รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. นายอนันต์
3. นายจิรศักดิ์
4. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์
5. ร.อ.ประพันธ์
6. ร.อ.สาเริง

วิมลรัตน์
เผือกพูนผล
ศรีคชา
เขมะชิต
ปาทาถัง
สว่างศรี

7. ร.อ.ชยุต
8. นายธวัชชัย
9. นายนิพันธ์
10. นางอารียา

เพ็ชร์ศรีงาม
สุขสวัสดิ์
โง้วเจริญสุข
โลณะปาลวงษ์

11. นายวราวุฒิกรณ์
12. พ.ต.ท.ธัญญะ
13. ร.ต.ท.หญิงพจนีย์
14. นางโสภา
15. นางสาวศศิวิมล
16. นายประดิษฐ์
17. นายรวี
18. นายสัมพันธ์

ด้วงตุ่น
ระย้า
วรรณโสภา
เวฬุตันติ
คาฟ้า
สุรชัย
ส่องแก้ว
พงสกุลศักดิ์

19. นางสาวนิรดา

มุ่งหน้าที่

20. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

21. นายไตรสิทธิ์
22. นายวีรชัย

ธันยาพรสมบัติ
ชมศาสตร์

23. นายสายชล
24. นายศักดิ์ชัย
25. เรือโทชัยณรงค์
26. นายไพโรจน์

วีริยะธัตตล้นปิติ
ศรีสุวรรณ
บงการณ์
วิลาราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

27. นายสมชาย
28. นายสุพจน์
29. นายสิทธิ
30. นางสาวหทัยรัตน์
31. นายสมเกียรติ
32. นายธานินทร์
33. นายจรัล
34. นายชูศักดิ์
35. นายพายัพ
36. นายการุณ
37. นายไพโรจน์
38. นายสายสิญจน์
39. นายวิชิตพงศ์
40. พ.ต.ท.บรรณรต
41. ร.ต.อ.วารินทร์
42. พ.ต.ท.ศานิต
43. พ.ต.อ.ธนู
44. พ.ต.อ.ประภาส
45. พ.ต.ท.สมเกียรติ
46. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์
47. พ.ต.ท.ธนภณ
48. พ.ต.อ.รัฎฐ
49. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
50. พ.ต.ท.พีรเดช
51. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
52. ร.ต.ท.มณัฐชัย
53. ร.ต.ท.บรรจง
54. ร.ต.อ.บุศย์พงษ์
55. นายปราโมทย์
56. พ.จ.อ.สายัณห์
57. นางศรีกัญญา
58. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
59. นายนพพร
60. นายชูศักดิ์
61. นายนพดล
62. นายพิชัย
63. นายชวลิต
64. พ.ต.อ.มงคล
65. นายธนสรร

เพ็งอินทร์
สกุลธรรม
บูรณะภักดี
แจ่มนาค
เยี่ยงมานิต
นิลกาแหง
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
บ้านสระ
ไชยแขวง
ปลื้มจันท์
วงษ์ชะอุ่ม
สุทธิ
หวลจิตต์
อินทร์ไตรรัตน์
จะโนภาษ
พวงมณี
เหมือนปิ๋ว
สมบูรณ์บริรักษ์
วรรณพุฒ
สระสาลี
ประทุมแก้ว
สุขธยารักษ์
ขอนดอก
ศรีใส
พรหมแสง
จินดามงคล
สงวนทรัพย์
ศรวริศสุวรรณ
ช้างแก้วมณี
วีระพันธ์
สินเจริญ
บุตดีวงษ์
ศรีอัญชลี
ลิ้มสวัสดิ์จินดา
อธิเกียรติ์
บุญปาน
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง

๒
แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)

๓

66. พ.ต.ต.วิศรุต

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติพันธุ์
2. พ.อ.พัฒนพงศ์
3. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
4. นางเสาวลักษณ์
5. นายณรงค์
6. นายวีรโชติ
7. นายสมประสงค์
8. นายจตุพร
9. นายเสริมพันธ์
10. นายจีรวัฒน์
11. นายวุฒิศักดิ์
12. นายอานาจ
13. นายธรรมนูญ
14. นายวิรัตน์
15. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์
16. พ.ต.อ.เผ่าภากร
17. พ.ต.อ.นิคม
18. พ.ต.ท.ชรินทร์
19. พ.ต.ท.ชายุต
20. พ.ต.ท.กีรติศักดิ์
21. นายกิตติ
22. นายวิรัตน์
23. นายอานาจ
24. นายชูรัช
25. นายนพ
26. นายวีระพล
27. นายประจวบ
28. นายนิกร
29. นางศิริกาญจน์
30. นายเขียน
31. นางสมจิตร์
32. นายอมร
33. นายสม
34. นายอิทธิพงษ์
35. นายประดิษฐ์

ละเอียดอ่อง

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

โรจนชีวะ
ยี่สารพัฒน์
เกษตรภิบาล
บูราพรนุสรณ์
วัชรชัยทโลสถ
ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
คชานุบาล

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
รอง ผกก.รรท.ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
สวญ.สภ.วังคู
สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

สาริมาน
จิรวัฒนวงศ์สิริ
สิงหเดโช
เจริญศรี
แจ่มใส
สินสาย
สระทองออย
รามนุช
ขาชื่น
งามวงษ์น้อย
ชื่นใจชนก
ก้องเกียรติศิริ
เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผาสุก
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
พันธุ์สุวรรณ
กรรเจียก
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โรจนพร

๔

36. นายพลากร
37. นายสมบัติ
38. นายจักรพงษ์
39. นายทวีศักดิ์
40. นายสมพร
41. นายวัลลภ
42. นายวัฒนา
43. นายประดิษฐ์

โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ศักดิ์ประศาสน์
ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
รัตนวงษ์
ลิมปวัฒนศิริ

นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด

เปิดประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 3/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๕ เมษายน 255๙
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เม.ย. 5๙ มีกรรมการท่าน
ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน เม.ย. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1) จังหวัดฉะเชิงเทราได้ จัดประชุม
ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี
ชุดปฏิบั ติการประจาตาบล ทุกตาบล เข้าร่วมประชุมฯ จานวน ๓๐๐ คน โดยมีเป้าหมายดาเนินการ
จานวน 60 หมู่บ้าน เป้าหมายหลัก 11 หมู่บ้าน เป้าหมายรอง 49 หมู่บ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามมาตรการ 9 ขั้นตอนพื้นที่ 11 อาเภอ จะดาเนินการเป็นอันดับแรก 2) จัดหาเงินสมทบกองทุนแม่

๕

เลขานุการ
นายวีรชัย

ของแผ่นดิน ๗ อาเภอ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๒๑๕ บาท ๓) จัดเวรยามเฝ้าระวังยาเสพติด จานวน ๒๓
หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) ประสานครูตารวจ DARE เข้าสอนในพื้นที่ที่มีปัญหายา
เสพติดรุนแรง ๒) กาหนดจัดอบรมครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติ ดในเด็ก
ปฐมวัยร่ วมกับส านักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ ณ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดทาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ๒๗ แห่ง ๒,๘๗๘ คน
2) ตรวจติดตามสถานประกอบการให้รั กษามาตรฐาน มยส. ๑๒ แห่ง 3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถาน
ประกอบการ ๒ แห่ง ๗๓๑ คน ผลสารเสพติด ๕ คน
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน ๗ คดี ผู้ต้องหา ๘ คน ข้อหา จาหน่าย 3๗
คดี ผู้ต้องหา 3๙ คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย ๑๔ คดี ผู้ต้องหา ๑๕ คน ข้อหาครอบครอง ๘๗
คดี ผู้ต้องหา ๙๔ คน และข้อหาเสพ 2๗๗ คดี ผู้ต้องหา 2๗๗ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น ๔๒๒ คดี ผู้ต้องหา
๔๓๓ คน ของกลาง ยาบ้า ๕,๔๔๙.๓๐ เม็ด ยาไอซ์ ๑๒๐.๕๐ กรัม กัญชา ๑๑๘.๕๐ กรัม พืชกระท่อม
๑๑๗.๖๐๕ กรัม ยาอี ๔ เม็ด เคตามีน ๓๐ กรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 992 คน ดาเนินการแล้ว ๒๑๒ คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 500 คน ดาเนินการแล้ว 249 คน บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,614 คน ดาเนินการ
แล้ว 1,๒๘๑ คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 189 คน ติดตาม เป้าหมาย
1,130 คน ดาเนินการแล้ว ๕๒๙ คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน ๖7 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 1๒ แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน ๘๔ แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 5๐๕ คน
ปรับไม่พกบัตรประชาชน จานวน ๕ คน แนะนา/ตักเตือน ๓๖ แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทาผิด
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน เม.ย. ๕๙ คดีเกิด จานวน ๒ คดี
คดีที่ 1 วันที่ ๑๒ เม.ย. 5๙ ชสป.เขาอ่างฤาไน, ฝ่ายปกครอง, ทพ. 1306 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน
ตรวจยึด ซากกระรอกหน้ากระแต จานวน 1 ซาก พร้อมไม้พะยูง จานวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.03 ลบ.ม.
อุปกรณ์การกระทาผิด จานวน 11 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าแตก ม. 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
จ. ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 2 วันที่ 22 เม.ย. ๕๙ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.1, ฉช 2 , จนท.ตร.ชุดปฏิบั ติการพิเศษ
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกียบ, ร้อย รส.อ.สนามชัยเขต , ชป.กก.2 บก.ปทส.จ.ฉะเชิงเทรา จับกุม
ผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึด ไม้ประดู่/สะเดา จานวน 32 ท่อน ปริมาตร 2.32 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทา
ผิด จานวน 2 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณหลังตลาดบ้านลาดกระทิง ม.4 ต.ลาดกระทิง อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เปรียบเทียบคดีเดือน เม.ย. 58 – เม.ย. 59 จานวนคดี ลดลง 8 คดี จานวนผู้กระทาผิด ลดลง
๖ คดี จานวนไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 85 รายการ ปริมาตรเพิ่มขึ้น 19.03 พื้นที่ถูกบุกรุก ลดลง 10 ไร่
1 งาน 17 ตารางวา สัตว์ป่า ลดลง 2 คดี อุปกรณ์การกระทาผิดลดลง 12 รายการ

๖

สรุปคดี ปีงบประมาณ 2559 จานวนคดี 33 คดี ผู้ถูกจับ 28 คดี คดีตัดไม้ 16 คดี ไม้ท่อน
188 ท่อน ปริมาตร 8,545 ลบ.ม. ไม้แปรรูป 168 คน ปริมาตร 11,432 ลบ.ม. พื้นที่บุกรุก 15 คน
จานวนพื้นที่ (ไร่) 1,704 ไร่ 19 ตารางวา คดีสัตว์ป่า 4 คดี ของกลาง 1 รายการ อุปกรณ์การกระทาผิด
98 รายการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
พ.ต.ต.วิศรุต

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน เมษายน 2559 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย
และเพศ คดีเกิด 14 ราย จับได้ 11 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด ลดลง 21 ราย
ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิด ที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 78.57 (เป้าหมายร้อยละ
85.30)
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 36 ราย จับได้ 23 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 24 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 62.16 (เป้าหมายร้อยละ 57.88 )
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 13 ราย จับได้ 12 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 10 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง =
ลดลง ผลคดี = ลดลง ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 73.33)
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 584 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา จับได้ลดลง 36 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จานวน 17 ราย ผู้ต้องหา 50 คน (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = ลดลง)
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน เมษายน 2559
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 9 คัน ได้รถคืนจานวน 4 คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน)
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. จานวน 3 คัน
- ช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. จานวน 1 คัน
- ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จานวน 2 คัน
- ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จานวน 2 คัน
เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม เดือน ม.ค. 5๙ / ก.พ. 5๙ / มี.ค. 59/ เม.ย.59
- เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
- เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย
- เดือน เม.ย. รถยนต์ ไม่เกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย

๗

เลขานุการ
นายรวี

นายสิทธิ

วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการ
ทางานในห้วงเดือน พ.ค. 59 มีทั้งหมด 20,648 คน เป็นสัญชาติพม่า 8,614 คน ลาว 1,560 คน
กัมพูชา 9,994 คน นายจ้างทั้งหมด 3,481 คน
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่ว มกับ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานสงเคราะห์
คนพิการและทุพลภาพบางปะกง ตารวจสื บสวนจัง หวัดฉะเชิงเทรา และป้ องกันจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานในงานประจาปี ณ วัดชมโพธยาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยไม่พบบุคคล
เร่ร่อนหรือขอทานในบริเวณงาน คณะทางานด้านจัดระเบียบขอทานจังหวัด จึงได้ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.
ขอทานฉบับใหม่ที่จะประกาศ และประกาศไปเมื่อวั นที่ 19 เม.ย. 59 และมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน
วันข้างหน้ามีการแนะนาวิธีทาอย่างถูกวิธี ส่วนคดีการค้ามนุษย์ ในเดือน เม.ย. 59 ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน เม.ย. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ไม่มีการเคลื่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
กลุม่ เครือข่ายแปดริ้วเมืองยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑8 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. ได้มีแกนนากลุ่มเครือข่ายแปดริ้วเมืองยั่งยืนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นายกัญ จน์ ทัตติยะกุล ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้เพิกถอนคาสั่ง คสช.ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสาหรับการประกอบกิจการบางประเภท ทั้งนี้ จะได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต่อไป
กลุ่มเครือข่ายวัดพระธรรมกาย จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวัน ที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 04.00 น. ได้มีกลุ่ มเครือข่ายวัดพระธรรมกาย ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และญาติธรรม ร่วมประมาณ 700 คน เดินทางโดย
รถบัส จานวน 10 คัน รถตู้ ประมาณ 10 คัน และรถยนต์ส่วนตัว ไปยังวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันคุ้มครองโลก และวันเกิดพระธัมมชโย”
กลุ่มสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 59 เวลาประมาณ 06.00 น. ได้มีกลุ่มสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และ
โลหะแห่งประเทศไทย ประมาณ 120 คน นาโดย นายราเล่ อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วน
รถยนต์ ได้ออกเดินทางโดยรถบัส จานวน 2 คัน และรถยนต์ส่วนตัว จากนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

๘

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ณ บริเวณลาดพระบรมรูปทรงม้าฯ
กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายไตรสิทธิ์

สานักงานขนส่งจังหวัดได้ดาเนินการแก้ไขรถบรรทุกน้าหนักเกิน ประจาเดือน เม.ย. 59 โดยออก
ตั้งจุดตรวจรถจานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ผลการดาเนินการตรวจสอบรถ พ.ร.บ.ขนส่งทางบกทั้งสิ้น 1,344
คัน พ.ร.บ.ขนส่งรถยนต์ จานวน 778 คัน พบผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่ง จานวน 40 คัน พ.ร.บ.
รถยนต์ จานวน 4 คัน รถที่เข้าข่ายกระทาความผิด ที่จะส่งให้เกิดการบรรทุกน้าหนักเกิน มีการต่อเติม
ตัวถังและกระบะทึบจานวน 16 คัน นอกนั้นเป็นการกระทาผิดในด้านต่างๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์

ประธาน

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ในช่วงเดือน เม.ย. เป็นช่วงเข้ากิจกรรมรณรงค์ ทางสานักงานได้
ดาเนินการด้านกิจกรรม รณรงค์ยังไม่ได้เข้าแผนการตรวจ ในการจัดตั้งวิน ขณะนี้ได้ทาแผนของเดือน
พ.ค. ไว้อันดับแรก อันดับสองทารวบรวมสรุปผลการจับกุมสาเหตุของผู้กระทาผิดเพื่อนาเสนอให้กับฝ่าย
เลขาฯ เพื่อนาเสนอให้ท่านประธานจัดระเบียบเรื่องรถจักรยานยนต์เพื่อพิจารณาเพราะว่ายัง มีผู้ทียังไม่ได้
รับ การจดทะเบี ยนและผู้ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตกค้างมีผู้ ที่จะมาประกอบอาชีพนี้เพิ่มเติม เป็น
แนวทางที่ประชุมไปเมื่อปี 2558 ต้องสรุปเดือน มี.ค. ให้เลขาเสนอท่านประธาน ซึ่งกาลังทาเสนอขนส่ง
ให้ความเห็นชอบให้เลขาเสนอท่านประธานกาหนดวันประชุม ผลประชุมเป็นอย่างไร จะนาเสนอในที่
ประชุมครั้งต่อไป มีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือการจัดระเบียบซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม นาเรียนที่
ประชุมเนื่องจากกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกรถโดยสาร
สาหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559 มีกฎอันนี้ ออกมาอาจจะได้ยินข่าวกรมการขนส่งร่วมกับ
กระทรวงคมนาคมไปให้ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นราคาค่าโดยสาร ดังนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์
ออกจากกรมว่า กฎกระทรวงนี้จริงแล้วไม่ได้เป็นการให้ขึ้นค่าโดยสารแต่เป็นการป้องกันการเอาเปรียบ
ของคนขับรถกับผู้โดยสาร เนื่องจากกฎกระทรวงอันเก่านั้นมีช่องว่างอยู่ กฎกระทรวงสรุปง่ายๆ คือ ข้อ
แรกยังคงไว้เหมือนเดิม คือ 2 กม.แรกเก็บเงินได้สูงสุดไม่เกิน 25 บาทอันนี้คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 2 ถ้าเกิน 2 กม.แต่ไม่เกิน 5 กม.ไม่เกิน กม.ละ 5 บาท คงเดิม ข้อ 3 เมื่อก่อนเกิน 5 กม.ขึ้นไปมีการ
ตกลงราคาและมีหลายที่เคยออกข่าว เช่นที่หน้ารถไฟ BTS ไปที่สถานีขนส่งหมอชิต เรียก 100 บาท ซึ่ง
มีปัญหาออกมาว่า กรณีเลย 5 กม. แต่ไม่เกิน 15 กม.ต้องไม่เกิน กม.ละ 10 บาท และสูงสุดไม่เกิน 150
บาท อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิน 15 กม.ขึ้นไป ก็จะเรียกกันเป็นจานวนเงิน 1,000 บาท เลยเขียนกาหนดไว้ว่า
ถ้าเกิน 15 กม.ขึ้นไป ต้องตกลงราคากันเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน กม.ละ 10 บาท มีคือกฎระเบียบของ
กระทรวงเกี่ยวกับการจัดวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งทางขนส่งได้นากฎกระทรวงอันนี้แจกจ่ายให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งวินรถฯและตารวจ เผยแพร่ให้ผู้โดยสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตอนประชุมประจาเดือน ท่านเอามาแจกจ่ายในที่ประชุมด้วย

๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

ที่ผ่ า นมาหลายท่า นก็ คงจะเห็ น ว่าปั ญหาที่ เข้า ในจัง หวัด ฉะเชิ งเทราเรามีห ลายเรื่องด้ว ยกั น
ปรากฏเป็นสื่อทั้งเรื่องดีและไม่ดี ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดือดร้อนในการดารงชีวิตการทามาหากิน ท่านผู้ว่าฯ
ฝากขอบคุณ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องหลายๆหน่ว ยที่มีการขับเคลื่ อนงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงสงบ
เรียบร้อยตามภาพข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไป แสดงถึงการเอาใจใส่ความเคร่งครัดต่อหน้าที่ที่ทุก
คนมี ฝากทุกหน่วยต้องระวังเขตของตัวเองดีๆ ซึ่งในช่วงนี้ใกล้ที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง
ปัญหาอาชีพ อยากให้ทุกคนเข้มงวดในภารกิจหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ตารวจและ สภ.
ต่า งๆ จะเป็ น หน่ ว ยแรกที่ เข้ าไปด าเนิน การก่ อน อย่า ปล่ อยให้ ปัญ หาลุ ก ลามไปถึ งจั งหวัด หรื อไปถึ ง
ส่วนกลาง ถ้าไม่ดาเนินการแล้วไปถึงสื่อมวลชนเสียก่อน ส่วนสื่อฯที่แข่งขันกันทางานใครจะได้ข่าวก่อน
ข่าวหลัง ฉะนั้นจะเอาความเร็วเป็นหลักและก็ไม่มีรายละเอียด และจะมีการถกเถียงกัน เรื่องจริงเท็จก็พูด
กันไปเรื่อย ถ้าเราได้เข้าไปดาเนินการก่อน รายงานหน่วยเหนือทราบตามลาดับ เวลาส่วนกลางถามมายัง
ผู้ว่าฯ เราก็จะมีแต่ข้อเท็จจริง เราทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุข

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 09.30 น.
พ.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์
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