รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไพศาล
นายสันไชย
นายกิตติพันธุ์
พ.ต.อ.เกรียงไกร
ร.ท.ณรงค์
จ.ส.อ.เทอดศักดิ์

วิมลรัตน์
ฉายวิเชียร
โรจนชีวะ
บุญซ้อน
สุวรรณวิก
ศรีละโคตร

7. พ.อ.พัฒนพงศ์
8. นายสมคิด
9. นายนิพัทธ์
10. นางสาววรางค์ภรณ์
11. นายวรพัฒน์
12. นายนิสัย
13. นายไชยพร
14. นายสัมพันธ์

ยี่สารพัฒน์
เกิดอยู่เจริญ
โง้วเจริญสุข
ไตรติลานันท์
คาไกร
สุขระ
นุ่มผลึก
พรสกุลศักดิ์

15. นายสิทธิชัย

เวศน์สุวรรณ

16. นายทวีป

ฉิมไทย

17. นายปฐมพงศ์

เชื้อโพน

18. นายรัชพล
19. นายนิธิชัย

ไชยมุสิก
สมงาม

20. นางสาวฉัตรสุดา
21. นายนิธิวรรธ์
22. เรือโทชัยณรงค์

ชุมเกษียณ
ตันโส
บงการณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
/23.นายไพโรจน์...
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23. นายไพโรจน์
24. นายอเนก
25. นายวิพากษ์

วิลาลาช
วงศ์ษา
เดชเบญจรงค์

26. นายฐาปนิด

บุญสิริ

27. นายกิตติเดช
28. นายสมเกียรติ
29. นายจรัล
30. นายชูศักดิ์
31. นายสุพจน์
32. นายปรีดา
33. นายไพโรจน์
34. นายวัลลภ
35. นายสายสิญจน์
36. นายวรวิทย์
37. พ.ต.ท.เจริญชัย
38. พ.ต.ท.สุวัฒนา
39. พ.ต.อ.สมนึก
40. ร.ต.อ.วีรวัฒน์
41. พ.ต.อ.ธนู
42. พ.ต.อ.ประภาส
43. พ.ต.อ.เผ่าภากร
44. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
45. พ.ต.ท.ธนภณ
46. พ.ต.อ.รัฎฐ
47. พ.ต.ท.ชิตพล
48. พ.ต.ท.ชรินทร์
49. พ.ต.ท.นิวัฒนชัย
50. ร.ต.อ.วัลลภ
51. พ.ต.ท.ไพโรจน์
52. ร.ต.ต.ณรงค์ชัย

ไชยศรี
เชี่ยวมานิต
หร่ายมณี
นันทิธัญญธาดา
ตรีรัตนนุกูล
บุญประคอง
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชอุ่ม
ทวีทอง
มั่งมี
ศรีกล่า
หาญตา
กันทับ
พวงมณี
เหมือนปิ๋ว
รามนุช
พงษ์สุวรรณ
สระสาลี
ประทุมแก้ว
ยืนยาว
งามวงษ์น้อย
สุธรยารักษ์
คาจะโปะ
อะภัยวงศ์
ศรีใส
จินดามงคล
ยศศรีไกร
แสนอินอานาจ
ดิษฐศิริ

๕๒. ร.ต.ท.บรรจง
๕๓. ร.ต.อ.สุทัศน์
5๔. ร.ต.อ.ปัฐน์
5๕. นายอนันต์

แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางประกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
/56.ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์...
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๕๖.ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
๕๗.นายนพพร
๕๘.นายมาโนช
๕๙.นายธนะพล
6๐.นายธนสรร
๖๑.นางสาวอสิตรา
๖๒.ร.ต.ท.หญิงดุจดาว

เต็งเที่ยง
บุตรดีวงษ์
ชูทับทิม
ไตรสรณกุลชัย
วงษ์เที่ยง
รัตตะมณี
ศรีพิบูลย์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน้ากลุ่มอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)

นายอนุกูล
นายเดชา
นายจีรศักดิ์
นางอารียา

ตังคณานุกูลชัย
ใจยะ
ศรีคชา
โลณะปาลวงษ์

๕. นายจักรวาล
๖. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
๗. นายยงยุทธ
๘. นายวีรโชติ
๙. นายสมประสงค์
๑๐. นายจตุพร

แสงแข
เกษตรภิบาล
อาดแตง
ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
คชานุบาล

๑๑. นายจีรวัฒน์
๑๒. นายธานินทร์
๑๓. นางวราภรณ์
1๔. นายธีระ
1๕. นายเชาวเนตร
1๖. พ.ต.อ.ยรรยง
1๗. พ.ต.อ.ชาติ
๑๘. พ.ต.ท.วิชาญ
๑๙. นายกลยุทธ
๒๐. นายเลอสรร
๒๑. นายวิสูตร
๒๒. นายอานาจ
๒๓. นายชูรัช
๒๔. นายวิสูตร

จิรวัฒนวงศ์สิริ
นิลกาแหง
ศิริวงศ์
พรชูตรง
ลิ้มประเสริฐ
สร้างคา
งานพิทักษ์
สารการ
ฉายแสง
สายวาณิชย์
ศรีสุนทร
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ศรีสุนทร

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปราม
การทาลายทรัพยากรป่าไม้(นปม.)
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.บก.กฝ.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
สว.สภ.หนองแหน
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
3.
๔.

/25.นายนพ...

๔

๒๕. นายนพ
๒๖. นายวีระพล
๒๗. นายประจวบ
๒๘. นายนิกร
๒๙. นางศิริกาญจน์
๓๐. นายเซียน
๓๑. นางสมจิตร์
๓๒. นายอมร
๓๓. นายโกวิท
๓๔. นายสม
๓๕. นายอิทธิพงษ์
๓๖. นายสมชาย
๓๗. นายอมร
๓๘. นายสมบัติ
๓๙. นายจักรพงษ์
๔๐. นายทวีศักดิ์
๔๑. นายสมพร
๔๒. นายวัลลภ
๔๓. นายวัฒนา
๔๔. นายประดิษฐ์
๔๕. นายชวลิต

ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
พันธุ์สุวรรณ
กรรเจียก
เกตุนวม
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
กรรเจียก
ธรรมเมธาพร
ศักดิ์ประศาสน์
ชโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
รัตนวงษ์
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หนองบัว

สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวชลิตา
เปิดประชุมเวลา ๐๙.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ใม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม 2558
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พ.ค. 58 รายงานการ
ประชุม ฯ จ านวน ๑๐ หน้า มี กรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม เพิ่มเติมอีก หรือไม่
ถ้าไม่มีการแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕8
/มติที่ประชุม...

๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๓/๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายปริญญาพล

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน เม.ย. ๕8 สรุปผลการดาเนินงาน คือ
ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน จัดประชุมประชาคม เป้าหมาย
หมู่ บ้ า นที่ มี ปั ญ หามาก ด าเนิ น การแล้ ว จ านวน 11 หมู่ บ้ า น หมู่ บ้ า นที่ มี ปั ญ หาปานกลาง
ดาเนินการแล้ว จานวน 46 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย ดาเนินการแล้ว จานวน ๖๗ หมู่บ้าน
และหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหา ดาเนินการแล้ว จานวน ๓๕๕ หมู่บ้าน
การแก้ไ ขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ในสถานประกอบ
จัดระเบียบสังคม ตรวจสารเสพติด จานวน 2 แห่ง สุ่มตรวจคนงาน จานวน ๖๐๘ คน พบผลบวก
จานวน 11 คน จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ จานวน 1 ครั้ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน ๑7 ราย ผู้ต้องหา จานวน ๒๑ คน
ข้อ หาจ าหน่ า ย จ านวน 6๑ ราย ผู้ ต้ อ งหา จ านวน ๖๙ คน ข้ อ หาครอบครอง เพื่ อ จ าหน่ า ย
จ านวน ๒5 ราย ผู้ ต้ อ งหา จ านวน ๒๔ คน ข้ อ หาครอบครอง จ านวน ๙๓ ราย ผู้ ต้ อ งหา
จานวน 10๐ คน และข้อหาเสพ จานวน ๑๔๓ ราย ผู้ต้องหา จานวน ๑๔๓ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น
จานวน ๓๓๙ ราย ผู้ต้องหา จานวน ๓๕๗ คน ของกลาง ยาบ้า จานวน 4๔,๖๔๗ เม็ด ยาไอซ์
จานวน ๓๗๔.๙๐ กรัม กัญชา จานวน ๑,๖๔๕,๔๗ กรัม และพืชกระท่อม จานวน ๗๒๗ กิโลกรัม
ด้านการบาบั ด สมัครใจผู้ป่วยนอก จานวน 14๘ คน ค่ายบาบัด จานวน ๑,๓๕๑ คน
ต้องโทษบาบัด จานวน 1๘๕ คน และ ติดตาม จานวน 1,2๘๓ คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ
จั ง หวั ด ได้ อ อกตรวจร่ ว มกับ ชุ ดปฏิ บัติ ก ารอ าเภอ ได้ อ อกตรวจสถานบริ การ จ านวน ๕ แห่ ง
ร้านคาราโอเกะ จานวน ๗๙ แห่ง โรงแรม/หอพัก จานวน ๑๔ แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จานวน ๒
แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะ จานวน ๗0 คน ไม่พบสารเสพติด ไม่พบการแสดงลามกอนาจาร ไม่พบมี
การพกพาอาวุธปืนเข้าสถานบริการ และสถานบันเทิงแต่อย่างใด
วันที่ 9 เม.ย. 58 ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด ได้ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมอาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ออกตรวจสถานบันเทิง และสถานบริการในพื้นที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 8
แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะ จานวน 34 ราย ผลเป็นปกติ ตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการกระทาผิด
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วันที่ 20 เม.ย. 58 ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด ได้ร่วมกับ ชุดจัดระเบียบสังคมอาเภอ
บางปะกง แรงงานจังหวัด และสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ออกตรวจปัสสาวะที่บริษัทโตโยโตมิ
ประเทศไทย จากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม TFD อาเภอบางปะกง ตรวจปัสสาวะพนักงาน
ทั้งสิ้น จานวน 581 คน พบสารเสพติด จานวน 9 คน เป็นยาบ้า 5 คน กัญชา 4 คน เตรียม
นาเข้าค่ายบาบัดต่อไป
วันที่ 28 เม.ย. 58 ชุดจัดระเบียบสั งคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกั บ พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ออกตรวจหอพักเอกสิทธ์คอนโดทาวน์ พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า
ไม่มีใบอนุญาต จานวน 3 ราย นาส่งตรวจคนเข้าเมืองดาเนินคดีตามกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะ
จานวน 11 ราย ไม่พบสารเสพติด
เลขานุการ
ต่ อ ไ ปว า ระ ที่ ๔ . ๓ ก า รป้ อ งกั นและ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก า รตั ด ไ ม้ ท า ลา ย ป่ า แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน เม.ย. ๕8 คดีเกิด จานวน 9 คดี
คดีที่ ๑ วันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทาความผิด จานวน ๑ คน ของกลาง ไม้กระยาเลย
จ านวน 43 ท่ อ น ปริ ม าตร 1.785 ลบ.ม ไม้ ก ระยาเลย แปรรู ป จ านวน 26 แผ่ น
ปริมาตร 0.215 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด เลื่อยวงเดือน พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 แท่น
เหตุเกิดบริเวณ เลขที่ 104 ม.13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๒ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทาความผิด จานวน ๑ คน ชื่อนายมิตรกมล คาดี
อายุ 44 ปี ของกลางไม้ ก ระบากแปรรู ป จ านวน 114 แผ่ น ปริ ม าตร 4.085 ลบ.ม.
ไม่พบอุปกรณ์การกระทาผิด เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 97/1 ม.13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๓ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๘ จับกุมผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน ชื่อ นางสาวนรินทร
นราช อายุ 40 ปี ของกลางไม้กระยาเลย จานวน 59 ท่อน ปริมาตร 2.834 ลบ.ม. ไม่พบ
อุป กรณ์ก ารกระท าผิด เหตุเ กิ ด บริ เ วณ บ้ า นเลขที่ 96 ม.16 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๔ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๘ ไม่พบผู้กระทาความผิด ของกลางไม้เหียง จานวน 8 ท่อน
ปริ ม าตร 4.023 ลบ.ม. ไม่ พ บอุ ปกรณ์กระท าความผิด เหตุเกิ ดบริ เวณ เลขที่ 97/1 ม.13
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๕ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘ พบผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน ชื่อนายเอกวุฒิ บุตย์คนิช
อายุ 30 ปี ของกลาง จานวน 1. แท่นเลื่อยวงเดือน 2 แท่น และแท่นเลื่อยตัดโค้ง พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า
มูลค่าของกลาง จานวน 25,000 บาท เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 43/9 ม.11 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๖ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จานวน ๓.๕ ไร่
สถานที่เกิดเหตุ ป่าหน้าเขายายหมาน้อย ม.19 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 7 วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน 6-3-17 ไร่
ไม่พบอุปกรณ์กระทาความผิด เหตุเกิดบริเวณ พื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ป่าเขาตะแบก ม. 2 ต.ท่าตะเกียบ
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
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คดีที่ 8 วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ พบผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน ชื่อ นายอานวย คาภิรานนท์
ของกลางไม้พะยูง จานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.45 ลบ.ม. และตะกวด จานวน 1 ตัว อุปกรณ์กระทา
ผิดรวม 7 รายการ เหตุเกิด บริเวณ บ้านหนองกระพ้ อ ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกีย บ
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 9 วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ พบผู้กระทาความผิด จานวน ๒ คน ของกลางซากตะกวด
จานวน 1 ซาก อุปกรณ์การกระทาผิด รวม 6 รายการ เหตุเกิดบริเวณ ป่าทับตาหนู ม. 7
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๘ พบผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน ชื่อนายขุนทอง วิชาจารย์
ของกลางไม้พะยู ง จ านวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.47 ลบ.ม ไม้พะยูงแปรรูป จานวน 1 เหลี่ยม
ปริ ม าตร 0.17 ลบ.ม. มูล ค่า ของกลาง อุ ปกรณ์ก ารกระท าผิ ด รถเข็ นล้อ ยาง จ านวน 4 คั น
เหตุเกิดบริเวณป่าไทยสามขา ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
ส าหรั บ เดื อ น เม.ย. 58 ไม่ มี ก ารจั บ กุ ม การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การลั ก ลอบ
เคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ

ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติ ค ดีอ าญาที่ส าคัญ พร้อ มสถิ ติค ดี อาญาที่ เกิ ด ขึ้นใน
รอบเดือน ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ร.ต.ท.หญิงดุจดาว
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มี.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย
และเพศ คดีเกิดขึ้น จานวน ๔๓ ราย จับกุมได้ จานวน ๓๘ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา คดีเกิดลดลง จานวน ๑2 ราย คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิดขึ้น จานวน ๓๗
ราย จับกุมได้ จานวน ๓2 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น จานวน
๒ ราย คดีกลุ่มที่ 3 คดี ความผิดพิเศษ คดีเกิดขึ้น จานวน ๒๖ ราย จับกุมได้ จานวน ๑๗ ราย
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ ผ่านมา คดีเกิดลดลง จานวน ๑๑ ราย คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย จับกุมได้ จานวน ๔๗๗ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่า นมา จับกุมได้ลดลง
จานวน ๗๖ ราย
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานใน
ระบบ ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยพร
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานจ านวนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ท างานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ประจ าเดื อ น เม.ย. 58 แรงงานต่ า งด้ า วทั้ ง หมด
จานวน 49,806 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จานวน 49,743 คน แยกเป็น
/แรงงานต่างด้าว...
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ร.ต.อ.ปัฐน์

เลขานุการ
นายฐาปนิด

มติที่ประชุม

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จานวน 908 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราว
จานวน 880 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน ๖,900 คน แรงงานด้าวที่เข้า
มาจาเป็นเร่งด่วน จานวน 137 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาระบบ MOU จานวน ๖,๖70 คน และ
แรงงานต่ างด้าวตามมติ คสช. 2557 จานวน 3๔,221 คน ผลการจดทะเบียนต่างด้าวของ
นายจ้าง มีจานวน 1,160 บาท 7,329 คน
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสถิติ ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ประจาเดือน เม.ย. 58 จับกุมคนไทย จานวน 54 คน แยกเป็น พม่า จานวน 51 ราย
และพม่า จานวน 3 ราย ทั้งหมดได้ผลักดันส่งกลับไปตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู และด่านตรวจคน
เข้าเมืองอรัญประเทศ เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สานั กงานพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด ฉะเชิง เทรา ขอสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาเดือน เม.ย. ๕8
การตรวจจัดระเบียบหอพัก ชื่ อเอกสิทธิ์ คอนโดทาวน์อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 1
ครั้ง 1 แห่ง พบแรงงานชาวพม่า 3 ราย ไม่มีบัตร 2 ราย และอีก 1 ราย ทางานข้ามเขต จึงส่งตัว
ให้ตารวจตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการต่อไป
วั น ที่ 3 เม.ย. 58 ลงพื้ น ที่ คั ด แยกผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ แ รงงานต่ า งด้ า ว ณ
สถานีตารวจภูธรบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 ครั้ง เป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีบัตรอนุญาต
ทางาน 10 ราย ไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตรวจร้านวีดิทัศน์ ประเภทร้านเกมส์ จานวน 50 ร้าน ประเภทร้านคาราโอเกะ จานวน
15 ร้าน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายปริญญาพล

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน เม.ย. ๕๘
วันที่ 8 เม.ย. 58 บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ได้จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ณ หอประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วันที่ ๘ เม.ย. 58 บริษัท เอสซีอินดัสตรี้ จากัด ตาบลเขาหินซ้อน ปล่อยน้าเสียลงคลอง
ระบม และคลองท่าลาดทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 7...

๙

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายรัชพล

ผลการตรวจรถบรรทุก เดือน มี.ค. 58 แขวงการทาง ได้ออกตรวจพบรถบรรทุกน้าหนักเกิน
จานวน 4 คัน เป็นรถพ่วง จานวน 3 คัน รถ 10 ล้อ จานวน 1 คัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม,ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม
ก็ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ร.ต.ท.หญิง

พิมพ์/ทาน
( ดุจดาว ศรีพิบูลย์ )
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

๑๐

