รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. นายจิรศักดิ์
3. นางสาวพรพิมล
4. นายวันชัย
5. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
6. ร.อ.สาเริง

วิมลรัตน์
ศรีคชา
สวัสดิการ
ประมวลรัตน์
บุรณศิริ
สว่างศรี

7. พ.ต.ณัฐพล
8. พ.อ.พัฒนพงศ์
9. นายธวัช
10. นางอารียา

ไกรวาส
ยี่สารพัฒน์
อินทระเตชะ
โลณะปาลวงษ์

11. พ.ต.ท.ธัญญะ
12. พ.ต.ท.อานาจ
13. นางโสภา
14. นายวรพัฒน์
15. นายประดิษฐ์
16. นายรวี
17. นายสัมพันธ์

ระย้า
หาญไฟฟ้า
เวฬุตันติ
คาไกร
สุรชัย
ส่องแก้ว
พรสกุลศักดิ์

18. นายพรชัย

ดาวรรณา

1. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ์

19. นายพรรณ
20. นายอร่าม
21. นายไตรสิทธิ์
22. นายวีรชัย

โรจนพันธ์
ถั่วทอง
ธันยาพรสมบัติ
ชมศาสตร์

23. นายสุพจน์
24. นายศักดิ์ชัย
25. เรือโทชัยณรงค์

พวงศรี
ศรีสุวรรณ
บงการณ์

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

๒

26. นายไพโรจน์
27. นายเอนก
28. นายสมชาย
29. นายสิทธิ
30. นางสาวหทัยรัตน์
31. นายสมเกียรติ
32. นางสาวมาริสา
33. นายจรัล
34. นายชูศักดิ์
35. นายอัคเรศ
36. นายไพโรจน์
37. นายพัลลภ
38. นายปิยะพงษ์
39. นายณฐนนท์
40. นายวิชิตพงศ์
41. นายนิติภูมิ
42. พ.ต.ท.เจริญชัย
43. พ.ต.ท.สมศักดิ์
44. พ.ต.ต.นิติโชค
45. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
46. พ.ต.ต.ภูมิสิษฐ์
47. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
48. พ.ต.ท.สมชาย
49. พ.ต.ท.อุทัย
50. พ.ต.ท.ธนภณ
51. พ.ต.ท.ไพทูรย์
52. พ.ต.ท.ชรินทร์
53. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
54. พ.ต.ท.นพพร
55. ร.ต.ท.มณัฐชัย
56. ร.ต.ท.บรรจง
57. ร.ต.อ.สุทัศน์
58. นายคณพศ
59. นายปราโมทย์
60. นายอภิเษก
61. นายสุรวุฒิ
62. นายเกียรติศักดิ์
63. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
64. จ.ส.อ.พิเชษฐ

วิลาราช
วงศ์ษา
เพ็งอินทร
บูรณะภักดี
แจ่มนาค
เยี่ยงมานิต
ธัมมพัทโชติ
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
พรหมนาท
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
ปิติจะ
ดวงมูลลี
สุทธิ
โภชากรณ์
มั่งมี
นาคชัยวัฒนา
วิจารณ์
โลหะเวช
มากเขียนไป
พงษ์สุวรรณ
สารชน
ประทุมทอง
สระสาลี
ลายประดิษฐ์
งามวงษ์น้อย
ศรีภิรมณ์
อานโพธิ์ทอง
พรหมแสง
จินดามงคล
ยศศรีโย
ไพศาล
ศรจรัสสุวรรณ
ธรรมวงค์รักษ์
เวชปรีชา
ภู่กาชัย
สินเจริญ
มีเปี่ยม

แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา

๓

65. นายไชยวัฒน์
66. นายธนะพล
67. พ.ต.อ.มงคล
68. นายธนสรร
69. พ.ต.ต.ประยุทธ

ศรีวิไลสกุลวงษ์
ไตรสรณกุลชัย
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง
ดานะ

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

ผู้ไม่มาประชุม
2. พล.ต.ณรงค์
3. นายสมศักดิ์
4. นายจักรวาล
5. นายจีรโชติ
6. นายณรงค์
7. นายสมประสงค์
8. นายจตุพร

พฤกษารุ่งเรือง
กู้เกียรติกาญจน์
แสงแข
ปัญญาประดิษฐ์
วัชรชัยทโลสถ
คูหากาญจน์
คชานุบาล

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. ผศ.ดร.อุทัย
10. นายพิษณุวัตร
11. นายธรรมนูญ
12. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
13. พ.ต.อ.นิพนธ์
14. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
15. พ.ต.ท.ธงชัย
16. พ.ต.อ.วิฑูรย์
17. นายเลอสรร
18. นายอานาจ
19. นายชูรัช
20. นายนพ
21. นายวีระพล
22. นายประจวบ
23. นางศิริกาญจน์
24. นายเขียน
25. นายสมจิตร์
26. นายสินชัย
27. นายอมร
28. นายโกวิท
29. นายสม
30. นายอิทธิพงษ์
31. นายพลากร
32. นายสมบัติ

ศิริภักดิ์
วรรธนะกุล
แจ่มใส
พงษ์พนัส
คล้ายสิงห์
ผลเกิด
วงษ์บุดดา
เดโช
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
พันธ์สุวรรณ
แทนศร
กรรเจียก
เกตุนวม
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
นายอาเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.บางขนาก
สว.สภ.สาวชะโงก
ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา

๔

33. นายจักรพงษ์
34. นายทวีศักดิ์
35. นายสมพร
36. นายวัลลภ
37. นายจอมพงษ์
38. นายประดิษฐ์
39. นายชวลิต

ศักดิ์ประศาสน์
ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ งที่ 7/๒๕๕๙ เมื่อ วั น พฤหั สบดี ที่ ๔ สิง หาคม 255๙
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ส.ค. 5๙ มีกรรมการ
ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ส.ค. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐ เป้าหมายหลัก ๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการครบ 9 ขั้นตอน ได้แก่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บาง
คล้ า/บางปะกง/บางน้ าเปรี้ ยว ที่เหลื ออยู่ระหว่างดาเนินการ 2) เป้าหมายรอง 50 หมู่บ้าน/ชุมชน
ดาเนินการครบ 9 ขั้นตอน ได้แก่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางปะกง/บางน้าเปรี้ยว ที่เหลืออยู่
ระหว่างดาเนินการ (ขั้นตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน/ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา ผู้นาตามธรรมชาติ/ขั้นตอน
ที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน(เวทีประชาคมครั้งแรก)/ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอน
ที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการ

๕

เลขานุการ
นายวีรชัย

ป้องกันยาเสพติด / ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการ
ทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 2. จัดหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5
อาเภอ บางปะกง/พนมสารคาม / แปลงยาว / ราชสาส์น / ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 28,580 บาท 3. จัดเวรยามเฝ้าระวัง จานวน 38 หมู่บ้าน 4. จัดประชุมรับรองครัวเรือน จานวน
52 หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประธานและรองประธานนักเรียน
จานวน 68 แห่ง 68 คน คน 2) จัดกิจกรรมค่ายทั กษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน มีผู้เข้าร่วมอบรม
93 คน 3) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีผู้เข้าร่วมอบรม 180 คน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ 1 ครั้ง 1 แห่ง 2) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ 304 คน พบ
ผลบวก 21 คน 3) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว จานวน 16 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิ ต (กระท่อ ม) จ านวน 6 คดี ผู้ ต้องหา 6 คน ข้ อหา จ าหน่า ย
46 คดี ผู้ต้องหา 53 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 31 คดี ผู้ต้องหา 30 คน ข้อหาครอบครอง
89 คดี ผู้ ต้ อ งหา 92 คน และข้ อ หาเสพ 236 คดี ผู้ ต้ อ งหา 236 คน รวมจั บ กุ ม ทั้ ง สิ้ น 408
คดี ผู้ต้องหา 417 คน ของกลาง ยาบ้า 315,625 เม็ด ยาไอซ์ 1,617 กรัม กัญชา 1,331 กรัม
พืชกระท่อม 43,761 กรัม ฝิ่น 0.98 กรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 992 คน ดาเนินการแล้ว 357 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 500 คน ดาเนินการแล้ว 501 คน บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,614 คน ดาเนินการ
แล้ว 2,072 คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 192 คน ติดตาม เป้าหมาย
1,130 คน ดาเนินการแล้ว 897 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 64 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 19 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 96 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ
จานวน 570 คน พบสารเสพ 22 คน แนะนา/ตักเตือน 67 แห่ง สาหรับด้านอื่นๆ ยังไม่พบการกระทาผิด
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ส.ค. ๕๙ คดีเกิด จานวน 11 คดี
คดีที่ 1 วันที่ 4 ส.ค. 5๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิ ด ตรวจยึดไม้พะยูง จานวน 5 ท่อน ปริมาตร
0.72 ลบ.ม. สถานที่ ต รวจยึ ด บริ เ วณป่ า บ้ า นธรรมรั ต น์ ใ น ม.16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่ าตะเกี ย บ
จ. ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 2 วันที่ 8 ส.ค. ๕๙ พบผู้กระทาผิด 1 ราย ตรวจยึดไม้พะยูง 1 ท่อนปริมาตร 0.16 ลบ.ม.
อุ ป กรณ์ ก ระท าผิ ด 8 รายการ สถานที่ ต รวจยึ ด บริ เ วณป่ า ซั บ วั ว แดง ม.25 ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. ๕๙ พบผู้กระทาผิด 1 ราย ตรวจยึดไม้พะยูง จานวน 2 แผ่น ปริมาตร
0.10 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด 8 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าคลองสอง ม.25 ต.คลอง
ตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

๖

คดีที่ ๔ วันที่ 20 ส.ค. ๕๙ พบผู้กระทาผิด 7 ราย ตรวจยึดชิ้นไม้กฤษณา จานวน 245 กิโลกรัม
อุป กรณ์การกระทาผิ ด 6 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณเส้นทางบ้านนาน้อย – เขาหิ นซ้อน ม.6
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๕ วันที่ 2๘ ส.ค. ๕๙ พบผู้กระทาผิด 2 ราย ตรวจยึดไม้พะยูง จานวน 3 แผ่น ปริมาตร
0.14 ลบ.ม.และซากกระจงเล็ก 1 ซาก อุปกรณ์การกระทาผิด 3 รายการ สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าทับ
กระบก ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๖ วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัว ผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 152 ไร่ 36 ตารางวา
พืช ผลอาสิ น ยางพารา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่า บ้านนายาว ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๗ วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 51 ไร่ 38 ตารางวา พืชผล
อาสิ น ยางพารา สถานที่ ต รวจยึ ด บริ เ วณป่ า บ้ า นนายาว ม.15 ต.ท่ า กระดาน อ.สนามชั ย เขต
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๘ วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัว ผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 132 ไร่ 54 ตารางวา
พืช ผลอาสิ น ยางพารา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่า บ้านนายาว ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๙ วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 80 ไร่ 2 งาน 20.6 ตารางวา
พืชผลอาสิน ยางพารา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านคลองคาจัง ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 10 วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 422 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
พืชผลอาสิน ยางพารา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านคลองคาจัง ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 11 วันที่ 30 ส.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 958 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
พืชผลอาสิน ยางพารา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านคลองคาจัง ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
เปรียบเทียบคดี เดือน ส.ค.58 กับ ส.ค. 59 จานวนคดี เพิ่มขึ้น 6 คดี ผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น 3 ราย
ไม้ของกลางเป็น ไม้ท่อนลดลง 60 รายการ ปริมาตรลดลง 2.79 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่เพิ่มขึ้น
1,797 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา คดีสัตว์ป่าลดลง 1 คดี คดีของป่าเพิ่มขึ้น 1 คดี อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 18
รายการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ส.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 30 ราย จับได้ 19 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด ลดลง 8 ราย ผู้กระทา
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 63.33 (เป้าหมายร้อยละ 85.30)
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 66 ราย จับได้ 31 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 7 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ
46.97 (เป้าหมายร้อยละ 57.88 )

๗

เลขานุการ
นายรวี

เลขานุการ
นายสิทธิ

คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 24 ราย จับได้ 16 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 5 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 577 ราย ผู้ต้องหา 671 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดีย วกัน ปี ที่ผ่ านมา จับได้ ล ดลง 68 ราย ในกลุ่ มนี้ไม่มีคดีที่ผู้ กระทาผิ ดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 31 ราย ผู้ต้องหา 32 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ส.ค. 59
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 5 คัน ได้รถคืน 2 คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน)
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 2 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน 2 คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน - คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 1 คัน
เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
- 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
- เดือน พ.ค. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย
- เดือน มิ.ย. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 7 ราย
- เดือน ก.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 16 ราย
- เดือน ส.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทางานใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 สัญชาติ พม่า 16,322 คน ลาว 3,120 คน กัมพูชา 23,123 คน รวม
ต่างด้าวทั้งหมด 42,565 คน นายจ้าง 5,262 คน สรุปผลการตรวจแบบบูรณาการมี 2 ครั้ง เมื่อวันที่
26 ก.ค. 59 ได้เข้าตรวจสอบบริษัท เอเชียโกลเด้นท์ไบร์ท จากัด ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะกง ได้จ้างแรงงานไทย
ทั้งหมด 284 คน ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแต่ว่าเป็นผู้จ้างเหมารับช่วง มีต่างด้าวทั้งหมด 89 คน ไม่มี
การกระทาผิดแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59 ได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารติดลมโกดัง 8 พบแรงงาน
สัญชาติเวียดนาม 1 ราย กระทาผิดรับรถยนต์ลูกค้าให้จอด ได้จับส่ง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปัจจุบันคดีอยู่
ระหว่างชั้นศาล
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามที่ได้รับมอบหมายจัดทาป้ายพบเห็นการขอทานตรงแยกตะวันออกคอมเพล็กซ์ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทา
ป้ายเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์คุ้มครองฯ ได้ทาคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ติดบริเวณข้างป้องตารวจและ และได้ทา
ป้ายสติ๊กเกอร์ ติดตอม้อสะพานทั้ง 4 ด้าน เป็นการดาเนินการแล้ ว และวันที่ 25 ส.ค. 59 ออกจัด
ระเบียบขอทานที่ อ.บ้านโพธิ์ ข้างสถานีตารวจสภ.แสนภูดาษ ไม่พบการกระทาผิดการขอทานแต่อย่างใด
และได้ประชาสัมพันธ์ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ตลาดนัดเกี่ยวกับ พรบ.ขอทานปี 2559

๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ส.ค. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพื้นที่ มีการออกงานในพื้นที่ ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพื้นที่นั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลขนต่างๆ ในพื้นที่ 1) กลุ่ม
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปท.โดยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ได้เดินทางมาศาลากลาง
จังหวัด เพื่อยื่นเรื่องต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้องเรียนว่าที่ ร.ต.สมชาย ทองมี ปลัด อบต.
เขาหินซ้อน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงขอให้ทางราชการสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือย้ายออกนอกพื้นที่
เป็นการด่วน ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุมเนื่องจากข้อหารือข้อยุติก็คือมาช่วยราชการที่จังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2) วันที่ 28
ส.ค. 59 เวลาประมาณ 09.30 น. ได้มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจากทุกอาเภอ มาประชุม ณ วัดชายเคืองวนา
ราม ม.จ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม โดยมีนายดาราวงษ์ ไทยพิบูลย์ นายวิเชียร ควรเอี่ยม ผู้ชี้ แจงทา
ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อทาการยืนยันยุติการขอที่ดินทากินจากรัฐบาล มีการรับสมัคร
สมาชิกเพิ่มเติมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายไตรสิทธิ์

สานักงานขนส่งจังหวัดได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตารวจมีการตั้งจุดตรวจรถ ประจาเดือน
ส.ค.59 จานวน 2 ครั้ง ผลการดาเนิน ตาม พรบ.ขนส่ง 778 คัน พรบ.รถยนต์ 438 คัน พบรถที่กระทา
ผิด พรบ.ขนส่ง 20 คัน พรบ.รถยนต์ 5 คัน และความผิดต่อเติมดัดแปลงสภาพตัวรถให้มีลักษณะบรรทุก
น้าหนักเกินได้มีจานวน 4 คัน การตั้งด่านครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 บริเวณแยกเกาะไร่ ทางหลวง
หมายเลข 3001 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.59 บริเวณหน้า สภ.แสนภูดาษ
ถ.ฉะเชิงเทรา – แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ขณะนี้สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้ช่วยเลขาฯ
การจัดระเบียบประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประสานกับฝ่ายเลขาฯได้นัดประชุมได้รับการประสานกับทาง
ท่านประธาน ได้กาหนดวันประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจะมีการทบทวนเรื่องประกาศการรับจัดระเบียบเรื่อง
รถจักรยานยนต์รับจ้างกรณีเพิ่มจานวนผู้ขับรถหรือเพิ่มการตั้งวินตามนโยบาย มท.1 โครงการกรมการ

๙

ทางบกที่ส่วนกลางที่ได้ดาเนินการปฏิบัติเป็นผู้พิจารณา ผลเป็นอย่างจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 09.25 น.
พ.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์

