รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันพุธที่ 30 กันยายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. นายอาคม
3. นายเสรี
4. พ.ต.ท.สุเทพ
5. พ.ท.คมกฤษณ์
6. ร.อ.ชยุต
7. พ.อ.สุรินทร์
8. นายธวัชชัย
9. นายนิพันธ์
10. นางอารียา

วิมลรัตน์
ทองศิริ
แจ่มเจริญสุขศรี
ศรีเกษม
แสงไชยราช
เพ็ชร์ศรีงาม
เจริญชีพ
สุขสวัสดิ์
โง้วเจริญสุข
โลณะปาลวงษ์

11. พ.ต.ท.ธัญญะ
12. นางโสภา
13. นายมาโนช
14. นายนิสัย
15. นายชนะโชติ
16. นายสัมพันธ์

ระย้า
เวฬุตันติ
แสงประเสริฐ
สุขระ
สมรรถไท
พรสกุลภักดี

17. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

18. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

19. นายชาตรี
20. นายอานาจ
21. นางสาววริณภา
22. นายปฐมพงศ์

ศักดิ์ภิรมย์
อินงาม
น้อยสง่างาม
เชื้อโพน

23. นายอดุลย์
24. นายนิธิชัย
25. นางสาวฉัตรสุดา
26. นายดนัย
27. เรือโทชัยณรงค์

แช่มวงษ์
สมงาม
ชุมเกษียร
ปัญจพิทยากุล
บงการณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(1) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

๒

28. นายไพโรจน์
29. นายวิพากย์
30. นายธีรยุทธ
31. นายชัยยุทธ
32. นายสมเกียรติ
33. นายธานินทร์
34. นายจรัล
35. นายชูศักดิ์
36. นายสุพจน์
37. นายคงเดช
38. นายไพโรจน์
39. นายพัลลภ
40. นายสายสิญจน์
41. นายกฤษดา
42. พ.ต.ท.สุวัฒนา
43. ร.ต.อ.วารินทร์
44. พ.ต.อ.ธนู
45. พ.ต.ท.วรรณกิจ
46. พ.ต.ท.อนันต์สิทธิ์
47. พ.ต.ท.เอกกนก
48. พ.ต.ท.ธนภณ
49. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
50. พ.ต.ท.ชรินทร์
51. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
52. พ.ต.ท.พีรเดช
53. พ.ต.ท.ชายุต
54. ร.ต.ท.มณัฐชัย
55. ร.ต.ท.บรรจง
56. ร.ต.ท.อดิภพ
57. ร.ต.อ.หญิงอรุชา
58. นายจักรกฤษณ์
59. นายอโณทัย
60. พ.จ.อ.สายัณห์
61. นายอภิเษก
62. นายสุรวุฒิ
63. ว่าที่ไพรัตน์
64. นายสุราษฎร์
65. นายนพพร
66. นายชูศักดิ์

วิลาลาช
เตชเบญจรงค์
จันทร์เขียว
ศิริวัฒนสกุล
เยี่ยงมานิต
นิลกาแหง
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
มารีรัตนนุกุล
มหาราช
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
เจริญศรี
ศรีกล่า
อินทร์ไตรรัตน์
พวงมณี
บูรณ์เจริญ
พิทักษ์
นระจันทร์โท
สระสาลี
ลายประดิษฐ์
งามวงษ์น้อย
สุขธยารักษ์
ขอนดอก
ชื่นใจชนก
พรหมแสง
จินดามงคล
กิจพฤกษ์
ศรีลาศักดิ์
นนท์จีรพัส
พัคลาคง
ช้างแก้วมณี
ธรรมรงค์รักษ์
เจษปรีชา
สินเจริญ
เผือกพูลผล
บุตศ์วงษ์
ศรีอัญชลี

แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
สวญ.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล.
แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว

๓

67. นายไชยวัฒน์
68. นายธนะพล
69. นายจอมพงษ์
70. นายปริญญาพล
71. ร.ต.อ.วิศรุต

ศรีวิไลสกุล
ไตรสรณกุลชัย
ชูทับทิม
อุทยาภรณ์
ละเอียดอ่อง

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

เปิดประชุมเวลา ๐๙.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม 2558
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค.58 รายงานการ
ประชุมฯ จานวน 1๑ หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข จึงขอ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายปริญญาพล

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ก.ย. ๕8 สรุปผลการดาเนินงาน คือ
ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมายปี 2558 ปปส.กาหนดเป้า
มาก 11 หมู่บ้าน ปานกลาง 55 หมู่บ้าน น้อย 112 หมู่บ้าน ไม่มีปัญหา 732 หมู่บ้าน รวม 910
หมู่บ้ าน มีห มู่บ้ านรุ นแรง 11 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 หมู่บ้าน/พนมสารคาม
9 หมู่บ้าน/คลองเขื่อน 1 หมู่บ้าน ได้ดาเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ปิดล้อมตรวจค้นและนาผู้เสพ
เข้ารับการบาบัดรักษาฯ ครบถ้วน 100 % แล้ว ในปี 2558 และปี 2559 ปปส.กาหนดเป้าหมายมี
หมู่บ้านปัญหามาก 11 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว 4 หมู่บ้าน/พนมสารคาม 3 หมู่ บ้าน/
สนามชัยเขต 3 หมู่บ้าน/ท่าตะเกียบ 1 หมู่บ้าน ปานกลางลดลงเป็น 26 หมู่บ้าน น้อยลดลงเป็น 93
หมู่บ้านไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้นเป็น 780 หมู่บ้าน รวมแล้ว 110 หมู่บ้าน

๔

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 20 แห่ง และ
ชี้แจงสถานศึกษาเพื่อดาเนินการตามโครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน จานวน 18 แห่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ 2 แห่ง/
275 คน พบผลบวก 7 คน ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน มยส. 5 แห่ง ตรวจติดตาม
เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงาน 2 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจาหน่าย 65 คดี
ผู้ต้องหา 70 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 39 คดี ผู้ต้องหา 43 คน ข้อหาครอบครอง 83 คดี
ผู้ต้องหา 84 คน และข้อหาเสพ 212 คดี ผู้ต้องหา 212 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 402 คดี ผู้ต้องหา
412 คน ของกลาง ยาบ้า 306,254 เม็ด ยาไอซ์ 184.30 กรัม กัญชา 2,659.50 กรัม และพืช
กระท่อม 96,256 กรัม เฮโรอีน 4 กิโลกรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก 258 คน สมัครใจค่ายบาบัด 664 คน บังคับบาบัด 2,642
คน ต้องโทษบาบัด 200 คน และ ติดตาม 2,286 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 37 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 9 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 56 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จานวน 2 แห่ง รวม
ทั้งสิ้นจานวน 109 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 371 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตร 12 คน
แนะนา/ตักเตือน 70 แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด กาลังดาเนินการอยู่ตามประกาศ
ของ คสช.คือ ร้ านวิป ผั บ แจ้ งข้อหาเปิดสถานบริก ารโดยไม่ได้รั บอนุญาต ด้านตารวจดาเนิน คดีแล้ ว
ด้านการป้องกันได้ดาเนินการสั่งปิดกาลังดาเนินการอยู่
ประธาน
การตรวจสถานบริ ก าร ได้ รั บ ทราบการตรวจและปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ สรรพสามิ ต ต้ อ ง
ดาเนินการต่อในส่วนอานาจหน้าที่ตามคาสั่ง คสช.ที่ 69 ถ้าไม่ดาเนินการต่อแล้วไปตรวจสอบพบที่หลังจะ
โดนข้อหาละเว้น ผู้ว่าเซ็นต์คาสั่งปิดไปแล้วเมื่อวานนี้ สรรพสามิตจังหวัดดูว่าในส่วนของสรรพสามิตต้อง
ดาเนินการอย่างไรต่อไปใกล้สถานศึกษาหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการต่อไป เพราะจะใช้
กฎหมายสถานบริการเป็นกฎหมายนา เมื่อกฎหมายนี้ผิดกฎหมายอื่นก็จะผิดตาม ต้องขอบคุณเขตพื้นที่
เมืองที่ร่วมกันทางานและพื้นที่อื่นก็ต้องเอาใจใส่ด้วย
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ก.ย. ๕8 คดีเกิด จานวน 6 คดี
คดี ที่ ๑ วั น ที่ 1 ก.ย. 58 ไม่ พ บตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด ตรวจยึ ด ไม้ พ ะยู ง แปรรู ป จ านวน 7 แผ่ น
ปริมาตร 0.28 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รวม 4 รายการ ตรวจพบที่ บริเวณป่าคลองกลาง หมู่ 13
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ ๒ วันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง จานวน 7 ท่อน ปริมาตร
0.42 ลบ.ม. ตรวจพบที่ บริเวณป่าคลองเตย หมู่ 11 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ ๓ วันที่ 6 ก.ย. ๕๘ ผู้ต้องหา 2 คนชื่อ นายชวน สะเร็น และนายรัว เวียสะนา อุ ปกรณ์
การกระทาผิด เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง แผ่นบังคับโซ่ 1 แผ่น โซ่ยาว 36 นิ้ว 1 เส้น สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณป่าแตก หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ ๔ วัน ที่ 8 ก.ย. ๕๘ ผู้ ต้องหา 1 คนชื่อ นายสุ วัช บัว ชุม ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรู ป
(เสาถากกลม) 9 ท่อน ปริมาตร 1.01 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รวม 7 รายการ สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณป่าไร่ตาชีพ หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
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คดีที่ 5 วันที่ 11 ก.ย.58 ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่บุกรุก 16 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าเขาตลาด หมู่ 15 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ 6 วันที่ 21 ก.ย.58 ผู้ต้องหา 4 คน ชื่อนายมานบ ภารจรัส นายเจริญ สินนอก นาย
เจริญ นันทกุล นายสมศักดิ์ เหล่าธรรม ตรวจยึด ไม้พะยูง 20 ท่อน ปริมาตร 0.73 ลบ.ม. ไม้พะยูง
แปรรูป 60 แผ่น ปริมาตร 1.026 ลบ.ม. ของกลางรวม 6 รายการ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 126 หมู่
15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
เปรียบเทียบคดีเดือน ก.ย. 57 กับ ก.ย. 58 จานวนคดี จานวนผู้ถูกจับ ปริมาตรไม้ท่อน พื้นที่
ถูกบุกรุก แนวโน้มลดลงทั้งหมด ในเดือน ต.ค. 57 ถึงเดือน ก.ย.58 มีจานวนคดีป่าไม้ทั้งสิ้น 86 คดี
ผู้ต้องหา 76 คน แยกเป็นคดีทาไม้ 52 คดี คดีบุกรุกพื้นที่จานวน 53 คดี คดีสัตว์ป่าจานวน 7 คดี
ประธาน
มีการร้องเรียนเลื่อยไม้เสียงดังที่ดอนทอง ได้ไปดาเนินการแล้วขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ไปตรวจสอบแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงดาเนินการตามกฎหมาย
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สาหรับเดือน ก.ย. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิดแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ร.ต.อ.วิศรุต

เลขานุการ
นายไชยพร

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอ าญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ส.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ
เพศ คดีเกิด 31 ราย จับได้ 24 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเท่ากัน ในกลุ่มนี้ไม่
มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 57 ราย จับได้ 31 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 24 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 38 ราย จับได้ 32 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 2 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 619 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่าน
มา จับได้ลดลง 220 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จานวน 16 ราย ผู้ต้องหา 16 คน
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าวในเดือน ก.ย. ได้สารวจบุคคล
ต่างด้าวที่จดทะเบียนทั้งหมด 40,887 ราย มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
16,079 ราย แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง (รอปรับสถานะ)กลุ่มบัตรสีชมพู และชนกลุ่มน้อย จานวน
24,808 ราย คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จานวน 16,079 ราย คนต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุน 939 ราย คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 979 ราย คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 6,870
ราย แยกเป็น พม่า 4,640 ราย ลาว 457 ราย กัมพูชา 1,773 ราย คนต่างด้าวที่นาเข้าตาม MOU
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7,229 คน แยกเป็น พม่า 2,313 ราย ลาว 436 ราย สูงสุดคือกัมพูชา 4,480 ราย คนต่างด้าวที่
ทางานจาเป็นเร่งด่วน 62 ราย แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายผ่อนผันให้อนุญาตทางาน จานวน
24,808 คน ชนกลุ่มน้อย 163 ราย คนต่างด้าวตาม มติ คสช.2557 ทั้งหมด 24,645 ราย แยกเป็น
พม่า 4,510 ราย ลาว 2,449 ราย สูงสุดกัมพูชา 17,686 ราย
ร.ต.อ.หญิงอรุชา
ในส่ ว นของตรวจคนเข้ าเมื อ งจัง หวั ดฉะเชิง เทรามี ย อดการผลั ก ดั นต่ า งด้า วคดีเ สร็ จสิ้ น แล้ ว
เปรียบเทียบเดือน ส.ค. – ก.ย.58 มีเพิ่มขึ้น 9 ราย แบ่งเป็นกัมพูชา 21 ราย ส.ค.กับ ก.ย. มียอดเท่ากัน
คือ 21 ราย พม่า 10 ราย เดือน ส.ค. ส่วนเดือน ก.ย. จานวน 3 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย เป็นลาว 7 ราย
เดือน ส.ค.ไม่มี เดือน ก.ย. มีอินเดีย 1 ราย ส.ค.มีเวียดนาม 1 ราย ยอดรวม ก.ย.มียอดผลักดัน 35 ราย
ส.ค.มี 26 ราย เพิ่มขึ้น 9 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายปริญญาพล

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.ย. ๕๘
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนสาคัญในพื้นที่
ไม่มีการเคลี่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. มี 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 ได้มีสมาชิก
สมาชิกกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. ประมาณ 25 คน นาโดย นายวิเชียร ควรเอี่ยม
และ นายดารวงศ์ ไทยพิบูลย์ ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรวมกับจังหวัดต่างๆ ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)แสดงความยินดีกับ รมว.กษ.คนใหม่ 2)เพื่อยื่นรายชื่อประชาชนที่
ลงทะเบียนขอที่ดินทากินจากรัฐบาล กับ รมว.กษ./หรือผู้แทน เพื่อให้รัฐบาลรับทราบความต้องการของ
ชาวบ้านและ 3)เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเจรจากับสถาบันการเงินต่างๆ ให้ชะลอการบังคับคดียึด
ทรัพย์ออกไปก่อนระหว่างรอการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูชุดใหม่
วัน ที่ ๑๙ ก.ย. 58 ได้มีกลุ่ ม สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกร จว.ฉช. ได้จัดประชุม
สมาชิ ก กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ที่ ศ าลาการเปรี ย ญวั ด ชายเคื อ งวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุ น อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่กลุ่มประชาชนได้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯเพิ่มเมื่อ
วันที่ 6,20 ส.ค. 58
กลุ่มชาวประมงชายฝั่ง “เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่” ต.สองคลอง อ.บางปะกง เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58
ได้มีกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จานวน 12 คน นาโดย นายปรีชา พาชีรัตน์ และ
นางเอื้อมเดือน พูลผล ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดารงธรรม จว.ฉช.เพื่อยื่นเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมง
ชายฝั่ ง จาเป็ น ต้องใช้เรื อที่มีขนาดใหญ่เกิน 30 ตันกรอส ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะต้องติดวิทยุ VMS
เครื่องมือติดตามเรือ จึงขอความเหลือจากราชการ ขอให้ยกเว้นการติดวิทยุ VMS เครื่องมือติดตามเรือ
ให้กับเรือชาวประมง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จานวน 13ลา/รายที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่
การแก้ไขปัญหา ผวจ.ฉช.ได้มอบหมาย นายเดชา ใจยะ รอง ผวจ.ฉช.เป็นผู้รับเรื่อง โดยรอง ผวจ.ฉช.ได้
ชี้แจงทาความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงชายฝั่งทราบถึงนโยบาย โดยได้มอบหมายให้ สนง.ประมง จ.ฉช.
เร่ ง สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น และรวบรวมข้ อ มู ล พร้ อ มภาพถ่ า ยการประกอบอาชี พ ของ

๗

ประธาน

มติที่ประชุม

ชาวประมงชายฝั่งผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ ทั้ง 13 ราย รายงานไปยัง กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
หัวข้อข่าวสารที่สาคัญที่ขอให้ภาคีเครือข่ายข่าวความมั่นคงได้ติดตามในห้วงต่อไป 1) การติดตาม
ความเคลื่ อนไหวของกลุ่ มพลั งทางการเมืองและกลุ่ มพลั งมวลชนอื่นๆในพื้นที่ก ลุ่ มขบวนการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มขบวนการเครือข่ายยาเสพติด บ่อนการพนันอาวุธสงครามและ
กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 2) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้
คัดค้านการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อ.พนมสารคาม (โรงไฟฟ้าพลั งงานถ่านหินเขาหิ นซ้อน การขอ
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นถ่านหินของบริษัทเนชั่นแนลเพาวเวอร์ซัพพลาย และโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติเกาะขนุน ของบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกรเอเชีย (จากัด) กลุ่มชาวประมงชายฝั่ง อ.บางปะกง ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการประมง กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จ.ฉะเชิงเทรา เรียกร้องที่ดินทากินในพื้นที่ อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต และอ.ท่าตะเกียบ
ขอขี้แจงว่าบางเรื่องการชุมนุมเรียกร้อง ที่ศูนย์ดารงธรรม ยกตัวอย่างความเดือดร้อนชาวประมง
เดือ ดร้ อ นจากหลั ก เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง กาหนดมาจาก ศปมผ. เป็นความเดื อดร้ อนที่ต้อ งปฏิบัติ ตาม
นโยบายของรัฐ เมื่อมีความเดือดร้อนก็ต้องยื่นเรื่องที่ท่านผู้ว่าฯ ทางศูนย์ดารงธรรมก็จะมารับเรื่องไว้แล้วก็
จะต้องส่งไปหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วรายงานไปหน่วยเหนืออย่า
ย้อนกลับมาที่ศูนย์ดารงธรรมอีก ส่วนศูนย์ดารงธรรมก็จะรายงานเหมือนกัน แต่รายงานเฉพาะเหตุการณ์
เท่านั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องรายงานข้อเท็จจริงในส่วนของตนเองไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิธิชัย

เดือน ก.ย. 58 ออกชั่งน้าหนักรถบรรทุกเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 58 ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน
ฉะเชิงเทรา – หัวไผ่ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ ร่วมกับทหาร ม.พัน 2 รอ.แขวงทางหลวงพนัสนิคม ตารวจ
สภ.บ้านโพธิ์ ได้เรียกรถสุ่มจับเพื่อเข้าชั่ง จานวน 24 คัน เป็นรถ 10 ล้อ 1 คัน รถกึ่งพ่วง 5 เพลา 18
ล้อ 11 คัน รถกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ 11 คัน รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ 1 คัน รวมเป็น 24 คัน ไม่พบ
รถบรรทุกน้าหนักเกินตามกฎหมายกาหนด
ประธาน
เส้นองครักษ์ – บางน้าเปรี้ยว ร้องมามากวิ่งได้แค่ครึ่งทาง จะวิ่งกิน ช่องทางที่สวนมา อันตราย
ต้ อ งหลบหลุ ม ซึ่ ง หลุ ม ใหญ่ ม ากเกิ ด จากรถพ่ ว งขนาดใหญ่ เป็ น สภาพพื้ น ที่ จั ง หวั ด เราต้ อ งช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีแผนซ่อมแซม
นายอดุลย์
เดือน ก.ย. 58 ตั้งด่าน 6 ครั้ง วันที่ 4 ก.ย. 58 ที่ อ.บ้านโพธิ์ 2 ครั้ง วันที่ 14 ก.ย. 58 เขต
อ.บางน้าเปรี้ยว 1 ครั้ง วันที่ 15 ก.ย. 58 จานวน 1 ครั้ง ร่วมกับทหารเขต อ.บางน้าเปรี้ยว และนารถ
ขึ้นชั่งคาดว่าจะน้าหนักเกิน ทั้งหมด 83 คัน ไม่พบผู้กระทาผิดกฎหมาย
นางสาววริญภา
มาตรการในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินฯ ตั้งจุดตรวจ จานวน 3 ครั้ง ๑)บริเวณหน้า
สพป.เขต๑ ต.บางตีนเป็ด 2) บริเวณหน้าร้านเอ๋ ต.หมอนทอง ต.บางน้าเปรี้ยว 3) บริเวณหน้าแยกคลอง
สวน ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ พบผู้กระทาความผิดจานวน 8 ราย ทารถดัดแปลงและต่อเติมตัวรถ เพื่อ
บรรทุกน้าหนักได้เพิ่มขึ้น ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ จานวน 3 คัน จานวน 9,000 บาท ออกคาสั่ง
ผู้ตรวจการ จานวน 5 คัน

๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางสาววริญภา

ประธาน

มติที่ประชุม

ขณะนี้มีวินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมด 157 วิน จานวน 2,734 คัน รถป้ายเหลือง
1,808 คัน จดทะเบียนแล้วคิดเป็น 66 % ปัจจุบันเป็นระยะที่ 3 การจัดระเบียบแบบยั่งยืน เป็นการ
บังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย ตรวจวินสาธารณะและผู้ขับ รถ ตามนโยบาย คสช. ได้ดาเนินการฝ่าย
ทหารและตารวจในพื้นที่ ลงพื้นทีเ่ มื่อวันที่ 10 ก.ย. 58 ที่ อ.บางปะกง ตรวจวินรถจักรยานยนต์และผู้ขับ
รถในวันที่ 14 ก.ย. 58 และวันที่ 21 ก.ย. 58 พื้นที่ อ.เมือง พบผู้ที่ทารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มาวิ่ง
รับจ้าง ในส่วน อ.บางปะกง จานวน 4 ราย อ.เมือง จานวน 5 ราย ให้ตารวจได้ดาเนินการออกใบสั่งและ
มีผู้ที่รับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ดาเนินการ โดยขาดเอกสารหนังสือรับรองการอบรมการจดทะเบียน
โดยสานักงานขนส่งได้อานวยความสะดวก ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 จะอบรมผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้าง
เพื่อขอรับหนังสือรับรองไปเป็นหลักฐานการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ จานวน 60 ราย การ
จัดระเบียบรถตู้ (รถตู้ชนิดพิเศษ) มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯทั้งหมด จานวน 167
ราย จานวน 175 คัน และยื่นขอประกอบการขนส่งแล้ว จานวน 112 ราย มาดาเนินการทางทะเบียน
แล้ว จานวน 76 ราย
การจัดระเบียบต้องชมเชยว่าทาได้ดี เป็นการทาบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย ทาให้เรื่องอิทธิพล
ลดลงไป เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายขึ้นมาแทนที่ และทาได้ดี สังเกตจากเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์
ดารงธรรมลดลงมาก ขอให้ดาเนินการอย่างเคร่งครัด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.50 น.
ร.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( วิศรุต ละเอียดอ่อง )
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์
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