รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1๑/๒๕๕8
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์
3. พ.ต.ปฐมพล
4. ร.อ.สําเริง
5.
6.
7.
8.
9.

พ.ต.ณัฐพล
พ.อ.สุรินทร์
นายธวัชชัย
นายนิพันธ์
นางอารียา

วิมลรัตน์
เขมะชิต
วงพิเดช
สว่างศรี
ไกรวาส
เจริญชีพ
สุขสวัสดิ์
โง้วเจริญสุข
โลณะปาลวงษ์

10. พ.ต.ท.ธัญญะ
11. พ.ต.ท.แสงเพชร
12. นางโสภา
13. นางสาวสุภาพร
14. นายประดิษฐ์
15. นายไชยพร
16. นายสัมพันธ์

ระย้า
ทะเลน้อย
เวฬุตันติ
วิเชียร
สุรชัย
พุ่มผลึก
พรสกุลภักดี

17. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

18. นายทวีป

ฉิมไทย

19. นายจรินทร์
20. นางสาวหิรัญญา
21. นางสาววริณภา
22. นายวีรชัย

วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
โหงวเกิด
น้อยสง่างาม
ชมศาสตร์

23. นางสาวฉัตรสุดา
24. นางสาวรุจิรัตน์
25. เรือโทชัยณรงค์
26. นายไพโรจน์

ชุมเกษียร
จําปาเฟื่อง
บงการณ์
วิลาลาช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(1) (ประธาน)
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

27. นายเอนก
28. นายสมชาย
29. นายธีรยุทธ
30. นายสิทธิ
31. นายกิตติเดช
32. นายพินิจ
33. นายจรัล
34. นายชูศักดิ์
35. นายสุพจน์
36. นายไพโรจน์
37. นายพัลลภ
38. นายสายสิญจน์
39. นายสุนทร
40. นายสุริยกมล
41. นายพิชิตพงศ์
42. พ.ต.อ.ไพฑูรย์
43. พ.ต.ท.สุวัฒนา
44. ร.ต.อ.วารินทร์
45. ร.ต.ท.อิทธินันท์
46. พ.ต.ท.เฉลิมฉัตร
47. พ.ต.ท.วรรณกิจ
48. พ.ต.ท.ฉลาด
49. พ.ต.ท.ธนภณ
50. พ.ต.อ.รัฎฐ
51. พ.ต.อ.นิคม
52. พ.ต.ต.อาทิตย์
53. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
54. พ.ต.ท.ชายุต
55. พ.ต.ท.ธงชัย
56. ร.ต.ท.มณัฐชัย
57. ร.ต.ท.บรรจง
58. นายสมบัติ
59. นายอโณทัย
60. นางศรีกัญญา
61. นายสุรวุฒิ
62. ว่าที่ไพรัตน์
63. นายนพพร
64. นายชูศักดิ์
65. นายไชยวัฒน์

วงศ์ษา
เพ็งอินทร์
จันทร์เขียว
บูรณะภักดี
ไชยศรี
ผุดไซตู
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
ตรีรัตนนุกุล
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
มูเนาวาเราะ
ไวยหงษ์
สุทธิ
พันตานุสนธิ์
ศรีกล่ํา
อินทร์ไตรรัตน์
วงษ์อิน
นาคเสน
บูรณ์เจริญ
นรารักษ์
สระสําลี
ประทุมแก้ว
ขําชื่น
สุนทวนิค
สุขธยารักษ์
ชื่นใจชนก
วงษ์บุดดา
พรหมแสง
จินดามงคล
มุมทอง
พัดทอง
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
บุตดีวงษ์
ศรีอัญชลี
ศรีวิไลสกุลณ์

แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอสนามชัยเขต
แทน อําเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์

๓

66. นายธนะพล
67. นายชวลิต
68. พ.ต.ท.สุเทพ
69. นายธนสรร
70. พ.ต.ต.วิศรุต

ไตรสรณกุลชัย
บุญปาน
ศรีเกษม
วงษ์เที่ยง
ละเอียดอ่อง

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

เปิดประชุมเวลา ๐๙.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 10/๒๕๕8 เมื่ อ วั น พุ ธที่ ๔ พฤศจิ กายน 2558
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล (ตามเอกสาร)
ป้องกันจังหวัด

๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พ.ย. ๕8 สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ด้ า นป้ อ งกั น จั ด ประชุ ม ประชาคมเฝ้ า ระวั ง และรั ก ษาสถานภาพหมู่ บ้ า นชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ฯทุ ก
หมู่ บ้า น จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ การเพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพ เครื อข่ า ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ นดิ น ปี 2558
จํานวน 30 คน จัดอบคมพัฒนาศั กยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับจังหวัด จํานวน
229 คน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานสีขาว
ปลอดยาเสพติดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ดําเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ทุกสถานศึกษา
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการจัดทํา
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 89 แห่ง ตรวจติดตามสถาน
ประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส. 2 แห่ง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ 1 แห่ง 249 คน
พบผลบวก 5 คน
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 12 คดี ผู้ต้องหา 16 คน ข้อหาจําหน่าย 55
คดี ผู้ต้องหา 60 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย 36 คดี ผู้ต้องหา 37 คน ข้อหาครอบครอง 94
คดี ผู้ต้องหา 99 คน และข้อหาเสพ 196 คดี ผู้ต้องหา 196 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 393 คดี ผู้ต้องหา
408 คน ของกลาง ยาบ้า 73,667 เม็ด ยาไอซ์ 372 กรัม กัญชา 62 กรัม พืชกระท่อม 174 กก.
ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว 51 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เป้าหมาย 500 คน ดําเนินการแล้ว 0 คน บังคับบําบัดเป้าหมาย 3,000 คน ดําเนินการแล้ว
303 คน ต้องโทษบําบัดฯ เป้าหมาย 300 คน ดําเนินการแล้ว 58 คน และ ติดตามเป้าหมาย 1,130
คน ดําเนินการแล้ว 85 คน
4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุดจังหวัดและอําเภอ
ได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 78 แห่ง โรงแรม/หอพักจํานวน 16

๔

แห่ง ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตจํานวน 105 แห่ง รวมทั้งสิ้น จํานวน 204 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน
486 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตร 6 คนแนะนํา/ตักเตือน 863 แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทํา
ผิดแต่อย่างใด
สํานักงานทรัพยากรฯ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน พ.ย. ๕8 คดีเกิด จํานวน 1 คดี
คดีที่ ๑ วันที่ 10 พ.ย. 58 ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ของกลาง ซากหมูป่า จํานวน 1 ซาก อุปกรณ์
การกระทํ า ผิ ด บ่ ว งเชื อ ก จํ า นวน 11 อั น ตรวจพบที่ บริ เ วณป่ า เขาวง หมู่ ที่ 22 ต.ท่ า ตะเกี ย บ
อ.ท่าตะเกียบ
เปรี ย บเที ย บคดี เ ดื อ น พ.ย. 57 กั บ พ.ย. 58 จํ า นวนคดี จํ า นวนผู้ ถู ก จับ ปริ ม าตรไม้ ท่ อ น
ปริมาตรไม้แปรรูป พื้นที่ถูกบุกรุก อุปกรณ์ฯและการล่าสัตว์ป่าลดลง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี (ตามเอกสาร)
ผู้ช่วยเลขาคนที่ 3
๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน สถิติคดีอาญาที่
เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ย. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีเกิด ๓๔ ราย จับได้
๒๕ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง ๙ ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่
เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด ๔๗ ราย จับได้ ๒๔ ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง ๕๙ ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด ๑๕ ราย จับได้ ๑ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง ๑๖ ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น ๕๕๒ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา จั บ ได้ ล ดลง ๒๘๐ ราย คดี ที่ ผู้ กระทํ า ความผิ ดเป็ นบุ ค คลต่ า งด้ า วมี อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ๔ คดี ที่ รั ฐ เป็ น
ผู้เสียหาย มีเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน ๗ คดี ผู้ต้องหา ๗ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง (ตามเอกสาร)
ป้องกันจังหวัด

ความเคลื่อนไหวของพลังทางการเมือง เดือน พ.ย. ๕๘
ความเคลื่ อ นไหวของนั ก การเมื อ งคนสํ า คั ญ ในพื้ น ที่ ไ ม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวสั่ ง การให้ ยั่ ว ยุ
ปลุกปัน หรือต่อต้าน คสช. ในพื้นที่แต่อย่างใด
ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ในเรื่องการดูแล
รักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้มีกลุ่มสหภาพแรงงานคัลเลอร์ มอเตอร์
ประเทศไทย นํ าโดย นายสมศั กดิ์ ประมวลการ ร่วมกับ พนัก งาน บริษั ท สีไ ทยกันไซเพ้ นท์ จํ ากั ด
ประมาณ ๔๐ คน ได้รวมตัวชุมนุม ณ บริเวณหน้าบริษัทฯ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิ ตี้
ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จว.ฉช. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ต่อ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์
จํากัด รวม ๑๗ ข้อ อาทิ เงินโบนัสขั้นต่ํา ๗ เดือน บวก ๔๐,๐๐๐บาท/ ให้บริษัทฯ ปรับค่าจ้างประจําปี
๒๕๕๙ ขั้นต่ํา ๘%บวก ๘๐๐บาท/ให้บริษัทปรับเพิ่มค่าครองชีพ จากเดิม ๑,๑๕๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐บาท
การแก้ไขปัญหา ฝ่ายปกครอง/สมาชิก อส. / ผอ.การนิคม ฯ / จนท.ทหาร ร้อย รส. ฯ พล.ร.๑๑ และ

๕

จนท.ตร.สภ.แปลงยาว เข้าดูแลความเรียบร้อยในเบื้องต้นคือ ให้กลุ่มสหภาพแรงงาน ฯ และ บริษัท ฯ มี
การนัดเจรจาหาข้อยุติอีกครั้งในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ยุติการชุมนุม เวลา ๑๘.๓๕ น.
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น. ได้มีกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ เทศบาลตําบล
พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๐ นําโดย ผอ.กองช่าง ทต.พิมพา ได้ดําเนินทางศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อของร้องทุกข์ให้ย้าย ปลัดเทศบาลตําบลพิมพา โดยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมส่อ
ทุจริตต่อหน้าที่และสร้างความขัดแย้งในองค์กร การแก้ไขปัญหา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉช.ได้
มอบหมาย นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ หน.สนจ.ฉช.ไปรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย แล้วจะแจ้งผลดําเนินการให้ผู้ร้อง ฯ ทราบโดยเร็วต่อไป
ความสงบเรียบร้อยโดยกลุ่มสหภาพแรงงาน ฯ ได้ยื่นข้อพิพาทแรงงานต่อผู้บริหารบริษัทฯซึ่งจะนัดเจรจา
หาข้อยุติในภายหลัง ได้ยุติการชุมนุมและกลับเข้าทํางานปกติ เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๒๕ น.
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ได้มีกลุ่มสหภาพแรงงาน และพนักงาน
บริษัท พานาโซนิค จํากัด ประมาณ ๓๐๐ คน และกลุ่มสหภาพแรงงานของบริษัทข้างเคียง มาร่วมสมทบ
อีกประมาณ ๒๐๐ คนรวมประมาณ ๕๐๐ได้รวมตัวชุมนุม ณ บริเวณด้านหน้า บริษัท พานาโซนิค จํากัด
ภายในเขตนิคมอุสาหกรรมเวลโกร์ว ต.บางสมัคร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ เพื่อเรียกร้อง
ด้านสวัสดิการ เงินโบนัสประจําปี และขอเพิ่มเงินค่าแรงประจําปี(ข้อพิพาทแรงงาน) ต่อนายจ้าง การแก้ไข
ปัญหา ผวจ.ฉช. ได้มอบหมายให้ นายนิสัย สุขระ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ ระหว่างกลุ่มสหภาพแรงงาน
พานาโซนิ ค กั บ ผู้ แ ทนบริ ษั ท พานาโซนิ ค จํ า กั ด (นายจ้ า ง) โดยมี ฝ่ า ยปกครอง อ.บางประกง/
จนท.ตร.สภ.บางประกง และ จนท. ทหาร ร้อย.รส. ฯ ร่วมเจรจาด้วย ผลการเจรจาได้ข้อยุติในเบื้องต้นคือ
กําหนดวันเจรจาร่วม ๓ ฝ่าย หาข้อยุติ อีกครั้งในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จว.ฉช. เสร็จแล้วกลุ่ม ฯ ได้ยุติการชุมนุมเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. เหตุการณ์
โดยทั่วไป ปกติ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น. ได้มีกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ เทศบาลตําบล
พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๐ คน นําโดย ผอ.กองช่าง ทต.พิมพา ได้เดินทางมาศูนย์
ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ ขอร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ย้ า ย ปลั ด เทศบาลตํ า บลพิ ม พา โดยกล่ า วหาว่ า มี
พฤติกรรมส่อทุจริตต่อหน้าที่และสร้างความขัดแย้งในองค์กร การแก้ไขปัญหา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมาย นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ หน.สนจ.ฉช. ไปรับเรื่องร้องเรียน
ดั ง กล่ า ว เพื่ อดํ าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และให้ ความเป็ นธรรมแก่ ทั้ ง สองฝ่ าย แล้ ว จะแจ้ ง ผล
ดําเนินการให้ผู้ร้อง ฯ ทราบโดยเร็วต่อไป
หั ว ข้ อข่ าวสา รที่ สํ าคั ญ ที่ ข อ ใ ห้ ภ าคี เครื อ ข่ า ยความมั่ นคง ได้ ติ ดตา ม ใ นห้ ว งต่ อไ ป
การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง และกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ ในพื้นที่,กลุ่ม ขบวนการ
ทํ าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม,กลุ่ ม ขบวนการเครือ ข่ า ยยาเสพติ ด ,บ่ อ นการพนั น,อาวุ ธ
สงคราม,คอกน้ํามันเถื่อน,กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตามเอกสาร)
ขนส่งจังหวัด

สํานักงานขนส่งจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับทหาร ประจําเดือน พ.ย. 58 ตั้งจุดตรวจจํานวน
๓ ครั้ง พบผู้กระทําความผิด จํานวน 17 ราย เป็นความผิดอื่นฐานความผิด การต่อเติมหรือดัดแปลงตัว
รถให้บรรทุกน้ําหนักเกิน จํานวน 2 คัน

๖

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ (ตามเอกสาร)
ขนส่งจังหวัด

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช. วินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งหมด 157 วิน จํานวน 2,73๑ คัน รถป้ายเหลือง 1,808 คัน จดทะเบียนแล้วคิดเป็น 66 % ป้าย
ดํา 9๒๖ คัน คิดเป็น 34 %
การจั ดระเบี ยบรถตู้ โ ดยสาร (รถตู้ ช นิ ด พิ เ ศษ)ตามนโยบาย คสช. มี ผู้มายื่ นขอรั บใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งฯทั้งหมด จํานวน 167 ราย จํานวน 175 คัน ยื่นขอประกอบการขนส่งฯแล้ว จํานวน
112 ราย มาดําเนินการทางทะเบียนแล้ว จํานวน 82 ราย

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 09.20 น.

พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
...................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานเหตุการณ์ เกี่ยวกับคดี
5.1 รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ขอสรุ ป รายงานสถิ ติ ค ดี อ าญา 4 กลุ่ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 เปรียบเทียบในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ :กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
ประเภทความผิด
ชีวิต ร่างกาย เพศ
1.ฆ่าผู้อื่น
2.ทําร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
3.พยายามฆ่า
4.ทําร้ายร่างกาย
5.ข่มขืนกระทําชําเรา

พ.ย.58
พ.ย.57
เกิด จับ เกิด จับ
58 53 24 19
2
0
3
49
4

2 1
0 2
3 2
46 14
2 5

1
2
1
11
4

เหตุเกิด จับกุม เป้าหมาย
หมายเหตุ
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) (ร้อยละ)
-34
79.16 78.60
ผ่าน
-1
+2
-1
-35
+1

100
100
50.00
78.57
80.00

73.08
65.22
67.72
84.16
78.57

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ประเภทความผิด
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1.ปล้นทรัพย์
2.ชิงทรัพย์
2.1 บาดเจ็บ
2.2 ไม่บาดเจ็บ

3.วิ่งราวทรัพย์
4.ลักทรัพย์
4.1 รถยนต์
4.2 รถจักรยานยนต์
4.3 อื่นๆ

5.กรรโชกทรัพย์
6.ฉ้อโกง
7.ยักยอก
8.ทําให้เสียทรัพย์
9.รับของโจร
10.เรียกค่าไถ่
11.วางเพลิง

พ.ย.57
พ.ย.58 เหตุเกิด จับกุม เป้าหมาย
หมายเหตุ
เกิด จับ เกิด จับ เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) (ร้อยละ)
87 59 59 23
-28
38.98 52.53
ไม่ผ่าน
5
51
2
24
25
1
3
26
1
-

- 2
- 2
5 3
24 26
1 0
4 9
19 17
1 13
2 8
26 7
1 -

1
1
1
13
0
2
11
1
1
6
-

+2
+2
-2
-25
-2
-15
-8
+12
+4
-19
-1
-

50.00
50.00
33.33
50.00
0
22.22
64.70
7.69
12.50
85.71
-

100
75.00
65.22
46.57
100
56.97
47.84
85.94
81.82
100
62.50

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-

/กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ….

-2กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ
พ.ย.57

ประเภทความผิด
คดีความผิดพิเศษ
1.พ.ร.บ.ป่าไม้
2.พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ
3.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
4.พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
5.พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
6.พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ
7.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
8.พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
9.พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
10.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
13.พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เปรียบเทียบ
เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด
เกิด จับ เกิด จับ
(รับ/แจ้ง) (คดี)
51 23 21 13
-30
-10
6
3
7
21
5
2
5
1
1
0
0

พ.ย.58

3
3
6
6
2
1
0
1
1
0
0

1
2
6
8
1
2
1

1
0
2
8
1
0
1

-5
-1
-1
-13
-5
-1
-5
-1
-1
+2
+1

-2
-3
-4
+2
-2
0
0
-1
-1
0
+1

หมายเหตุ
61.90 %
- มีความผิดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 17 พ.ร.บ
- มีผลการจับกุม
ทั้งหมด 7 พ.ร.บ..

กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
พ.ย.57

ประเภทความผิด
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
1.ยาเสพติด
1.1. ผลิต/นําเข้า/ส่งออก
1.2. จําหน่าย/ครอบครองเพื่อจําหน่าย
1.3. ครอบครอง
1.4. เสพยาเสพติด

2.อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
2.1อาวุธปืนสงคราม
2.2.อาวุธปืนธรรมดา
2.3 วัตถุระเบิด

3.การพนัน
3.1.สลากกินรวบ
3.2.ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์
3.3.การพนันอื่นๆ

4.วัสดุ/สิ่งพิมพ์/สื่อลามกฯ
5.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
6.การป้องกันปราบปรามการค้าประเวณี
7.สถานบริการ
8.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เปรียบเทียบ
เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด หมายเหตุ
ราย คน ราย คน
(รับ/แจ้ง) (คน)
849 898 665 725 -184
-173
630
19
107
201
303
46
42
4
92
47
25
20
2
68
5
6

651
19
122
208
303
47
43
4
115
47
25
43
6
68
5
6

พ.ย.58

454
13
94
96
251
22
22
107
88
5
14
14
36
32

468
17
99
101
251
22
22
153
88
5
60
14
36
32

-176
-6
-13
-105
-52
-24
-20
-4
+15
+41
-20
-6
+12
-32
-5
+26

-183
-2
-23
-107
-52
-25
-21
-4
+38
+41
-20
+17
+8
-32
-5
+26

/๕.๑ สถิติคดีอาญา 4…..

-3๕.๑ สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ที่เกิดขึ้นในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เปรียบเทียบเดือน พฤศจิกายน 2557
กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
เกิด
24 ราย/จับได้ 19 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 34 ราย (พ.ย.57 เกิด 58 ราย)
ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 79.16% ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (เป้าหมาย 78.60%)
- ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าว
- ไม่มี
กลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เกิด
59 ราย/จับได้ 23 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 28 ราย (พ.ย.57 เกิด 87 ราย)
ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 38.98% ไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนด (เป้าหมาย 52.53%)
- ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าว
- ไม่มี
กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ
เกิด
21 ราย/จับได้ 13 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 30 ราย (พ.ย.57 เกิด 51 ราย)
ผลการจับกุม (รับ/แจ้ง) = ลดลง และผลคดี = ลดลง (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 61.90%)
- ผู้กระทําผิดเป็นบุคคลต่างด้าว
- ไม่มี
กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
จับได้ทั้งสิ้น
665 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ลดลง 184 ราย (พ.ย.57 เกิด 849 ราย)
ผลการจับกุม(รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = ลดลง
- คดีที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวมีอยู่ในกลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีเฉพาะความผิด
ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 14 คดี ผู้ต้องหา 14 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน พฤศจิกายน 2558
:- รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มี
:- รถจักรยายนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 9 คัน ได้รถคืน จํานวน 2 คัน ดังนี้ :1. สภ.บางปะกง หาย 3 คัน ยังไม่ได้รถคืน
2. สภ.แสนภูดาษ หาย 2 คัน ยังไม่ได้รถคืน
3. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา หาย 1 คัน ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน)
4. สภ.ท่าตะเกียบ หาย 1 คัน ได้รถคืน (พบรถจอดทิ้งไว้ในสวนยางพาราริมถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่ง
ส่าย ม.12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบฯ )
5. สภ.แปลงยาว หาย 1 คั น ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ถคื น (เมื่ อ วั น ที่ 21 พ.ย.58 สภ.แปลงยาวจั บ กุ ม ตั ว
นายธวัชชัย สร้อยสนธิ์ ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ (รถ จยย.) ตามเลขคดีที่ 581/58 ลง 23 ก.ค.58)
6. สภ.เขาหินซ้อน หาย 1 คัน ยังไม่ได้รถคืน
ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้ :1. ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น.
2. ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น.
3. ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น.
4. ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.

จํานวน 4 คัน
จํานวน 3 คัน
จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 คัน

บริเวณสถานที่ ที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม
:- บริเวณที่สาธารณะ(ริมถนน/ซอย) จํานวน 5 คัน
:- บริเวณเคหสถาน(หน้าห้องเช่า/ที่จอดรถหอพัก) จํานวน 4 คัน
/คดีอาญาที่น่าสนใจ.....

-4คดีอาญาที่น่าสนใจ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ :1. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่ ภ.จว.อ. 26/2558
ข้อหา
ชิงทรัพย์
ผู้ต้องหา นายธเนตร พวงทอง อายุ 39 ปี
จับได้
ผู้เสียหาย นางดารุณี โพธิ์งาม อายุ 53 ปี
ว.ด.ป./สถานที่เกิดเหตุ 19 พ.ย. 58 เวลาประมาณ 10.50 น. ร้าน มิวส์ มินิมาร์ท เลขที่ 228/10/9 หมู่ที่ 1
ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พฤติการณ์แห่งคดี
ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ ขณะที่ผู้เสียหายอยู่ในร้านมินิมาร์ท ขณะนั้นได้มีคนร้ายเป็นชายเข้ามาในร้าน
แล้วใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์เอาเงินสด จํานวน 5000 บาท และบุหรี่ ยี่ห้อ เอสเอ็มเอส จํานวน 2 ซอง แล้วขับขี่
รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสามารถ
รู้ตัวคนร้าย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามจับตัวผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยของกลางในวันเดียวกัน และนําตัว
ผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป
2. สภ.สนามชัยเขต ที่ ภ.จว.อ. 28/2558
ข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ต้องหา 1. นายประมวล หรือเบียร์ ศรีปัญญา อายุ 24 ปี
จับได้
2. นายวรชาติ หรือนิว หาญเสมอ อายุ 21 ปี
ผู้เสียหาย นายจงรัก เพิ่มพูน อายุ 18 ปี ตาย
ว.ด.ป./สถานที่เกิดเหตุ 24 พ.ย. 58 เวลาประมาณ 07.20 น. ริมถนนลูกรังสาธารณะบริเวณไร่มันสําปะหลังเลขที่
- หมู่ที่ 12 ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
พฤติการณ์แห่งคดี
ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุคนถูกฆ่าตาย จึงไปตรวจสถานที่
เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นสภาพศพสวมกางเกงขาสั้นสีแดง เสื้อยืดสีฟ้า นอนตะแคงไปทางด้านขวา จํานวนหลายรู
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ มีกลุ่มผู้ต้องหาโทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบ้าจากผู้ตาย ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหา
และผู้ตายพูดคุยกันอยู่นั้นได้เกิดมีปากเสียงกันจากนั้น ผู้ต้องหาที่ 1 ได้ใช้อาวุธปืนยิง นายจงรัก ฯ ถึงแก่ความตาย
หลังก่อเหตุ ผู้ต้องหาที่ 2 ได้ขับรถจักยานยนต์ พาผู้ต้องหาที่ 1 หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการจับกุมตัว
ผู้ต้องหาที่ 2 ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ฯ และให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าได้
ร่วมกันกับ ผู้ต้องหาที่ 1 ฆ่านายจงรัก ฯ แล้วได้หลบหนีไปด้วยกัน ส่วนผู้ต้องหาที่ 1 หลบหนี อยู่ระหว่างสืบสวน
ติดตามจับกุมตัว

-5สรุปข้อมูลสถิติการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๑2/๒๕๕8 วันพุธที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕9
*************************************
ผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษ
- ห้วงวันที่ ๑ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 มีผลการจับกุมดังนี้ :ยาเสพติดให้โทษ
ผลการดําเนิน
การเปรียบเทียบ
จับ/ราย
ผู้ต้องหา/คน
630
651
พฤศจิกายน ๒๕๕7
พฤศจิกายน ๒๕๕8

454

ยาเสพติด (ยาบ้า )
จับ/ราย
ผู้ต้องหา/คน
468
481

468

364

368

- ผลิต 13 ราย /ผู้ต้องหา 17 คน (พืชกระท่อม)
- จําหน่าย 40 ราย /ผู้ต้องหา 42 คน
- ครอบครองเพื่อจําหน่าย 54 ราย/ผู้ต้องหา 57 คน - ครอบครอง 96 ราย /ผู้ต้องหา 101 คน
- เสพ 251 ราย /ผู้ต้องหา 251 คน
***
ของกลาง : ยาบ้า 88,112 เม็ด, ยาไอซ์ 88.62 กรัม, กัญชาแห้ง 67.88 กรัม, พืชกระท่อม
191,779.04 กรัม และสารระเหย (กาว) 1 กระป๋อง
การจัดระเบียบสังคมและเชิงบูรณาการ
- ในช่วงระยะตั้งแต่ วันที่ ๑ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 มีผลการปราบปรามจับกุม ดังนี้ :-

พฤศจิกายน ๒๕๕7

ราย
92

คน
115

ยาเสพติดให้โทษ (น่าสนใจ )
ยาบ้า
ฝิ่น
ยาอี/ยาไอซ์
ราย
คน
ราย
คน
ราย คน
468 481
1
1
11
13

พฤศจิกายน ๒๕๕8

107

153

364

ผลการดําเนินการ
เปรียบเทียบ

การพนัน

368

-

-

8

9

ที่มา : กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
********************************************************************

