รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/๒๕๕6
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายบัณฑิตย์
2. นายไพศาล
3. นายสมชัย
4. นายเดชา
5. พ.ต.อ.วินัย
6. พ.ท.สุทธิรัตน์

เทวีทิวารักษ์
วิมลรัตน์
เตชะเกิดกมล
ใจยะ
จิตต์ปรุง
ปรานศิลปิน

7. พ.ต.ไพศาล
8. นายสมชาย
9. นายสมศักดิ์
10. นายอุดมวิทย์
11. พ.ต.ท.อํานาจ
12. นายวีรพล
13. นางสาวสมลักษณ์
14. นางภาวดี
15. นายธนโชติ
16. นายสัมพันธ์

คล๎ายเพ็ชร
เปรมใจ
กู๎เกียรติกาญจน์
อริยสุนทร
หาญไฟฟ้า
นิธิพงศ์
อํานวยประเสริฐ
เอื้ออังคณากุล
สมรรถไท
พรสกุลภักดี

17. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

18. นายสวัสดิ์

รอบรู๎

19. นายยุทธนา
20. นายวิชัย
21. นางสาวนงคราญ
22. นายอยูํ

อํอนส๎มกฤษ
ลิกขนานนท์
แย๎มเวช
เสนาธรรม

23. นายเสนํห์
24. นายสมประสงค์
25. นางสาวฉัตรสุดา

วงศ์แสนใหมํ
คูหากาญจน์
ชุมเกษียร

รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1) (ประธาน)
รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค 1
หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารชํางที่ 2 รักษาพระองค์
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
ท๎องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คํายพระยาสุรสีห์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อํานวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
/26.นายสุดสาคร...
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26. นายสุดสาคร
27. นางสาวเทียมจิตร
28. นายไพโรจน์
29. นายอเนก
30. นายประยุทธ
31. นางวิภวา
32. นายไพบูลย์
33. นายบุญธรรม
34. นางรุจินันท์
35. นายวิสิทธิ์
36. นายบรรพต
37. นางวราภรณ์
38. นายภูเบศ
39. นายสัญชาน
40. นายเกรียงศักดิ์
41. นายพรหมกฤต
42. นายยุทธพล
43. นายธนาเดช
44. นายสานุพัฐ
45. พ.ต.ท.ธนายุทธ
46. พ.ต.ท.วรวุฒิ
47. พ.ต.ท.สิทธิพลว์
48. พ.ต.ท.หญิงกฤษติญา
49. พ.ต.ท.ชนินทร์
50. พ.ต.ท.อธิวัฒน์
51. พ.ต.ท.ชูศักดิ์
52. พ.ต.ท.สมชาย
53. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์
54. พ.ต.ท.เอนก
55. พ.ต.ต.เสนํห์
56. พ.ต.ท.ชรินทร์
57. พ.ต.ท.นิพนธ์
58. พ.ต.ท.บรรฑูรย์
59. พ.ต.ท.สมเกียรติ
60. ร.ต.ต.มนัสชัย

ภัทรกุลนิษฐ์
อมาตยกุล
วิลาราช
วงศ์ษา
อินแบน
อุดมรัตน์
สุนทรประเสริฐ
เสาวดี
นิลวิสุทธิ์
สินลือนาม
ทรัพย์เมือง
ศิริวงศ์
พุฒิรัตนาราม
สกาญจนชัย
รัตนกุญชลี
มํวงมงคล
องอาจอิทธิชัย
เติมปลื้ม
เดํนธรรม
สีดา
สุวรรณวิก
สิริธานิยภักดี
ก๋งแกํน
เดชชีวะ
อนันตชัยศักดิ์
กุลานุจารี
ชํานิ
วรรณพุฒ
เจริญผล
เจริญจิตร
งามวงษ์น๎อย
คล๎ายสิงห์
ผลิตนนท์เกียรติ
สมนึก
พรหมแสง

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อํานวยการสํานักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน๎าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอํางฤาไน
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายอําเภอบางคล๎า
นายอําเภอแปลงยาว
นายอําเภอบ๎านโพธิ์
นายอําเภอสนามชัยเขต
นายอําเภอทําตะเกียบ
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน นายอําเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล๎า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ทําตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ๎อน
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว. สภ.หนองแหน
/61.พ.ต.ท.พัฒนา...
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61. พ.ต.ท.พัฒนา
62. ร.ต.อ.ประโมทย์
63. นายจักรกฤษณ์
64. นายบุญนที
65. นายอัครา
66. นางสาวิตรี
67. จ.อ.รัชพล
68. นายอนันต์
69. นายสมศักดิ์
70. นายปลวัชร
71. นายโกวิท
72. นายเจียม
73. นายอํานวย
74. นายสาธร
75. นายเฑียร
76. นายวสันต์
77. นายชวลิต
78. พ.ต.อ.ธนู
79. นายธีระ
80. นางนิทัศนีย์

แก๎วสําอางค์
พูลประเสริฐ
นนท์จีรพัส
สุขรัตน์วรกุล
ปิยะวาทินทร์
ศรีสอาด
ถาวรชวลิตกุล
พงศ์สุปราณี
จรุญเลิศ
บุตรีวงษ์
เกตุนวม
โฉมสอาด
เจริญรุํงเรืองชัย
สุขเกษม
คุมพล
ศิรินภารัตน์
บุญปาน
พวงมณี
พรชูตรง
ฉัตรโชติกวงศ์

81. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ศรีคชา

สว.กก.๑ บก.ส.1
แทน สว.ตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลทําข๎าม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทําสะอ๎าน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทุํงสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีหัวสําโรง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน๎ากลุํมงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พล.ต.อภิรัชต์
๒. พ.อ.องอาจ
๓. นางอารียา

คงสมพงษ์
ชวาลวิวัฒน์
โลณะปาลวงษ์

๔. นายณรงค์

5. นายจตุพร

วัชรชัยทโอสถ
คชานุบาล

6. นายวิพากษ์

เดชเบญจรงค์

7. พ.ต.อ.สมศักดิ์
8. พ.ต.อ.ประภาส

สุนาวิน
เหมือนปิ๋ว

ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
รองผู๎อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
รักษาราชการแทนหัวหน๎าสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อํานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน๎าหนํวยประสานงานป้องกันและปราบปรามการ
ทําลายทรัพยากรป่าไม๎ (นปม.)
ศูนย์ประสานป่าไม๎ฉะเชิงเทราสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎
ปราจีนบุรี
ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์
ผกก.สภ.ราชสาส์น
/9.พ.ต.อ.ชาติ...
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9. พ.ต.อ.ชาติ
10. พ.ต.ท.จิรวุฒิ
11. นายวิสูตร
12. นายชูรัส
13. นายวิรัตน์
14. นายนพ
15. นายวีระพล
16. นายประจวบ
17. นายนิกร
18. นางศิริกาญจน์
19. นายเขียน
20. นายอมร
21. นายสม
22. นายอิทธิพงษ์
23. นายสมชาย
24. นายประดิษฐ
25. นายพลากร
26. นายจักรพงษ์
27. นายวัลลภ
28. นายประดิษฐ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเตือนใจ

งานพิทักษ์
ขวัญคุ๎ม
ศรีสุนทร
ภูํศรีจันทร์
ผาสุก
ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสวําง
กรรเจียก
อิ่มละเอียด
ทองล๎อม
เอี่ยมอํอน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
ศักดิ์ประศาสน์
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ

ผกก.สภ.ฉิมพลี
สว.ทล.1 กก.3
นายกเทศมนตรีตําบลบางคล๎า
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาํ บลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ๎อน
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจริญพงษ์

หัวหน๎ายุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติที่ประชุม

ยังไมํมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุมฯ จํานวน ๑4 หน๎า ได๎นําเข๎าเว็บไซด์ของสํานักงานจังหวัดฯ และเว็ปไซด์ของ
/ตํารวจภูธร...

๕

ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร๎อยแล๎ว มีกรรมการทํานใดจะแก๎ไขรายงานการประชุมหรือไมํ
ถ๎าไมํมีการแก๎ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕6
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร๎ อ ยจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ

นายสุดสาคร

ประธาน
นายสุดสาคร
มติที่ประชุม

เรื่ องติดตามการประชุมครั้งที่แล๎ ว มี 1 เรื่ อง ได๎แกํ กรณี ห นังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ลงขํา ว
เกี่ยวกับชาวไรํมันสําปะหลัง ที่ อ.สนามชัยเขต เรื่องการให๎ความชํวยเหลื อเกษตรกรผู๎ประสบภัย
ปี 2555 มีเกษตรกรร๎องเรียนตํอสื่อมวลชน จํานวน 52 ราย มีการเสนอขําววําจังหวัดขํมขูํ
ประชาชนผู๎ประสบภัย ซึ่งเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได๎ชี้แจงการดําเนินงานตามขั้นตอน และทาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะลงแก๎ขําวในสํวนที่คลาดเคลื่อน ขอเชิญทํานเกษตรจังหวัดชี้แจงเพิ่มเติม
จากการชี้แ จงไปครั้งที่ แล๎ ว มี นักขํ าวชํอ ง 9 มาขอสั มภาษณ์ เมื่อวัน ที่ 18 ก.พ. 56
จึงชี้แจงไปวําขั้นตอนการดําเนินการเรื่องภัยธรรมชาติ ให๎ทราบทุกขั้นตอน และจะไปชี้แจงเพื่อทํา
ความเข๎าใจให๎เกษตรกรผู๎ประสบภัยทราบในวันที่ 5 มี.ค. 56 ที่ ม.11 ต.ทํากระดาน อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรจังหวัดได๎ให๎ข๎อมูลปี พ.ศ.2554 และ2555 ไป วํามีเกษตรกรรายใด
ในพื้นที่รับเงินไป พื้นที่น้ําทํวมหรือไมํ ปี พ.ศ. 2555 ได๎รับเงินแล๎ว 8,000,000 บาท ได๎โอน
เข๎าบัญชีเกษตรกรเรียบร๎อยแล๎ว ในสํวนเกษตรกร 52 ราย ที่ร๎องเรียนมีแตํรายชื่อไมํมีลายเซ็น
จะต๎องไปตรวจสอบวําเขาร๎องเรียนมาจริงหรือไมํ
นักขําวชํอง 9 ที่มาขอสัมภาษณ์ เป็นนักขําวมาจากสํวนกลางหรือท๎องที่
นักขําวสํวนกลาง 3 คน นักขําวท๎องที่ 1 คน พร๎อมอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ ซึ่งกระผมได๎
ให๎ข๎อมูลการเกิดภัยธรรมชาติ และขั้นตอนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติไปให๎เข๎าใจแล๎ว
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธีระ

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให๎โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให๎ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดําเนินการและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผํนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ก.พ. ๕6 โดยภาพรวมในเรื่องสถานการณ์ยาเสพติด
ปรากฏวํามีสถานการณ์ แพรํระบาดลดลง จากการปฏิบัติของฝ่ายปราบปรามและชุดของอําเภอมี
การแพรํระบาดมากอยูํในพื้นที่ 5 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.บางปะกง อ.บ๎านโพธิ์ อ.พนมสารคาม และ
อ.บางน้ําเปรี้ยว แหลํงพักยาในพื้นที่ไมํมี การจับกุมรายสําคัญซึ่งเป็นผลงานของตํารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มี ๔ ราย รายแรก วันที่ 8 ม.ค. 56 จับกุม นายพัฒนะ หรือต๎น พิมภมร อายุ 17 ปี
ได๎ที่บริเวณ ถ.บางน้ําเปรี้ยว – องครักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ของกลางยาบ๎า จํานวน 20
เม็ด คดีที่สอง วันที่ 14 ม.ค. 56 จับกุม นายวีรยุทธ์ ยโสภา อายุ 31 ปี และนายวสันต์ ศรีวิชัย
/อายุ 27 ปี...

๖

อายุ 27 ปี ได๎ที่บริเวณ ดวงเดือนรีสอร์ท ต.บางไผํ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของกลางยาบ๎า จํานวน
18,000 เม็ ด และยาไอซ์ จํ า นวน 13.45 กรั ม คดี ที่ ส าม วั น ที่ 18 ม.ค. 56 จั บ กุ ม
นายเอกลั ก ษณ์ หรื อ เอก สวั ส ดี อายุ 29 ปี ได๎ ที่ บ ริ เ วณบ๎ า นเลขที่ 78 ม.1 ต.ลาดกระทิ ง
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คดีที่สี่ วันที่ 19 ม.ค. 56 จับกุม น.ส.ราตรี หรือรา แสงโคตรมี
อายุ 23 ปี (สัญชาติลาว) บริเวณศูนย์การค๎าบิ๊กซี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของกลางยาบ๎า จํานวน
20,000 เม็ด ทั้งหมดเป็นผลงานของฝ่ายปราบปราม แหลํงมั่วสุมในพื้นที่ได๎แกํ เขตชุมชนเมือง
สถานบริ ก าร สถานบั น เทิ ง ริ ม ทางรถไฟ ศาลาที่ พั ก ผู๎ โ ดยสารริ ม ทา ง สวนสาธารณะ และ
กระทํอมที่ปลูกไว๎เฝ้าบํอกุ๎ง บํอปลา ชนิดของยาที่แพรํระบาด คือ ยาบ๎า ยาไอซ์ กระทํอมและ
กัญชา ราคายาเสพติดในพื้นที่ ยาบ๎า เม็ดละ 200 – 30๐ บาท ยาไอซ์ กรัมละ 2,000 –
2,500 บาท จากการจับกุมที่ผํานมา มีอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด มาก คือ กรรมกร รับจ๎าง
วํางงาน เยาวชน และนักศึกษา สิ่งที่พบผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเป็นเด็กและเยาวชนอายุน๎อยลง
อายุต่ําสุด 14 ปี ผู๎หญิงมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดมากเพิ่มขึ้น อาจเป็นคนสํงยาหรือรับฝากยา
สําหรับการแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน หมูํบ๎าน ในการดําเนินการสั่งการของรัฐบาล
โครงการชุมชนอุํน ใจได๎ลู กหลานกลั บคืน มีการอบรมผู๎ ประสานพลั งแผํ นดิน 25 ตาสั บปะรด
จัดตั้งหมูํบ๎าน ชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติดอยํางยั่งยืน จํานวน 93 หมูํบ๎าน ในเดือนที่ผํานมามี
การติดตามผู๎ผํานการบําบัด จํานวน 1,581 คน และจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร๎างศักยภาพของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เครือขําย
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 56 ณ ห๎องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร
กองทุนแมํของแผํนดิน ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการตรวจสุขภาพ
คือ เข๎าไปดูผลการดําเนินโครงการ ซึ่งได๎รับเงินพระราชทานขวัญถุง จํานวน 8,000 บาท จาก
สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ใน 154 หมูํบ๎าน แยกเป็น 3 เกรด เกรด A จํานวน 56
หมูํบ๎าน เกรด B จํานวน 62 หมูํบ๎าน และเกรด C จํานวน 36 หมูํบ๎าน สํานักงานพัฒนาชุมชนจะ
จัดทีมงานเข๎าไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อให๎มีระบบการบริหารกองทุนเพื่อความเข๎มแข็งตํอไป และ
จัดตั้งพัฒ นาขยายผลศูน ย์ เรี ยนรู๎กองทุนแมํของแผํ นดิน 1 อําเภอ 1 ศูนย์เรียนรู๎ จํานวน 11
หมูํบ๎าน ได๎ดําเนินการแล๎วทุกอําเภอ
การดําเนินการในสถานประกอบการเป็นภาคี กระทรวงแรงงาน ดําเนินการโดยกระทรวง
แรงงาน ค๎นหาผู๎เสพ ผู๎ติด ในสถานประกอบการ 1 แหํง จํานวน 169 คน พบสารเสพติด จํานวน
8 คน จัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวน 20 ครั้ง 5 แหํง
ให๎ ความรู๎ ในการเตรีย มตัว สมัครงานแกํผู๎ผํ านการบําบัด จํานวน 213 คน จัดโครงการจัดทํา
มาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มีผู๎รํวมโครงการ จํานวน
120 คน
โครงการอุํนใจได๎ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ RE X – RAY เชิงรุก 90 วัน ได๎ให๎อําเภอ
กําหนดหมูํบ๎านที่มีปัญหายาเสพติดมากที่สุดแตํละอําเภอ อําเภอละ 1 หมูํบ๎าน/ชุมชน สรุปผลการ
ดําเนินงาน เดื อน พ.ย. 55 – ม.ค. 56 จับกุมผู๎ค๎า จํานวน 51 ราย นําผู๎เสพเข๎ารับการบําบัด
ระบบ Matrix จํานวน 71 คน ติดตามผู๎ผํานการบําบัด จํานวน 158 คน ป้องกันกลุํมเสี่ยงใน
สถานศึกษา จํานวน 879 คน นอกสถานศึกษา จํานวน 406 คน ขจัดปัจจัยเสี่ยง จํานวน 40 แหํง
/เสริมสร๎าง...
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ประธาน

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับครอบครัว มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 102 ครั้ง
ผลการปราบปรามในเดือน ม.ค. 56 ข๎อหาผลิต(กระทํอม,กัญชา) จํานวน 6 คดี ผู๎ต๎องหา
6 คน ข๎อหาจําหนําย จํานวน 29 คดี ผู๎ต๎องหา 31 คน ข๎อหาครอบครองเพื่อจําหนําย จํานวน
59 คดี ผู๎ต๎องหา 64 คน ข๎อหาครอบครอง จํานวน 157 คดี ผู๎ต๎องหา จํานวน 158 คน และ
ข๎อหาเสพ จํานวน 407 คดี ผู๎ต๎องหา 407 คน รวมจับกุม จํานวน 658 คดี ผู๎ต๎องหา 666 คน
ของกลางยาบ๎ า จํานวน 50,134.50 เม็ด ยาไอซ์ จํานวน 41.26 กรัม กัญชาแห๎ ง จํานวน
753.28 กรัม กัญชาสด จํานวน 2,758 กรัม พืชกระทํอม จํานวน 82.4 กิโลกรัม สารระเหย
จํานวน 2 กระป๋อง เคตามีน จํานวน 0.94 กรัม ฝิ่น จํานวน 3 กรัม ด๎านการบําบัดรักษา ข๎อมูล
ณ วันที่ 15 ก.พ. 56 ระบบสมัครใจบําบัด จํานวน 124 คน ระบบคํายบําบัด เป้าหมาย จํานวน
800 คน อยูํระหวํางดําเนินการ ระบบบังคับบําบัด เป้าหมาย จํานวน 737 คน ดําเนินการแล๎ว
1,236 คน (เกิน เป้าหมาย) และระบบต๎องโทษ เป้าหมาย จํานวน 200 คน ดําเนินการแล๎ ว
จํานวน 195 คน
กิจ กรรมสํ าคัญในรอบเดือน ก.พ. 56 โครงการอบรมเพิ่มประสิ ทธิภ าพผู๎ ประสานพลั ง
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 56 ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ
ศาลากลางจั ง หวั ดฉะเชิงเทรา อีกกิ จกรรมหนึ่งคื อ เมื่ อวั นที่ 19 ก.พ. 56 ตรวจค๎ น เรือ นจํ า
โดยสนธิกําลังกับผู๎ปฏิบัติงานทุกฝ่าย การตรวจค๎นเรือนนอน ค๎นตัวผู๎ต๎องหา พบอาวุธ และสิ่งของ
ต๎องห๎าม มีการแถลงขําวโดยผู๎วําราชการจังหวัด รองผู๎วําราชการจังหวัด และผู๎ บัญชาการเรือนจํา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รับแจ๎งเบาะแสยาเสพติด ตามนโยบายได๎ทําป้ายขนาดใหญํ แจ๎งเบอร์
โทรศัพท์ โดยตรงถึงทํานผู๎วําราชการจังหวัด และทํานผู๎บังคับการจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีการรายงาน
เข๎ามาเรื่อย ๆ ได๎ดําเนินการตามเบาะแสแล๎ว ลําสุดได๎ประสานกับสวัสดิการแรงงาน เพื่อเข๎าไป
ตรวจสารเสพติดให๎โรงงานที่ร๎องเรียนเข๎ามา อยูํระหวํางเตรียมการเพื่อเข๎าไปตรวจสารเสพติด ซึ่ง
เป็นการร๎องเรียนผํานป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได๎แจ๎งเบอร์โทรศัพท์ไว๎ มีป้ายขนาดใหญํ จํานวน 4 จุด
คื อ หน๎ า ศาลากลางจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา หน๎ า กองบั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
แยกบางพระ และแยกสตาร์ไลท์ ถ.สุวินทวงศ์ สําหรับอําเภอตําง ๆ ถ๎าจะมีการทําป้ายลักษณะนี้ก็
จะเป็นประโยชน์
วาระที่ ๔.๒ การจัดระเบียบสังคมเชิงบูร ณาการ การจัดระเบียบสังคม รายงานผลตรวจ
สถานบันเทิง จํานวน 9 แหํง ร๎านอินเตอร์เน็ต ร๎านเกมส์ หอพัก แหลํงมั่วสุม จํานวน 141 แหํง
รวม 150 แหํง สุํมตรวจปัสสาวะ จํานวน 1,215 คน พบสารเสพติด จํานวน 1 คน ตรวจบัตร
ประชาชนแล๎วไมํพบ ได๎ดําเนินการปรับตามกฎหมาย ให๎ คําแนะนํากับผู๎ประกอบการให๎ปฏิบัติ
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขหรื อ ระเบี ยบที่ ท างราชการกํ า หนด เชํ น ไมํ ใ ห๎ มี ก ารแสดงลามก อนาจาร
การพกพาอาวุธปืนหรือยาเสพติด ตลอดจนการเปิดปิดให๎ตรงเวลา และไมํให๎พกพาอาวุธปืนเข๎าใน
สถานบริการ บริเวณหน๎าโรงพยาบาลพุทธโสธร พบผู๎เสพยาเสพติดพร๎อมอุปกรณ์เสพยา พบอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืน ได๎ดําเนินการตามกฎหมาย การจัดระเบียบสังคมอยํางเป็นรูปธรรม มีการ
สนธิกําลังทั้งชุดจังหวัด และอําเภอ
ขอบคุณป้องกันจังหวัด ได๎รายงานผลการปฏิบัติการในภาพรวมขณะนี้ เรื่องอบรมต๎นกล๎า
กองทุนแมํของแผํนดินซึ่งพัฒนาชุมชนเป็นผู๎ดําเนินการ และจะดําเนินการเพิ่มเติมในปีนี้อีก จํานวน
20 กองทุน 20 หมูํบ๎าน
/นายเดชา...
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นายเดชา

ขอความรํวมมือสํวนที่เกี่ยวข๎อง กรณีคํายบําบัดทั้งตํารวจและสาธารณสุข หากมีการร๎อง
ขอประสานจากอําเภอ ขอให๎ความรํวมมือ ขอให๎จัดทีมชํวยทางอําเภอด๎วย
เลขานุการ
ตํ อ ไ ปว า ระ ที่ ๔ . ๓ ก า รป้ อ งกั น แล ะ แ ก๎ ไ ข ปั ญ ห าก า รตั ด ไ ม๎ ทํ า ลา ย ป่ า แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให๎ที่ประชุมทราบ
นายอยู่
สําหรับเดือน ก.พ. ๕6 ไมํมีคดีการกระทําผิดด๎านป่าไม๎ ด๎านการแก๎ไขปัญหา มีโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล๎านกล๎า 80 พรรษา มหาราชินี เป็นโครงการของ พ.ศ.2556 –
2559 เป้าหมายปลูกป่าจํานวน 13,200 ไรํ ต๎นไม๎ จํานวน 580,000 กล๎า ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555 ปลูกป่าแล๎ว จํานวน 656 ไรํ แยกเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ จํานวน 100 ไรํ พื้นที่เพื่อ
การอนุรักษ์ จํานวน 311 ไรํ พื้นที่เศรษฐกิจ จํานวน 195 ไรํ ที่อื่น ๆ จํานวน 50 ไรํ รวม
240,500 กล๎า พ.ศ.2556 เป้าหมายปลูกป่า จํานวน 145,000 กล๎า โดยจะปลูกป่า จํานวน
650 ไรํ
ประธาน
เรื่องแผนปี 2556 ได๎กําหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะปลูก จํานวน 145,000 กล๎า หรือยัง
นายอยู่
เรื่องนี้ทางจังหวัดโดยทํานผู๎วําราชการจังหวัด ได๎แตํงตั้งคณะทํางานแล๎ว จํานวน 1 ชุ ด
โดยมีหนังสือจังหวัด ที่ ฉช 0013.3/ว 0865 ลงวันที่ 18 ก.พ. 56 โดยมีทํานรองผู๎วําราชการ
จังหวัด เป็นคณะทํางาน มีหลายหนํวยงานเข๎ารํวม มีผู๎แทนจากกรมป่าไม๎ กรมอุทยานแหํงชาติ
นายอําเภอ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎านในพื้นที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หัวหน๎าสํานักงานจังหวัด และ
ผู๎แทนภาคประชาชน การประชุมที่ผํานมา ได๎กําหนดให๎อําเภอแตํละอําเภอ หาพื้นที่มาให๎เรากํอน
ตอนนี้ กํ า หนดพื้ น ที่ วํ า ใช๎ ก ล๎ า จํ า นวน 145,000 กล๎ า ตํ อ ปี กล๎ า ไม๎ ไ ด๎ ข อความรํ ว มมื อ จาก
กรมอุทยานแหํงชาติ และกรมป่าไม๎ สําหรับพื้นที่ที่จะเลือกปลูกป่า เป็นพื้นที่เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่า
เขาอํางฤาไน ป่าสงวนแหํงชาติ และพื้นที่ป่าชุมชน
ประธาน
จะคุยกับคณะทํางานควรปลูกตอนฤดูฝน ประมาณเดือน พ.ค. 56 หากปลูกชํวงนี้ ฤดูแล๎ง
ต๎นไม๎จะตาย ทํานอยูํชํวยเตรียมการประสานเจ๎าของต๎นกล๎าไว๎กํอน ถ๎าไมํจองไว๎จะไมํมีต๎นกล๎าปลูก
กําหนดเป้าหมาย กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ฝากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วย
เลขานุการ
ตํอไปวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย๎ายสัตว์โดยไมํได๎รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัด
รายงานให๎ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สําหรับเดือน ก.พ. ๕6 ไมํมีรายงานจับกุมผู๎กระทําผิดจากการลับลอบเคลื่อนย๎ายสัตว์และ
ซากสัตว์ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
ประธาน
ฝากปศุ สั ต ว์ ชํ ว ยติ ด ตามเรื่ อ งปั ญ หา ที่ ต.หนองแหน กรณี ลั ก ลอบทิ้ ง กากของเสี ย
อุตสาหกรรม และมีผลกระทบตํอสัตว์น้ําหรือไมํ ฝากเรียนให๎ปศุสัตว์จังหวัดทราบด๎วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบ
เดือน ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ม.ค. ๕6 สถิติการเกิดคดี กลุํมที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ คดีเกิดขึ้น จํานวน 6 ราย จับกุมได๎ จํานวน 3 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
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ปีที่ผํานมา คดีเกิดลดลง จํ านวน 2 ราย คดีกลุํมที่ ๒ คดีประทุษร๎ายตํอ ชีวิต รํางกายและเพศ
คดีเกิดขึ้น จํานวน 29 ราย จับกุมได๎ จํานวน 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผํานมา
คดีเกิดเทํากัน คดีกลุํมที่ 3 คดีประทุษร๎ายตํอทรัพย์ คดีเกิดขึ้น จํานวน 55 ราย จับกุมได๎ จํานวน
10 ราย เปรีย บเทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่ผํ านมา คดีเกิด ลดลง จํานวน 2 ราย คดีกลุํ มที่ ๔
คดีอาญา ที่นําสนใจ คดีเกิดขึ้น จํานวน 30 ราย จับกุมได๎ จํานวน 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดีย วกันปี ที่ผํ านมา คดีเกิดลดลง จํานวน 4 ราย คดีกลุํ มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย จับกุมได๎
จํานวน 741 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผํานมา จับกุมได๎เพิ่มขึ้น จํานวน 255 ราย
เลขานุการ
ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานตํางด๎าวและแนวทางแก๎ไข ด๎านแรงงานใน
ระบบ ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให๎ที่ประชุมทราบ
นายธนโชติ
สํ า นั ก งานจั ดหางานจั งหวัด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานจํา นวนแรงงานตํา งด๎ าว ที่ ได๎ รั บ
อนุญาต ให๎ทํางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ก.พ. ๕6 แบํงเป็นถูกกฎหมายและผิ ด
กฎหมาย(ชนกลุํมน๎อย) รวมทั้งหมด จํานวน 19,356 คน แยกเป็น กลุํมที่ ๑ กลุํมคนตํางด๎าวที่
เข๎าเมืองโดยถูกกฎหมาย จํานวน 19,122 คน คือ 1.คนตํางด๎าวที่ได๎รับสํงเสริมการลงทุน จํานวน
823 คน 2.คนตํางด๎าวเข๎าเมืองชั่วคราว จํานวน 640 คน 3.คนตํางด๎าวที่ผํานการพิสูจน์สัญชาติ
จํานวน 12,685 คน 4.คนตํางด๎าวที่นําเข๎าตาม MOU จํานวน 4,694 คน 5.คนตํางด๎าวที่ทํางาน
จําเป็นเรํงดํวน จํานวน 280 ราย กลุํมที่ 2 แรงงานตํางด๎าวที่เข๎าเมืองผิดกฎหมาย คือ ชนกลุํมน๎อย
จํานวน 234 คน
ขอประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการผํอนผันให๎อยูํในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อดําเนินการให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 56 เห็นชอบตามมติ
คณะบริห ารแรงงานตํางด๎ าวหลบหนีเข๎าเมือง โดยผํอนผันให๎แรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมือง
รวมทั้งสิ้น จํานวน 420 คน แยกเป็น สัญชาติพมํา จํานวน 128 คน ลาว จํานวน 140 คน และ
กัมพูชา จํานวน 152 คน นายจ๎างที่ขอผํอนผันรวมทั้งสิ้น จํานวน 60 ราย อยูํในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ
เลขานุการ
ตํอไปตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอเชิญตํารวจตรวจคนเข๎าเมืองรายงาน
ร.ต.อ.ประโมทย์
ในสํ ว นตรวจคนเข๎ า เมื อ งจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานสถิ ติ ตํ า งด๎ า วเข๎ า เมื อ งโดย
ผิดกฎหมาย ประจําเดือน ม.ค. ๕๖ เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๔ ราย แยกเป็น สัญชาติกัมพูชา จํานวน
๑๙๒ ราย พมํา จํานวน ๒๗ ราย ลาว จํานวน ๓ ราย และอื่น ๆ จํานวน ๒ ราย วิธีผลักดัน
สํงกลับมี 2 ทาง คือ ผลักดันไปที่สํานักงานตรวจคนเข๎าเมืองสวนพลูกรุงเทพ จํานวน ๑๐๐ ราย
และผลักดันไปที่ดํานตรวจคนเข๎าเมืองชายแดน จํานวน ๑๒๔ ราย ทั้งหมดได๎ถูกผลักดันกลับออก
นอกราชอาณาจักรเรียบร๎อยแล๎ว
ขอรายงานเพิ่มเติม คดีที่รายงานไปครั้งที่แล๎วเป็นคดีเข๎าขํายค๎ามนุษย์ ที่ สภ.พนมสารคาม
จับกุมร๎านคาราโอเกะ จํานวน ๒ ร๎าน ได๎เด็กอายุต่ํากวํา ๑๘ ปี จํานวน ๓ คน สัญชาติไทย จํานวน
๒ คน สัญชาติกัมพูชา จํานวน ๑ คน คนไทย ๒ คน มีผู๎ปกครองมารับกลับเรียบร๎อยแล๎ว ยืนยันวํา
ไมํใชํเหยื่อของการค๎ามนุษย์ สํวนเด็กชาวกัมพูชา คาดวําเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย์ อยูํระหวํางตรวจ
มวลกระดูก ขณะนี้อยูํระหวํางรอผลตรวจ สํวนผลคืบหน๎าอยํางไรจะรายงานให๎ทราบอีกครั้ง
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ขอถามทําน ตรวจคนเข๎าเมือง คนไทยที่ไมํใชํเหยื่อคืออะไร
เด็กชาวไทย ๒ คน มีการสอบปากคํา และมีผู๎ปกครองยืนยันวําเด็กไมํได๎เข๎ามาทํางานแตํ
มาหาเพื่อน ยืนยันวําไมํใชํเหยื่อแตํอายุต่ํากวํา ๑๘ ปี ระหวํางถูกจับก็ไมํชัดเจนวํามีการทํางาน
หรือไมํ พนักงานสอบสวนได๎วิเคราะห์เบื้องต๎นและให๎ผู๎ปกครองมารับกลับบ๎าน
ตํอไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค๎ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให๎ที่ประชุมทราบ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ จั งหวั ดฉะเชิ ง เทรา ขอสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานในรอบเดือน ก.พ. ๕6 มีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกํผู๎ปฏิบัติงานด๎านป้องกันและ
ปราบปรามการค๎ามนุ ษย์ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ ก.พ. ๕๖ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีส อร์ท
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ทํานศุภฤกษ์ หงส์ภัคดี รองปลัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิ ด การอบรม วิ ท ยากรผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได๎ แ กํ พล.ต.อ.ชั ช วาล สุ ข สมจิ ต ร์ ที่ ป รึ กษา(กม.๑)/
ผอ.พดส.ตร. ให๎ความรู๎เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันการค๎ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ความหมายของการค๎ามนุษย์ พ.ต.ท.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์ พนักงานสืบสวนสอบสวน บก.ปคม. ให๎
ความรู๎เรื่องเทคนิคการสอบสวน การดําเนินคดี การค๎ามนุษย์ การคัดแยกเหยื่อ อํานาจของพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง นายสมพงศ์ เข็มแก๎ว อัยการจังหวัดเชียงราย ให๎
ความรู๎เรื่องการการดําเนินงานตาม มาตรา ๓๔ ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์
การทํางานสหวิชาชีพ และประเด็นปัญหาการทํางาน ผู๎เข๎ารับการอบรมทั้ง หมด จํานวน ๖๐ คน
ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ตํารวจสถานีตํารวจในจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํ านั ก งานจั ดหางานจั งหวัดฉะเชิง เทรา เจ๎ าหน๎ าที่คดี พิเศษกรมสอบสวนคดีพิ เศษ สํ านั กงาน
คุ๎มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา บ๎านพักเด็กและครอบครัว และสํานักงาน
พัฒนาสังคม
เรื่องติดตามบุคคลสูญหาย มีจํานวน ๒ ราย รายแรก น.ส.รุํงฤดี พันโยศรี อายุ ๓๕ ปี
ภูมิลําเนา จ.เลย หายออกจากบ๎านไป เดือน ก.พ. ๒๕๕๒ และได๎โทรศัพท์ไปหามารดาที่บ๎าน วําไป
หาทําเลขายก๋วยเตี๋ยวที่ อ.เมือง จ.เลย ข๎างมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย หลังจากนั้นก็ไมํได๎
ติดตํอกลับมาอีก รายที่ ๒ ด.ญ.มนัสนันท์ คงโสภาคี อายุ ๔ ปี ภูมิลําเนา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
หายไปเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๕๖ หายไประหวํางที่ตากับยายขายน้ําผลไม๎ปั่น ในงานเทศกาลดอกฝ้าย
บานมะขามหวานเมืองเลย บริเวณศาลากลาง จ.เลย ได๎ประชาสัมพันธ์และประสานงานขอความ
ชํวยเหลือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว
รายงานผลการชํวยเหลือเหยื่อผู๎เสียหาย ที่ตกเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย์ เป็นกรณีเดียวกับ
ตํารวจตรวจคนเข๎าเมือง จํานวน ๓ ราย เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๖ และวันที่ ๕ ก.พ. ๕๖ บ๎านพักเด็ก
และครอบครัว ได๎รับรายงานผลกรณีการตรวจสอบข๎อเท็จจริง ตามกระบวนการคัดแยกผู๎เสียหายที่
ตกเป็ นเหยื่ อการค๎ามนุ ษย์ จํานวน ๑ ราย เป็นหญิงชาวลาว ได๎สํงตัวเข๎าสถานสงเคราะห์และ
คุ๎มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ๎มครองและพัฒนาอาชีพบ๎านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี
ขอบคุณพัฒนาสังคมฯ ที่สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับเด็กอายุ ๔ ขวบ ยังไมํคํอยรู๎เรื่อง
ให๎ชํวยกันดู ถ๎าพบให๎แจ๎งสํานักงานพัฒนาสังคม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6...
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ตํอไประเบี ย บวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุ มนุม ประท๎ว ง ขอเชิญ ป้องกันจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรารายงานให๎ที่ประชุมทราบ
สําหรับรอบเดือน ก.พ. ๕6 มีความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่รวม 3 กลุํม กลุํมแรก
วันที่ 31 ม.ค. 56 มีกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในพื้นที่ อ.ทําตะเกียบ จํานวน 7 ราย นําโดย
นายเอกพจน์ มั่นภักดี เดินทางโดยรถตู๎ 1 คัน มายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมกับกลุํม
เกษตรกรจากจังหวัดตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นร๎องเรียนเงินชดเชยตามโรงการแทรกแซง
ราคายางของปีที่ผํานมา โดยเดินทางมายื่นเรื่องแล๎วกลับไป เหตุการณ์ปกติ กลุํมที่สอง วันที่ 6 – ๗
ก.พ. 56 ได๎รับรายงานจากพื้นที่ อ.แปลงยาว มีราษฎร จํานวน 30 คน ชุมนุมหน๎าบริษัท กิตติกร
เบสท์ เซอร์ราวดิ้ง จํากัด ต.หัวสําโรง เพื่อขอทราบข๎อเท็จจริงกรณี มีรถบรรทุกวิ่ง เข๎า – ออก
โรงงาน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56 ซึ่งสงสัยวําเป็นการนําสารเคมีซึ่งเป็นพิษมาเก็บไว๎ในโรงงาน การแก๎ไขปัญหา
ทํานนายอําเภอแปลงยาว และคณะอบต.หัวสําโรง เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ได๎ ข อเข๎ า ตรวจ แตํ ป รากฏวํ า ทางโรงงานปฏิ เ สธ ทางนายอํ า เภอแปลงยาวแก๎ ไ ขปั ญ หาโดย
จัดเจ๎าหน๎าที่ตั้งจุดเฝ้าบริเวณหน๎าโรงงาน มีการแจ๎งความดําเนินคดี หลังจากนั้น ในวันที่ 7 ก.พ.
56 ศาลได๎อนุมัติหมายค๎น ทํานนายอําเภอได๎นําคนไปค๎นในโรงงาน เก็บตัวอยํางน้ําและตัวอยําง
ของเสีย สํ งให๎ อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบ ในสํ วนของจังหวัดได๎ให๎ สํ านักงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ และได๎แจ๎งให๎ทางตํารวจ เรํงรัดการดําเนินคดีตํอไป กลุํมที่สาม วันที่
20 ก.พ. 56 มีกลุํมประชาชนจาก ต.คลองนครเนื่องเขต และต.ใกล๎เคียง จํานวน 60 คน นําโดย
นายมนัส สุนทรโชติ ได๎รวมตัวกันที่วัดแพรกวังตะเคียน อ.เมือง จ.เชิงเทรา เพื่อเดินทางไปรับฟัง
คําพิพากษาของศาล จ.ระยอง เรื่องที่ยื่นฟ้อง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด เรื่องการกํอสร๎าง
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ซึ่งศาลได๎นัดฟังคําพิพากษา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 56 ที่ผํานมา การเดินทาง
ในครั้งนั้นราษฎรกลุํมดังกลําวได๎ไปรับฟังคําพิพากษา แล๎วเดินทางกลับ เหตุการณ์ปกติ ขณะนี้เป็น
เรื่องของการดําเนินการ เรื่องการใช๎สิทธิอุทธรณ์ที่ศาลปกครอง
สรุปเรื่องขําวสารความเคลื่อนไหวทีผ่ ํานมา ขออนุญาตนําเรียนตามพื้นที่ตําง ๆ พอสรุปได๎
ดังนี้ ประเด็นแรก ปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียและกากอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ อ.พนมสารคาม
ประเด็นที่สอง เรื่องการคัดค๎านการกํอสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหินบริเวณ ต.เขาหินซ๎อน อ.พนมสารคาม
ประเด็นที่สาม การลักลอบทิ้ง กากอุตสาหกรรมทําให๎น้ําเสีย ในพื้นที่ อ.แปลงยาว ประเด็นที่สี่
เรื่องการเรียกร๎องเงินชดเชยราคายาง ของกลุํมเกษตรกร อ.ทําตะเกียบ และอ.สนามชัยเขต ซึ่งใน
เบื้องต๎นทราบวํา คณะรัฐมนตรีมีมติจํายเงินชดเชยราคายางให๎กับเกษตรกรแล๎ว ประเด็นที่ห๎า
เรื่องคัดค๎านการกํอสร๎างทําเทียบเรือในพื้นที่ อ.บ๎านโพธิ์ ประเด็นที่หก ขําวสารเกี่ยวกับความมั่นคง
ของการกํอสร๎างโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ซึ่งศาลปกครองระยองตัดสินแล๎ว อยูํในขั้นตอนอุทธรณ์
ประเด็นที่เจ็ด การเรียกร๎องเงินชดเชยของผู๎เลี้ยงปลากระชังของ อ.บางปะกง ซึ่งได๎รับผลกระทบ
ในเหตุน้ํ าทํวมเมื่ อปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู๎ เลี้ ยงปลากระชังบางสํวนไมํได๎รับเงินชดเชย เนื่องจากไมํได๎
จดทะเบียนเป็นผู๎เลี้ยง ประเด็นที่แปด พื้นที่ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว เรื่องบริษัทวิศาลทรัพย์เจริญ
/คอร์ปอเรชั่น...
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คอร์ปอเรชั่น จํากัด ประกอบกิจการหลอมเหล็ก ซึ่งสํงกลิ่นและมีมลภาวะ เหลํานี้คือหัวข๎อขําวที่จะ
ฝากพื้นที่ และหนํวยงานเกี่ยวกับด๎านความมั่นคงชํวยกันติดตามสอดสํอง และรายงานการแก๎ไข
ปัญหาให๎จังหวัดได๎รับทราบ เพื่อยุติปัญหาจบลงในพื้นที่
ความเคลื่อนไหวในรอบเดือนที่ผํานมาคํอนข๎างมาก เรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานตําง
ๆ มากมายโดยเฉพาะเรื่องค๎างเกํา เชํน ปัญหาการลักลอบทิ้งการอุตสาหกรรมในพื้นที่อ.พนมสารคาม
และอ.แปลงยาว การดําเนินการขณะนี้อยูํระหวํางขั้นตอนของการดําเนินคดี บางคดีสํงฟ้องแล๎ว
ศาลนัดวันพิพากษา บางคดีอยูํระหวํางรวบรวมหลักฐาน ฝากทางพนักงานสอบสวน ให๎ เรํงรั ด
ติดตามและดําเนินการด๎วย ฝากทํานรองวินัยฯ เพราะเป็นปัญหาที่คาบเกี่ยวกับหลาย ๆ เรื่อง
เพราะชาวบ๎านเองต๎องการที่จะให๎ลงโทษผู๎กระทําความผิด เพราะเข๎าเดือนที่ 6 แล๎วยังไมํมีคําสั่ง
ศาล ตอนนี้เหมือนชาวบ๎านกําลังตํอสู๎กันอยูํ จากกรณีที่เห็นวําชาวบ๎าน ต.หัวสําโรง ปิดล๎อมรถที่
บริษัทกฤติกรณ์ เพลส ลาวดิ้ง จํากัด กวําจะได๎หมายศาลมา ทางโรงงานก็ นําสารพิษออกไปแล๎ว
เรื่องคดียิงผู๎ใหญํบ๎าน ที่ อ.พนมสารคาม ทํานรองวินัยฯ มีอะไรจะเลําให๎ฟังหรือไมํ
คดีเกิดวันที่ 25 ก.พ. 56 เวลา 13.00 น. ที่ อูํกํวยเซอร์วิส อ.พนมสารคาม ผู๎ ตายชื่อ
นายประจบ เนาวโอภาส อายุ 43 ปี เป็ น ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น ม.14 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา พฤติการณ์ คือ ขณะที่นายประจบฯ กําลังนํารถปิกอัพ ยี่ห๎อ ISUZU สีดํา เข๎าไป
เปลี่ยนผ๎าเบรกที่อูํกํวยเซอร์วิส มีคนร๎าย 2 คน ผิวสีดําแดง ไว๎ผมรองทรง อายุประมาณ 20 ปี ใช๎
อาวุธปืน ขนาด 11 มม. จํอยิงผู๎ใหญํประจบระยะเผาขน จํานวน 4 นัด กระสุนเข๎าที่ชายโครงซ๎าย
แขนซ๎าย และท๎ายทอย โดยใช๎รถเก๋งสีดํา ยี่ห๎อ HONDA เป็นพาหนะ ได๎เลขทะเบียนจากพยาน
ขณะนี้ ตามรถยนต์มาได๎แล๎ ว สอบจากผู๎ ครอบครองไมํนําจะเกี่ยวข๎อง นําจะเป็นรถยนต์ที่ ส วม
ทะเบียน ซึ่งตรงกับที่ตํารวจสงสัยเพราะมือปืนไมํนําจะเอารถทะเบียนที่ถูกต๎องมาใช๎กํอเหตุ ในการ
สืบสวน สาเหตุอาจจะเกี่ยวข๎องกับบํอกําจัดขยะที่ ต.หนองแหน หรืออาจเป็นประเด็นเรื่องสํวนตัว
เชํน เรื่องธุรกิจรับเหมาถมดิน สํวนเรื่องอื่น ๆ เรื่องชู๎สาว การพนัน ไมํนํา จะเกี่ยวข๎อง ทางตํารวจ
ต๎องใช๎เวลาเพราะเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชน สังคม และผู๎บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป
ทํานผู๎บัญชาการได๎มอบหมายทํานรองผู๎บัญชาการดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งเราทํางานโดยตลอดไมํได๎
ละเลย สํวนความต๎องการของญาติผู๎ตาย ต๎องการให๎จับคนร๎ายให๎ไ ด๎โดยเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต๎อง
ดําเนินการอยูํแล๎ว ขอยืนยันวําตํารวจทุกคนที่เกี่ยวข๎องทํางานเต็มที่
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายสุดสาคร
ประธาน

เรื่องการออกใบรับรองการปลูกข๎าวให๎ชาวนาที่ไมํสามารถดําเนินการได๎ รอการประชุม
วันที่ 7 ก.พ. 56 แตํยังไมํได๎ประชุมจึงยังออกใบรับรองไมํได๎ ชาวนาก็จะเกิดปัญหาจึงมาร๎องเรียน
จํานวนมาก เป็นทั้งประเทศไมํใชํเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเรียนที่ประชุมทราบ
หมายความวําชาวนาที่ปลูกข๎าวนาปรัง ที่ปลูกหลังวันที่ 1 พ.ย. 55 ขณะนี้จะรํวมเก็บ
เกี่ยวแล๎ว สํานักงานเกษตรจังหวัด ไมํสามารถออกใบรับรองการปลูกข๎าวได๎ เพราะยังไมํได๎รับ
นโยบายจากคณะกรรมการ แล๎วจะสั่งมาเดือนไหน ชาวนาจะมีปัญหาหรือไมํ
/นายสุดสาคร...

๑๓

นายสุดสาคร

ประธาน
นายสุดสาคร
ประธาน
นายวัฒนา

ประธาน
มติที่ประชุม

ตอนนี้ทางสํวนกลางยังตอบไมํได๎ ต๎องรอการประชุมอยํางเดียว เพราะเมื่อคณะกรรมการ
ประชุมจะมีผลเฉลี่ยของแตํละจังหวัด แตํละภาค จะมีผลกระทบตํอเรื่องการทํานาวําถ๎าเกิดชาวนา
ผลเฉลี่ยมากก็จะได๎สูง ตอนนี้ยังมีข๎อร๎องเรียนมาก แตํยังตอบคําถามไมํได๎ ต๎องรอมติของที่ประชุม
ตํอไป
ตัวเลขข๎าวที่รอเกี่ยว ประมาณ 500,000 ไรํ เฉพาะเขตชลประทาน ต๎องให๎ชัดเจนเพราะ
ข๎าวจะเกี่ยวแล๎ว
ตอนนี้ข๎าวเกี่ยวแล๎วก็มี ได๎แนะนําให๎ชาวนาไปฝากโรงสีไว๎ โรงสีก็จะเต็มแล๎ว มีอีกโรงสี
หนึ่งอยูํเขต อ.บางบํอ จ.สมุทรปราการ แตํไมํรับฝากเพราะอยูํนอกเขตเป็นคนละจังหวัด ชาวนาก็มี
ปัญหาวําจะไปฝากที่ไหน
ขออนุญาตถามทํานวัฒนา ประธานหอการค๎า และนายกสมาคมโรงสี จะมีแนวทางแก๎ไข
อยํางไร
การทํางานตรงนี้ข๎าราชการก็เหนื่อย เพราะคําสั่งไมํชัดเจน ต๎องรอการประชุมในวันที่ 7
ก.พ. 56 ต๎องรอเพราะทําอะไรไมํได๎ ในสํวนของโรงสี ที่ อ.บางน้ําเปรี้ยว ตอนนี้ปัญหาก็ลดลง
เพราะข๎าวเริ่มน๎อย มีปั ญหาในสํวนที่จะเกี่ยวใหมํไมํรู๎วําจะทําอยํางไร โกดังจะสํงก็ไมํมี เดือนหนึ่ง
เคยวิ่ง 20 เที่ยว ลดลงเหลือ 5 เที่ยว ไปนอนโกดัง 7 วัน โกดังต๎องตํอคิวกัน การจํานําวงเงิน
500,000 บาท และยั งบวกให๎อีก 20 เปอร์เซ็นต์ ต๎องมานั่งสอบอีกวํา 20 เปอร์เซ็นต์ จริง
หรือไมํ เดือดร๎อนข๎าราชการประจําอีก แตํก็นําเห็นใจ จํานําครั้งแรก 250,000 บาท เพิ่มเป็น
400,000 บาท และ 500,000 บาท แล๎วยังเพิ่มอีก 20 เปอร์เซ็นต์ คือ รวมเป็น 600,000
บาท จริง ๆ แล๎ว ทํานาขนาด 5 – 6 แสนบาท มีไมํกี่ ราย ไมํนําจะถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ธกส.ไมํ
จํายเงิน เกษตรจังหวัดโดนกํอน เป็นเรื่องที่ต๎องแก๎ไข โรงสีและชาวนาก็ต๎องอดทนไปกํอนไมํรู๎จะทํา
อยํางไร
ขอบคุณทํานวัฒนา ทํานมีประสบการณ์ด๎านข๎าวโดยตรง ทํานเกษตรจังหวัดต๎องพยายาม
ชี้แจง พยายามลดแรงปะทะ ตอนนี้เกษตรจังหวัดเป็นจําเลยไปกํอน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
นายสัญชาน

ประธาน
พ.ต.อ.วินัย

ไมํเชิ งเป็ น ปั ญหาของ อ.แปลงยาว แตํเป็ นปัญหาของทั้งจั งหวัด และทั้งประเทศ คื อ
ตอนเช๎าออกมาทํางาน มีร ถไกํจะแซงรถแท็กซี่ แตํแซงไมํได๎รถติดยาว สรุปคือ เคยนําเรียนที่
ประชุมเมื่อเดือน ธ.ค. 55 รถช๎าวิ่งขวา พอจะวิ่งซ๎ายก็มีรถช๎าที่วิ่งอยูํ นําจะเปิดซักเลน เพื่อให๎คนที่
มีภารกิจเรํงดํวน จึงนําเรียนที่ประชุม
เมื่อกํอน ตํารวจทางหลวงจะชํวยดู แตํตอนหลังรถวิ่งขวามากเพราะเลนซ๎ายถนนพัง รถวิ่ง
ไมํไหวจึงต๎องมาวิ่งเลนขวาซึ่งถนนดีกวํา
เรื่ อ งปั ญ หาจราจร ตํ ารวจรั บภาระอยูํแล๎ ว แตํใ นความเป็นจริง ที่เกิ ดขึ้น ควรคํานึ งถึ ง
จิตสํานึกผู๎ขับขี่เป็นหลัก เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุด อีกประเด็นหนึ่งเรื่องถนนให๎ปรับปรุงให๎ดี
/ประธาน...

๑๔

ประธาน
มติที่ประชุม

แขวงการทางไมํไดเข๎า รํวมประชุมมั่นคงแตํจะแจ๎งให๎ ทราบ หากไมํมีผู๎เข๎าประชุมเสนอ
เพิ่มเติม ขอปิดประชุม
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.5๕ 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/ผู๎ชํวยเลขานุการคนที่ ๓
ร.ต.ต.หญิง

พิมพ์/ทาน

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

พิมพ์/ทาน

( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมูํ (ป.) สภ.บ๎านโพธิ์ (ชํวยราชการ)

