วยกัน คนโตเป็นผู้หญิงสติไม่ค่อยดี หลังจากกลับมาจากบ้านบิดา มาพบกับมารดาลูกสาวมี
ร่องรอยเหมือนถูกข่มขืน เกิดความแค้นนางบานเย็นฯ จึงว่าจ้างนายสายชลฯ ในราคา 50,000
บาท นายสายชลฯ จึงได้ชวนนายบรรพตฯ ขับรถจักรยานยนต์ไปบ้านผู้ตาย และพูดคุยกัน ขณะที่
ผู้ตายเผลอ นายสายชลฯ ได้ใช้ขวานฟันผู้ ตายไป 1 ครั้ง ผู้ตายสะดุ้งขึ้นมาจึงใช้ด้ามขวานตีไปที่
หน้าผาก จึงเกิดบาดแผลที่หน้าผาก 2 แห่ง นายสายชลฯ ได้หยิบถังสีเก่ามาราด เพื่อกลบเกลื่อน
รอยเลือด จากนั้นจึงขับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย และทรัพย์สิน เช่น โทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ฯ
และนาทรัพย์สินที่ได้ไปทิ้งในคลอง ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร และวันรุ่งขึ้นได้ไปรับ
เงิน จากนางบานเย็ น ฯ ส่ ว นรถจัก รยานยนต์ ได้ นาไปที่ บ้า นนายสมจิ ตต์ ฯ และนาชิ้นส่ ว นของ
รถจักรยานยนต์ไปเผาทาลายหลักฐาน และบางส่วนได้ชาแหละออกไป สรุปคดีนี้คือ มีผู้ต้องหา
กระทาความผิดรวม 4 คน คือ นายสายชลฯ คนลงมือฆ่า ไปกับนายบรรพตฯ นายสมจิตต์ฯ ให้
ความร่วมมือ และนางบานเย็นฯ ผู้จ้างวาน
คดีที่สอง คดีเกี่ยวกับการโจรกรรมทรัพย์สินร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และร้านทอง ซึ่ง
เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ผู้บังคับบัญชาให้กวดขันแต่ยังมีข่าวปล้นทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ เกิดขึ้นอยู่
เรื่องแรกที่นาเรียนที่ประชุมทราบ คือ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 56 เวลาประมาณ 04.30 น.
คนร้ายได้ก่อเหตุปล้นทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ ที่ปั้มน้ามันคาลเท็ กซ์ ถ.ศิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด จานวน 82,000 บาท เรื่องที่สอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ก.ย.
56 เวลาประมาณ 03.20 น. ก่อเหตุปล้นทรัพยร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ สาขาสุวินทวงศ์ ม. 1
ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด จานวน 72,000 บาท และบุหรี่
1 คอตตอน ทั้ง 2 คดี เป็นคนร้ายชุดเดียวกันทั้งหมด จากการสืบสวนขยายผลปรากกฎว่า แก๊งนี้
เวลาก่อเหตุจะมา 3 คน ทั้งหมดมี 5 คน ก่อเหตุเท่าที่รวบรวมได้ 10 ครั้ง เขตนครบาล 8 ครั้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง ซึ่งเป็นคนร้ายชุดเดียวกันทั้งหมด ในส่วนที่ก่อเหตุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐

คนร้ายมีจานวน 3 คน คือ นายนันทรักษ์ เตือนประเทศ หรือกุ้ง อายุ 23 ปี นายอนาวิน แก้วกล้า
หรือยุบ อายุ 15 ปี และนายประวิทย์ นิ่มเรือง อายุ 17 ปี จากการตรวจสอบคนร้ายได้ใช้อาวุธ
ปืน ซึ่งเป็นปืนปลอม ภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายจะเข้ามาด้วยความรวดเร็ว จี้ชิงเงินเสร็จ และ
เอาทรัพย์สินไป ลักษณะคือ เวลาประมาณ 03.00 – 04.00 น. คนร้ายจะสวมหมวกกันน็อคขับ
รถมอเตอร์ไซด์ ส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราได้กาชับสายตรวจ ถ้าพบคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็น
วัยรุ่นสวมหมวกกันน็อคเวลาประมาณนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นคนร้าย หลักจากเกิดเหตุมี
ผู้ต้องหา คือ นายอนาวิน หรือยุบ บาดเจ็บเนื่องจากมีเรื่องทะเลาะวิวาท และโดนยิง รักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลจึงได้อายัดตัวไว้ ภายหลังคนร้ายอีก 2 คน สามารถจับกุมตัวได้
คดีที่สาม การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ท้องที่ สภ.พนมสารคาม สามารถจับกุมได้ของ
กลาง รถจักรยานยนต์หลายคัน ซึ่งเป็นการป้องกันเหตุหลังน้าลดของท่านผู้บังคับการฯ สามารถ
จับกุมคนร้ายได้ ขอให้ ผกก.สภ.พนมสารคาม เป็นผู้นาเสนอ
พ.ต.อ.อภิรักษ์
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 56 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.พนมสารคาม ได้จับกุมนายวิจิตร หรือโจ้
ลิ้นมังกร อายุ 35 ปี พร้อมพวกรวม 5 คน พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ของกลาง เป็นทรัพย์สินที่ลัก
มาจาก ท้องที่ สภ.บางคล้ า 2 คัน ท้องที่ สภ.พนมสารคาม 1 คัน และสภ.ศรีมหาโพธิ 1 คัน
จักรยานยนต์ที่จับได้เป็นพาหนะในการก่อเหตุ 1 คัน หมวกนิรภัย 2 ใบ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ
สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ 23 – 24 ต.ค. 56 ในพื้ น ที่ สภ.พนมสารคาม วั น ที่ 24 ต.ค. 56
มีผู้ เสี ย หายมาแจ้งความว่า ถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ไปทั้งสิ้ น 5 คัน ในคืนเดียวกัน ทาง
สภ.พนมสารคาม ได้สืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิด จนกระทั่งวันที่ 28 ต.ค. 56 ได้รับทราบว่า
คนร้ายได้แอบเข้ามาหลบซ่อนอยู่ที่บังกะโลชื่อ บัวชมพู รีสอร์ท ได้เข้าดาเนินการตรวจค้น จับกุม
พร้อมรถจักรยายนต์ของกลาง 1 คัน ขยายผลจับกุมได้อีก 3 คัน และรถก่อเหตุ 3 คัน พฤติการณ์
จะใช้รถส่วนตัว 1 คัน และรถที่ลักมาจากพื้นที่อื่น จะนามาขับบริเวณหอพัก บ้านพัก และร้าน
สะดวกซื้ อ ต่ าง ๆ ถ้ า ผู้ เ สี ย หายไม่ ล็ อ คคอ และเป็ น รถที่ท างประเทศเพื่ อนบ้า นต้ อ งการ เช่ น
HONDA CLICK SCOOPY I และ ZOOMER – X ฯ ฝากกรรมการทุกท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์
เรื่องมาตรการป้องกัน และรักษาทรัพย์สินฯ จอดรถขอให้ล็อคคอ หรือยกขาตั้งขึ้นและล็อคกุญแจ
ขาตั้ง เพราะคนร้ายจะไม่เสียเวลาเอากุญแจออก
นายเดชา
เรียนเชิญท่าน ผกก.สภ.พนมสารคาม เข้าที่ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย เพื่อที่จะได้
ช่วยกันสอดส่อง ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่จะ
ได้ช่วยกันอีกทางหนึ่ง
นายธนโชติ
ส านั ก งานจั ดหางานจั งหวัด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่า งด้ าว ที่ ได้ รั บ
อนุญาต ให้ทางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ต.ค. ๕6 แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้า
เมืองโดยถูกกฎหมาย จานวน 19,626 คน แยกเป็น คนต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จานวน
872 คน คนงานต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราว จานวน 713 คน คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยจาเป็น
เร่งด่วน จานวน 55 คน คนต่างด้าวที่ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน 11,265 คน แยกเป็น
สัญชาติ พม่า จานวน 8,291 คน สั ญชาติล าว จานวน 212 คนและสั ญชาติ กัมพูชา จานวน
2,762 คน คนงานต่างด้าวที่นาเข้าตาม MOU จานวน 4,009 คน คนต่างด้าวตามมติครม.
จานวน 2,712 คน และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย(ชนกลุ่มน้ อย) จานวน 237 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 20,481 คน
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ในส่วนของต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นอย่างไร
ต่างด้าวเข้าเมืองผิ ดกฎหมาย จะมีมติคณะรัฐ มนตรีล่ าสุ ด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 56 ให้
นายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ใน
ประเทศไทย มาขึ้นทะเบียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขึ้นทะเบียนประมาณ 7,000 กว่าคน แต่
มาขอหนังสือนาส่งตัวไปขึ้น ทร.38/1 กับกรมการปกครอง ซึ่งหมดเขตเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 56
จานวน 5,000 กว่าคน ปัจจุบันทั้งหมดที่อนุญาตให้ทางาน จานวน 618 คน สูงสุดเป็นกัมพูชา
425 คน
เลขานุการ
ต่อไปต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอเชิญตารวจตรวจคนเข้าเมืองรายงาน
ร.ต.อ.ประโมทย์
ในส่ ว นตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานสถิ ติ ต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งโ ดย
ผิดกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือน ต.ค.55 – ก.ย. 56 เป็นจานวนทั้งสิ้น
1,321 ราย แยกเป็น กัมพูชา จานวน 1,238 ราย ลาว จานวน 30 ราย พม่า จานวน 50 คน และ
เวียดนาม จานวน 3 ราย วิธีผลักดันส่งกลับมี 2 ทาง คือ ผลักดันไปที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สวนพลูกรุงเทพฯ จานวน 1,038 ราย และผลักดันไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน จานวน
283 ราย ทั้งหมดได้ถูกผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางวิภวา
ส านั กงานพัฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ด ฉะเชิง เทรา ขอสรุป ผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาเดือน ต.ค. ๕6 มีการ
ติดตามบุคคลสูญหาย จานวน 6 ราย รายที่หนึ่ง – รายที่สาม เด็กชายอภิสิทธิ์ เดชทอง อายุ 7 ปี
และเด็กหญิงวราภรณ์ เดชทอง อายุ 5 ปี ได้หายไปพร้อมกับนายสุรสิทธิ์ เดชทอง อายุ 32 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44 ม.6 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หายออกจาบบ้านเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 ซึ่ง
นายสุรสิทธิ์ฯ มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด รายที่สี่ – รายที่ห้า นางศรีจันทร์ มณีชัย อายุ 41 ปี
และเด็กหญิงลีลาวดี มณีชัย อายุ 4 ปี ได้หายไปพร้อมกัน จากบ้านเลขที่ 106 ม.12 ต.นิคม
พัฒนา อ.เมือง จ.ลาปาง หายออกจากบ้านเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56 รายที่หก นางสาวปิยนันท์
เขื่อนคา อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 644 ม.9 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ออกจากบ้านไปทางานกับ
นายอภิวัฒน์ คาก้อย ที่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่เดือน ส.ค. 56 ติดต่อกลับบ้านครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 13
ต.ค. 56
การจัดทาแผนจับกุมบุคคลเร่ร่อนขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานพัฒนาสังคมได้
ประสานหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวั ด สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะได้ทาการตามแผนการจับกุมบุคคลเร่ร่อนขอทาน
จั งหวัด ฉะเชิง เทราบริ เวณงานนมัส การหลวงพ่อพุ ทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิง เทรา
ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 56 - 23 พ.ย. 56
ขอความร่วมมือท่านนายอาเภอทุกอาเภอ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึก
ความตระหนั ก และกระตุ้นการมีส่ วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อดาเนินการติดตั้งในพื้นที่แต่ละตาบล โดยขอรับป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่
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สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อดาเนินการติดตั้งป้าย
เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งภาพและข้อมูลสถานที่ติดตั้งให้ทางสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
การแจ้งข้อมูลผ่านระบบ OSCC เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 56 ทางตารวจ สภ.บางปะกง ได้รับ
แจ้งความ คดีกระทาอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ที่บริเวณโรงลิเก ม.6 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิ งเทรา มารดาได้น าเด็ก มารั กค าปรึ กษาที่ บ้า นพั ก เด็ กและครอบครัว ขณะนี้ จับ กุม ตั ว
ผู้ต้องหาได้แล้ว
ฝากเรื่องคนเร่ร่อน ขอทาน ช่วงงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คงต้องตั้งคณะกรรมการหลาย ๆ ฝ่ายไปร่วมด้วย อีกเรื่องไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องช้าง
เร่ร่อนหรือไม่ ฝากปศุสัตว์ให้มีมาตรการ และวิธีการตรวจตราเพื่อป้องกันด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
เลขานุการ
นายธนสรร

ต่อ ไประเบี ย บวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ ชุ ม นุ ม ประท้ ว ง ขอเชิ ญ ป้ อ งกั น จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับรอบเดือน ต.ค. ๕6 การชุมนุมเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีทั้งหมด 2
เรื่อง เรื่องแรก เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 56 ได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา จานวนกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันบนถนน 1 ช่ องทางจราจร สาย 331 บริเวณ
ถนนด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ม.7 ต.เกาะขนุน ฯ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จากัด(มหาชน) เบื้องต้นท่านรองบัณฑิตย์ฯ ได้เดินทางมา
พูดคุย ชี้แจงทาความเข้าใจ และรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุม 2 ข้อ ข้อ 1 ห้ามสร้างโรงไฟฟ้า
ข้ อ 2 ห้ า มสร้ า งโรงไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด และขอทราบผลภายใน 7 วั น ต่ อ มาท่ า นผู้ ว่ า ฯ ได้ เ รี ย ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางจังหวัดและอาเภอพนมสารคาม เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง ท่านผู้ว่า
ได้มอบหมายให้ พลั งงานจังหวัดส่งเรื่องถึงปลั ดกระทรวงพลั งงาน ปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนโยบายและแผน และคณะกรรมการกากับกิจกรรมพลังงาน อีกด้านหนึ่งมอบหมายให้
นายอาเภอพนมสารคาม นาผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไปชี้แจงทาความเข้าใจกับ
แกนนา ต่อมาวันที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 18.00 น. ทางบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จากัด
(มหาชน) ได้ชี้แจงให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลั งงานสะอาด ให้ กับประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ต.เกาะขนุน ได้รับฟัง ที่วัดชายเคืองวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุนฯ ในเรื่องนี้ทางด้านผู้ว่าฯ ได้สั่งการ
ให้อุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด โครงการชลประทาน
/และท่าน...
และท่านนายแพทย์สาธารณสุข ร่วมกับนายอาเภอพนมสารคาม ไปร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง มีประชาชนเข้าร่วมฟังประมาณ 300 คน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยสรุป คือ
กลุ่มชาวบ้านมีความข้องใจในกระบวนการจัดทา EIA ของบริษัท ที่ไม่ผ่านประชาวิจารณ์ของ
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ประชาชนก่อน อีกข้อประชาชนมีความเห็นร่วมกัน คือ ไม่ต้องการให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ล่าสุดจาก
การข่าวทราบว่า กลุ่มผู้คัดค้านได้กาหนดแนวทางเคลื่อนไหว ได้ประสานผ่านทางทนายความและ
อัยการจังหวัด และได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดระยอง ควบคู่กับความเคลื่อนไหวทางด้าน
มวลชน
เรื่ องที่ส อง กลุ่ มชาวสวนยาง จากข่ าวคาดว่า ในวันที่ 3 ก.ย. 56 จะกลุ่ มเกษตรกร
ชาวสวนยางจั งหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด จะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดต่าง ๆ ท่านพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ สาหรับส่วนของจังหวัด
เมื่อวัน ที่ 26 ส.ค. 56 ได้มีตัวแทนเครือข่ายสวนยางจาก อ.ท่าตะเกียบ และอ.สนามชัยเขต
จานวน 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า ต่อท่านผู้ว่าฯ
เพื่อนาไปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจังหวัดได้ส่งเรื่องไปแล้ว จังหวัดได้
เตรีย มการจั ดตั้งศูน ย์แก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง เรื่องราคายางพาราตกต่าเรียบร้อยแล้ ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าเกิดปัญหาขอให้ทุกหน่วยงาน ได้รายงานให้ศูนย์อานวยการ ฝ่ายความ
มั่นคงทราบทันที
โดยสรุปคือ สถานการณ์มวลชนยังอยู่ในช่วงที่มีการประท้วง ต้องทราบว่าใครเป็นแกนนา
ในส่วนของพื้นที่ ฝากเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิตามระบอบประชาธิ ปไตย
การประท้วง ประท้วงได้แต่ต้องอยู่ภายในของเขตของกฎหมาย ผู้ประท้วงซึ่งเป็นผู้รับผลกระทบ
ถ้าละเมิดสิทธิของผู้อื่นเมื่อไหร่ ก็จะกลายเป็นจาเลยทันที มีอยู่ 2 – 3 กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม,ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
นายสุรพงศ์
ขอความร่วมมือพนักงานสอบสอน ท้องที่ที่เกิดเหตุคดีวัตถุอันตรายขอให้สอบถึงเครือข่าย
ของผู้ต้องหา ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และสอบพยานถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการกระทา
ความผิดของผู้ต้องหา เพื่ออัยการจะได้บรรยายในคาฟ้องเสนอต่อศาล เพื่อลงโทษให้หนักขึ้น ปกติ
คดีลักษณะนี้โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งผลคดีที่ผ่านมาปรับแค่ 40,000 – 50,000
บาท ผู้ต้องหาแต่ละคนที่อยู่ที่มืออัยการดูแล้วเชื่อมโยงกัน ผู้ต้องหาก็ตรงกัน แต่ข้อมูลที่บรรยาย
ในคาฟ้องไม่มี อัยการจะสอบเพิ่มทุกคดี ขอความร่วมมือถ้าอัยการสอบเพิ่ม ตารวจช่วยดาเนินการ
ให้เร่งด่วนที่สุด ขอให้พนักงานสอบสวนประสานอัยการโดยตรง
พ.ต.อ.วินัย
ฝากหัวหน้าโรงพัก หรือถ้าเป็นตัวแทนช่วยนาเรียนหัวหน้าโรงพัก ถ้ามี คดีเกี่ยวกับการทิ้ง
สารพิษ ช่วยดาเนินการโดยเร่งด่วนด้วย และให้สอบเรื่องความเชื่อมโยงต่างๆ ตามที่ท่านอัยการ
แจ้งในที่ประชุม
/ประธาน...
ประธาน

สาคัญมากขอย้า เพราะถ้าโทษเบาจะทาให้ไม่หลาบจา ทั้งๆ ที่ผลประโยชน์สูงมาก สร้าง
ภาระให้ทุกองค์กรอย่างมาก ถ้าแยกคดีฟ้องไป พอถึงศาลก็พิจารณาลงโทษปรับไม่สูง ติดคุก 3
เดือน 6 เดือน รอลงอาญา ท้ายที่สุดก็คืนของกลาง จึงเกิดการทาแล้ว ทาอีก ถ้าการสอบครั้งแรก

๑๔

ให้เน้นโทษที่หนักที่สุด อย่าให้หลุดและที่สาคัญ ถ้ามีตัวละครที่เชื่อมโยงกัน ถ้าสามารถบรรยายใน
สานวนได้ ท่านอัยการเห็นก็เขียนย้า ศาลเห็นก็อาจไม่รอลงอาญา ถ้ามีการลงโทษที่แรงคดี หรือ
สองคดี จะเกิดปฏิกิริยาที่หลาบจาและไม่กล้าทาอีก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม
ก็ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.30 น.

พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

( ธนู
พวงมณี )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ

ร.ต.ท.หญิง

พิมพ์/ทาน

( ดุจดาว ศรีพิบูลย์ )
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง

พิมพ์/ทาน

( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ (ช่วยราชการ)

๑๕

ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
CHACHOENGSAO PROVINCIAL POLICE DIVISION

