รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันพุธที่ 5 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์
2. นายจันทคราม
3. นายวันชัย
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
5. ร.อ.ไสว
6. ร.อ.ชยุต
7. พ.อ.พัฒนพงศ์
8. นายสุทัศน์
9. นายประเสริฐ
10. นายปิยวัฒน์
11. นายคมสรร
12. พ.ต.ท.ธัญญะ
13. นางโสภา
14. นายวรพัฒน์
15. นายประดิษฐ์
16. นายศุภกฤต
17. นายพัฒนพงศ์
18. นายวิมล์
19. นายไตรสิทธิ์
20. นายรัชพล
21. นายนิธิชัย
22. นางวรรณพร
23. นายไพโรจน์
24. นายสิทธิ
25. นางชลาลัย
26. นายจรัล
27. นายชูศักดิ์
28. นายอัคเรศ
29. นายจอมไตร
30. นายไพโรจน์

ศรีคชา
เทียมทัน
ประมวลรัตน์
บุรณศิริ
สังข์มงคล
เพ็ชร์ศรีงาม
ยี่สารพัฒน์
จันทร์อารักษ์
สุภัครพงษ์กุล
ปิยวงษ์ไพศาล

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สิมรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระย้า
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวฬุตันติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
คาไกร
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุระชัย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศรีอุทยาน
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสมานิตย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
อินทปัชญาย์
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธันยาพรสมบัติ
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรจน์ประภา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
สมงาม
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
อยู่มั่นคง
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิลาราช
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
บูรณะภักดี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฤทธิรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
หร่ายมะณี
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นันทิธัญญธาดา
แทน นายอาเภอบางปะกง
พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอาเภอพนมสารคาม
ตันติฉวี
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
ปลื้มจันทร์
แทน นายอาเภอบางคล้า

๒

31. นายพัลลภ
32. นายนฐนนท์
33. นายพิชิตพงศ์
34. ร.ท.บรรจงศักดิ์
35. พ.ต.ต.เอกศิษฐ์
36. พ.ต.ต.นิติโชค
37. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
38. พ.ต.ท.วรรณกิจ
39. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
40. พ.ต.อ.เผ่าภากร
41. พ.ต.ท.อุทัย
42. พ.ต.ท.ธนภณ
43. พ.ต.อ.รัฎฐ
44. พ.ต.ท.เสน่ห์
45. พ.ต.อ.คงชาติ
46. พ.ต.ท.สมทบ
47. พ.ต.อ.เอกภพ
48. พ.ต.อ.ภณศึกษา
49. พ.ต.ท.ธงชัย
50. ร.ต.ท.มณัฐชัย
51. ร.ต.ท.วิชาญ
52. พ.ต.อ.วิฑูรย์
53. นายจักรกฤษณ์
54. นายปราโมทย์
55. นางศรีกัญญา
56. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
57. นายจิรศักดิ์
58. นายสมศักดิ์
59. นายนพพร
60. นายศรนรินทร์
61. พ.ต.อ.มงคล
62. นายธนสรร
63. พ.ต.ต.ประยุทธ

ผู้ไม่มาประชุม
1. พล.ต.ชิติสรรค์
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์

นักเจริญ
ดวงมูลลี
สุทธิ
มาศิริ
วรกิตติ์ฐากรณ์
วิจารณ์
โลหะเวช
บูรณ์เจริญ
พงษ์สุวรรณ
รามนุช
ประทุมทอง
สระสาลี
ประทุมแก้ว
เจริญจิตร
ทรงสุภาพ
บุญหิรัญ
ธรรมาธิกุล
ชาเรณู
วงษ์บุดดา
พรหมแสง
ค้าขาย
เดโช
นนท์จีรพัส
ศรจรัสสุวรรณ
เจียรพันธ์
สินเจริญ
ศักดิ์ถาวรเลิศ
จรูญเลิศ
บุตดีวงศ์
สันติสุขคง
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
ผกก.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

สุขเกษตร

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์

จีระเศรษฐ

๓

3. นายตัง้

อสิพงษ์

4. นายธีระวัฒน์

วรรณนุช

5. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
6. นายวันชัย

เกษตรภิบาล
เหมือนประสงค์

7. นางสาวเทียมจิตร
8. นายสาโรช
9. นางสาวเทียมจิตร
10. นายจตุพร

อมาตยกุล
งามขา
อมาตยกุล
คชานุบาล

11. นายเดชา
12. นายวิพากย์
13. ผศ.ดร.อุทัย
14. นางสาวปัทมา
15. นายธานินทร์
16. นางวราภรณ์
17. นายธรรมนูญ
18. พ.ต.อ.ณรงค์เดช
19. พ.ต.อ.ดุษฎี
20. พ.ต.ท.พัฒนา
21. นายเลอสรร
22. นายอานาจ
23. นายชูรัช
24. นายวิรัตน์
25. นายวีระพล
26. นายประจวบ
27. นายนิกร
28. นางศิริกาญจน์
29. นายเขียน
30. นายอมร
31. นายโกวิท
32. นายสม
33. นายอิทธิพงษ์
34. นายพศิน
35. นายประดิษฐ์
36. นายพลากร
37. นายสมบัติ

นิลวิเชียร
เตชเบญจรงค์
ศิริภักดิ์
ศรีสุข
นิลกาแหง
ศิริวงศ์
แจ่มใส
ทัพพะจายะ
ศุกรเสพย์
แก้วสาอางค์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ผาสุก
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
กรรเจียก
เกตุนวม
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.พนมสารคาม
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา

๔

38. นายทวีศักดิ์
39. นายสมพร
40. นายวัลลภ
41. นายจอมพงษ์
42. นายประดิษฐ์
43. นายชวลิต
44. นายร่มไทร

ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ทิพยเศวต

นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 8/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 5 กั น ยายน 255๙
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 5๙ มีกรรมการท่าน
ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ก.ย. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐ เป้าหมายหลัก ๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการครบ 100 % เป้าหมายรอง 50 หมู่บ้าน/ชุมชน
ดาเนินการครบ 9 ขั้นตอนครบ 100 % (ขั้นตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน/ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา ผู้นา
ตามธรรมชาติ/ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน(เวทีประชาคมครั้งแรก)/ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) /
ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) /
ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 2. จัดหาเงินสมทบ

๕

กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 อาเภอ พนมสารคาม / แปลงยาว / ราชสาส์น / ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,180 บาท 3. จัดเวรยามเฝ้าระวัง จานวน 38 หมู่บ้าน 4. จัดประชุมรับรอง
ครัวเรือน จานวน 52 หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ทุกแห่ ง 2) ดาเนิน การร่วมกับส่ว นราชการต่างๆ ออกจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ณ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ลาดขวาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) ตรวจติดตามสถานประกอบการให้รักษา
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) จานวน 45 แห่ง 2) ตรวจประเมิน สถาน
ประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.จานวน ๕ แห่ง 3) ดาเนินงานโครงการสีขาว 16 แห่ง
ผลการปราบปราม ในเดือนที่ผ่านมาไม่มีข้อหาผลิตข้อหา จาหน่าย 42 คดี ผู้ต้องหา 48 คน
ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 39 คดี ผู้ต้องหา 39 คน ข้อหาครอบครอง 142 คดี ผู้ต้องหา 142
คน และข้อหาเสพ 229 คดี ผู้ต้องหา 229 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 452 คดี ผู้ต้องหา 458 คน ของ
กลาง ยาบ้า 4,291.5 เม็ด ยาไอซ์ 26.45 กรัม กัญชา 168.88 กรัม พืชกระท่อม 416.08 กรัม
ฝิ่น 33 กรัม สารระเหย 1 กระป๋อง
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 992 คน ดาเนินการแล้ว 420 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 500 คน ดาเนินการแล้ว 501 คน บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,614 คน ดาเนินการ
แล้ว 2,263 คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 192 คน ติดตาม เป้าหมาย
1,130 คน ดาเนินการแล้ว 1,030 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 62 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 37 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 88 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ
จานวน 548 คน พบสารเสพ 4 คน ปรับไม่พกบัตรประชาชน 2 คน แนะนา/ตักเตือน 8 แห่ง สาหรับ
ด้านอื่นๆ พบเด็กแว๊น/แข่งรถซิ่ง 16 คน ได้ดาเนินการตามกฎหมายและแจ้งผู้ปกครองให้มารับทราบถึง
มาตรการ และหากเด็กมีการกระทาผิดซ้าอีก บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง อาจจะต้องได้รับโทษจาคุกไม่
เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ย. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 18 ราย จับได้ 11 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเท่ากัน (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 61.11 (เป้าหมายร้อยละ 85.30) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 61 ราย จับได้ 30 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 12 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 49.18 (เป้าหมายร้อยละ
57.88 ) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 10 ราย จับได้ 9 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 9 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
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เลขานุการ
นายศุภกฤต

พ.ต.อ.วิทูรย์

คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 646 ราย ผู้ต้องหา 744 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ล ดลง 132 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 33 ราย ผู้ต้องหา 33 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ก.ย. 59
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 1 คัน ได้รถคืน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน)
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 12 คัน ได้รถคืน 3 คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน)
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 3 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน 2 คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน 3 คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 4 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
- เดือน ก.ย. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย
วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
สานักงานจัดหางานจัง หวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทางานใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 44,740 คน เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 16,781 คน
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 27,959 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จานวน 16,781 คน
จาแนกได้ดังนี้ คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 972 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 1,039
คน คนต่ า งด้า วที่ ท างานจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว น 58 คน คนต่ า งด้ า ว ตามมติ. ครม. 10 พ.ย.58 (สั ญ ญาติ
เวียดนาม) 8 คน คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ MOU 5,908 คน คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด
กฎหมาย จานวน 27,959 คน จาแนกได้ดังนี้ ชนกลุ่มน้อย 209 คน ต่างด้าวตามมติ ครม. 27,750
คน สรุ ป จ านวนนายจ้ างและคนต่างด้าว 3 สั ญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูช า) แยกเป็น เมียนมา
16,386 คน ลาว 2,652 คน กัมพูชา 23,416 คน รวม 42,454 คน นายจ้าง 5,262 ราย ในรอบ
เดือนที่ผ่านมาจัดหางานได้ลงพื้นที่ร่วมกับชุด ตรวจจับกุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ จ.
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 ก.ย.59 ได้ตรวจจับ อ.เมือง มีร้านครัวแม่ส้มเกลี้ยง ได้นายจ้าง 1 คน ลูกจ้าง
สัญชาติลาว 2 คน ร้านกู๊ดวิว ลูกจ้างสัญชาติเวียดนาม 2 คนเป็นเด็กโบกรถ ร้านเอกเขนก ลูกจ้างสัญชาติ
เวียดนาม 1 คน วันที่ 27 ก.ย. 59 ร่วมกับกองตรวจการของจัดหางานที่ อ.บางคล้า ชื่อร้านโยหมูกะทะ
ลูกจ้างสัญชาติลาว 1 คน เป็นจุดทีไ่ ด้รับเรื่องร้องเรียนมา
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จับกุมหลบหนีเข้าเมืองในเดือน ก.ย. 59 ได้ จับกุมแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง 2,010 ราย ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต 9 ราย เป็นการนาพาบุคคลต่างด้าว 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 229 ราย เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง 30 ราย การผลักดันส่งกลับจานวน 48 ราย
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นายสิทธิ

ประธาน
นายสิทธิ
มติที่ประชุม

เปรียบเทียบเดือนที่แล้วจานวน 14 ราย ในส่วนคดีที่น่าสนใจได้จับกุมคนไทยจานวน 2 ราย คนต่างด้าว
จานวน 17 ราย
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานคดีค้ามนุษย์ในช่วงเดือน ก.ย.59ใน
วันที่ 3 ก.ย.59 ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจานวน 2 รายร่วมกับ พงส.สภ.เมือง, สภ.บางปะกง บ้านพักเด็ก
จ.ฉะเชิงเทรา ผลการคัดแยกไม่พบผู้ค้ามนุษย์แต่กระทาผิด ตามกฎหมายอื่น คือ น.ส.อะซาแงะ ดูผาด
อายุ 21 ปี สัญชาติฮินดู จากจ.เชียงใหม่ มาหาญาติตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 59 เป็นระยะเวลา 10 วันเมื่อ
ครบกาหนดยังไม่กลับจึงจับส่งให้ตารวจเพื่อดาเนินการต่อไป ส่วนอีกคดีวันที่ 15 ก.ย. 59 พงส.สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรา ได้ทาการล่อซื้อผ่านทางไลน์ ได้ประสาน พมจ.และบ้านพักเด็กและครอบครัวได้คัดแยกเหยื่อ
ได้ น.ส.รัตนาพร ศิริบรรจง อายุ 17 ปี ซึ่งเสี่ยงกับการค้ามนุษย์ ขณะนี้ทาง พมจ.ได้ทาการส่งเหยื่อไปที่
คุ้มครองสวัสดิภาพต่อการค้ามนุษย์ บ้านเขตตระการ จ.นนทบุรี
เรื่องเกี่ยวกับ พรบ.ขอทานมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ขณะนี้ พรบ.ขอทาน พ.ศ. 2559 เพิ่งประกาศไปซึ่งทางจังหวัดกาลังรอระเบียบจากส่วนกลางใน
ส่วนของวนิพก จะลงทะเบียนตามความสามารถและรอจากส่วนกลางจะดาเนินการต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.ย. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพื้นที่ มีการออกงานในพื้นที่ ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพื้นที่นั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลขนต่างๆ ในพื้นที่ 1) กลุ่ม
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา โดยเมื่อวันที่ 4 ก.ย.59 เวลาประมาณ 09.00
น. ได้มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จากทุกอาเภอได้มาประชุมเพื่อรับ
สมัครสมาชิกการใช้สิทธิการขอที่ดินทากินจากรัฐบาลเพิ่มเติม ณ วัดชายเคืองวนาราม ม.๗ ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2) วันที่ 29 ก.ย.59 เวลาประมาณ 09.30 น. ได้มีกลุ่มสมาชิกกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จากอาเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว
และอาเภอบางน้าเปรี้ยว ประมาณ 40 คน นาโดยนายดาราวงษ์ ไทยพิบูลย์ เป็นแกนนามายื่นหนังสือ
พร้ อมเอกสารรายชื่ อ ราษฎรจ านวน 979 ราย ให้ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ผ่ า นศู น ย์ด ารงธรรมจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา 3) วันที่ 8 ก.ย. 59 เวลาประมาณ 12.45 น. กลุ่มพนักงานบริษัท เมจิกลิ้งค์ การ์เม้น (ไทย
แลนด์) จากัด เรียกร้องข้อพิพาทแรงงาน ได้มีกลุ่มพนักงานบริษัทเมจิกลิ้งค์ การ์เม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด
ประมาณ ๒๔๙ คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีความ
สับสนไม่แน่ใจว่าตนเองมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มของพนักงานบางส่วนที่นายจ้างสั่งหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว
หรือไม่อย่างไร และทราบว่านายจ้างจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างคือไม่จัด
รถ รับ-ส่งให้กับพนักงาน โดยจะจ่ายเป็น เงินให้เดินทางมาทางานด้วยตนเอง จึงจะทาให้พนักงานได้รับ
ความเดือดร้อนในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ 4) วันที่ 23 ก.ย. 59 เวลาประมาณ 10.00 น.
กลุ่มชาวบ้าน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จานวน 20 คน นาโดย นายจร เนาวโอภาส ได้เดินทางมายื่น
หนังสือร้องเรียน ณ ศูนย์ดารงธรรม อ.พนมสารคาม เพื่อขอให้ทางราชการแก้ไขปัญหาบ่อขยะฝังกลบ
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ประธาน
นายประดิษฐ์

มติที่ประชุม

ขยะ กทม.ของ บรัท ยูโรเวส จากัด ตั้งอยู่ ม.12 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น น้าจากบ่อขยะไหลลงสู่พื้นที่ชาวบ้าน ถนนชารุด 5) วันที่ 26 ก.ย. 59
เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได้ ม อบหมายนายสมศั ก ดิ์ ทองกั ญ ชร
นายอาเภอพนมสารคาม/ผู้แทน ทสจ.ฉช./ผู้แทนอุตสาหกรรม จ.ฉช./ ผู้แทน สธ.จ.ฉช./อบต.หนองแหน
/ ทหาร ร้อย รส.อ.พนมสารคาม ตัวแทนบริษัทฯ และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวม 60 คน ร่วม
ประชุมเพื่อแก้ ไขปัญหาบ่อขยะฝังกลบ กทม. (บริษัท ยูโรเวส จากัด) ณ ห้องประชุม อบต.หนองแหน
และลงพื้น ที่บ่ อ ขยะดังกล่ าว สรุ ปแนวทางแก้ไ ขปัญ หา ดังนี้ 5.1) ให้ อบต.หนองแหน ตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ก่อนต่อใบอนุญาตให้จัดทาประชาคม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็ นของประชาชนทุกครั้ง 5.2) ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ประสานส านักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาค 13(ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้า ดิน อากาศ 5.3) ให้บริษัทดาเนินการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และนัดประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินการอีกครั้ง
การร้องเรียนในระดับพื้นที่ เช่นของ อ.พนมสารคาม ท่านนายอาเภอได้ชี้แจงผลการประชุมส่วน
ของแรงงานต้องติดตามแก้ไขด้วย
ในกรณีบริษัทเมจิกลิ งค์ การ์เม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัดประกอบการตัดเย็บเสื้อชั้นในสตรีช่ว ง
ปลายปีจะไม่มีออเด้อร์ ปัญหาเกิดจากบริษั ทจะเปลี่ยนแปลงเรื่องรถรับ-ส่งพนักงาน ซึ่งระยะหลังไม่มีออ
เด้อร์ กฎหมายตามมาตรา 75 ลูกจ้างไม่ต้องมาทางานแต่ ลูกจ้างจะได้รับเงิน 75% เจ้าหน้าที่เข้าไป
พูดคุยเรื่องรถรับ -ส่ง ขณะนั้นนายจ้างก็ประกาศใช้มาตรา 75 ทั้งหมด พนักงานกลัวว่าถ้าตนเองโดน
บริษัทเลิกจ้างภายหลังจึงมาร้องเรียน ก็เลยเชิญผู้แทนลูกจ้างเข้าไปถามว่าบริษัทประกาศรายชื่อแล้ว
หรือไม่ เขาตอบว่า ใช่จึงให้เขาเซ็นต์ชื่อกากับในรายชื่อทั้งหมดเรื่องก็จบ ส่วนรถรับ -ส่งในวันที่ 13 ธ.ค.
59 นัดคุยกันอีกครั้งซึ่งคุยกันแล้วทั้ง 2 ฝ่ายถ้ามีออเด้อร์จริงๆ ลูกจ้างตกลงกันว่าจะช่วยกันจ่ายค่ารถให้
25 % บริษัทจ่าย 70 % อีก 5 % ให้เจ้าของรถช่วย ก็เลยได้ข้อยุติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายรัชพล
นายนิธิชัย
นายชูศักดิ์
นายไตรสิทธิ์

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราในรอบเดือน ก.ย.59 ออกตั้งด่านเพื่อสกัดรถบรรทุกน้าหนัก
เกินที่ อ.บ้านโพธิ์ อ.บางน้าเปรี้ยว อ.แปลงยาว รวม 3 ครั้ง มีรถขึ้นชั่งรวม 38 คัน ยังไม่พบผู้กระทาผิด
ตามกฎหมาย
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราในรอบเดือน ก.ย.๕๙ ผลการตรวจยานพาหนะมีรถยนต์ขึ้นชั่งทั้งหมด
83,947 คัน และรถไม่ต้องขึ้นชั่ง 9,675 คัน จากการตรวจวัดทั้งหมดยังไม่พบผู้กระทาผิดกฎหมาย
ขออนุญาตแจ้งแขวงทางหลวงบริเวณถนนช่องขวาตรงข้ามประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน
สิริโสธร ใกล้กับทางมอเตอร์เวย์ มีหลุมใหญ่ใกล้เกาะกลางถนนถ้าฝนตกหนักอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
สานักงานขนส่งจังหวัด ได้ตั้งจุดตรวจรถ ประจาเดือน ก.ย.59 จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 หน้า
ปั๊มน้ามันวังทอง ต.บางไผ่ อ.เมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.ย. 59 ถ. 304 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง ครั้งที่
3 วันที่ 20 ก.ย. 59 ถนน 365 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง ผลการตรวจพบรถกระทาความผิดตาม พรบ.ทาง
บกที่เกี่ยวกับการดัดแปลงแก้ไขตัวรถ ส่งผลให้การบรรทุกน้าหนักเกินจานวน 22 คัน
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ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์

ประธาน
นายไตรสิทธิ์

ประธาน
นายไตรสิทธิ์
มติที่ประชุม

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ได้มีการประชุมจังหวัดเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
รับ จ้ าง เมื่อวัน ที่ 25 ก.ย. 59 เพื่อพิจารณาดาเนินการตามคาสั่ ง คสช.ในเรื่องการจัดระเบียบตาม
นโยบายของส่วนกลางในที่ประชุมเห็นชอบให้ออกประกาศเรื่องเพิ่มรถและรับเพิ่มวิน ขณะนี้ฝ่ายเลขาฯ
คือ ผกก.สภ.เมืองเสนอประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามอยู่ เมื่อลงนามแล้วจะประกาศใช้
และรับลงทะเบียนเพิ่มรถ เพิ่มวินให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 นี้ ตั้งแต่ที่ลงนามใน
ประกาศนี้ ส่วนการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ มีการประชุมร่วมกับรถโดยสารประจาทางจังหวัดเชิงเทราที่
เทศบาลเมือง ประชุมในส่วนของผู้ประกอบการ 2 สถานีที่เทศบาลเมื องกับสถานี อาเภอพนมสารคาม
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 ทั้งสองได้ชี้แจงตามคาสั่ง คสช.ที่ 13/2559 การจัดระเบียบรถตู้ ต้นทางจะต้อง
อยู่สถานีปลายทางก็ต้องอยู่ที่สถานีต้องเข้าสู่สถานีตามเงื่อนไขการประกอบการทุกสาย การเดินรถที่ ได้รับ
อนุญาตตั้งแต่ในวันที่ 25 ต.ค.59 ทั้งหมดของ จ.ฉะเชิงเทรา ให้รับทราบและพร้อมที่จะดาเนินการให้
ทางเทศบาลและทางอบจ.ให้ ดูแลสถานีทั้ง 2 ที่ กาหนดจุดรถที่ยังไม่เข้า ใช้ให้เข้าใช้ในวันที่ 25 ต.ค.59
เข้าสถานีทั้งหมด
จุดที่ตั้งของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เจ้าของวินกาหนดหรือตารวจกาหนด
มีที่ตั้งของวินคือมีผู้ขออนุญาตตั้งวิน หาสถานที่และรวบรวมสถานที่และรายละเอียดของสถานที่
ส่งให้คณะกรรมการ เสนอให้ขนส่งเป็นผู้รับในการเพิ่มวิน และเพิ่มรถเพื่อจัดเตรียมและดาเนินการ เมื่อมี
ผู้ประสงค์จะตั้งวิน ให้รวบรวมรายชื่อ 1)เป็นผู้ขับรถในวิน 2)จุดตั้งจะต้องส่งให้คณะกรรมการออกไป
ส ารวจความเหมาะสมในพื้ น ที่ แ ละหลายเรื่ อ ง มี ก ารสอบถามในพื้ น ที่ ว่ า คณะกรรมการ ชุ ด นี้ จ ะ
ประกอบด้วย อาเภอ ตารวจท้องที่ และเรื่องผลประโยชน์ด้วยมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการตั้งวิน จะ
เป็นในรูปของคณะกรรมการ
วินรถจักรยานยนต์จะกีดขวางทางร่วมทางแยก หัวมุมถนนหรือปากซอยต้องพิจารณากันติดตาม
ผลและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด คิดว่าควรเรียกมาพูดคุยกันไม่ให้ กีดขวางการจราจรให้เหมาะสมกับ
การจราจร
จะรั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นให้ ค ณะกรรมการและจะไปทบทวนวิ น ทั้ ง 157 วิ น ในจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราให้เหมาะสมกับทางพื้นที่อีกครั้ง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม
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๑๐

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 09.40 น.

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

