
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  5/๒๕61 

วันพุธที ่  30   พฤษภาคม   ๒๕61   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพยวณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. พ.อ.เกรียงศักดิ์  สืบธรรมมา  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. ร.อ.ณรงค์  สุวรรณวิก  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
8. พ.อ.ธานิน  ธวัชศิลปศร  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายศักดิ์ชัย  เผือกศิริพิบูลย์  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชัชชัย  ไทรจีน   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. พ.ต.ท.วิบูลย์  อุ่นนันกาศ  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
14. นางสาวยุพิน  หงษ์วะธน  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายจรัส   ครชาตรี   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายสมคิด  พานิชสงเคราะห ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
19. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
20. นายจรินทร์  วงษ์วิวัฒนาวุฒ ิ  แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายธเนตร  พารา   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายทองค า  นิสสัยสัตย์  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายวันชัย  เหมือนประสงค์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
25. นายสุรจิตร  ผลสวัสดิ ์  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
27. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นายพงศ์กร  สวัสดิ์มาก  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 



 ๒ 

29. นางสุดา   สุหลง   พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นางสาวหทัยรัตน์  แจ่มนาค  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นายสมเกียรต ิ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
32. นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นายชูเกียรติ  ลูกอินทร์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
34. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
35. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
36. นายธีระศักดิ์  พยุหกฤษ  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
37. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
38. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
39. นายพงษ์สุรีย์  อัสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
40. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
41. นายสุริยกมล  ไวยหงส์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
42. นายพิชิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
43. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
44. พ.ต.ท.ธนายุทธ  สีดา   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
45. พ.ต.ต.สมคิด  พลมั่น   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
46. พ.ต.ท.คณิสร  นองเมือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
47. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
48. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
49. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
50. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
51. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
52. พ.ต.ท.พิฑูรย ์  พัฒนชัย   แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
53. พ.ต.ท.เสน่ห์  เจริญจิตร  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
54. พ.ต.ท.อนุวัฎ  เทียนทอง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
55. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
56. พ.ต.ท.เสรี  อินคง   แทน ผกก.สภ.วังคู 
57. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
58. ร.ต.อ.สมโภช  แสงสุข   แทน สว.สภ.หนองแหน 
59. ร.ต.อ.บัณฑิต  ตันยะไพบูลย์  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
60. ร.ต.อ.วิชาญ  ค้าขาย   แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
61. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงค ์  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นายสมบัติ  มุมทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. นายปราโมทย ์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
64. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
65. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
66. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
67. นายสมนึก  เทพกีฬา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 



 ๓ 

68. นายนพพร  บุตดีวงษ ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
69. นายกีรติฐ์  บุญสร้าง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
70. นายศรนริทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
71. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
72. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
73. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
74. นายมหัตม์  มงคล   ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
75. นายอ านาจ  กสิผล   ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายพเิชียรพัฒน์  อินทรพานิช  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายวิสูตร  เจริญวงษ ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
4. นายจิรโชต ิ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
5. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
6. นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
8. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
9. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
10. พ.ต.อ.ณัฐกร  คุ้มทรัพย์  ผกก.สภ.บางคล้า 
11. พ.ต.อ.ประเดิม  จิตวัฒนาภิรมย์  ผกก.สภ.ราชสาส์น 
12. พ.ต.อ.นิพนธ์  คล้ายสิงห์  ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
13. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
14. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
15. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
16. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
17. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
18. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
19. นางสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
20. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
21. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
22. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
23. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
24. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
25. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
26. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
27. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
28. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 



 ๔ 

29. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
30. นายวัลลภ  กัวศรี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
31. นายณรงค์ศักดิ ์  แก้วเมืองเพชร  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิริ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
33. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
34. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
35. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑4.30  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่4/๒๕61  เมื่อวันจันทร์ที ่ 30  เมษายน  25๖1                                 
   พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่  30  เม.ย. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มในเดือน พ.ค. 61 

  คดีกลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 20 ราย/จับได้ 15 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 
75.00  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  เกิดเพ่ิมข้ึน 2 ราย 

  คดีกลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 77 ราย/จับได้ 41 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 53.25  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  เกิดเพ่ิมข้ึน  8  ราย 

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ. รับแจ้ง  24  ราย/จับได้  22 ราย  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งเพิ่มขึ้น  15  ราย จับเพ่ิมข้ึน  16  ราย 

  คดีกลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 440 ราย/ผู้ต้องหา  495  คน 
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 324 ราย ผู้ต้องหาลดลง  472  คน 

 การวิเคราะห์ พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.ยาเสพติด  
  พ.ร.บ.การพนัน  จับได้  19  ราย ผู้ต้องหา  61  คน แยกเป็นผู้ใหญ่   54 คน เด็ก     7  คน 
  พ.ร.บ.ยาเสพติด จับได้ 391 ราย ผู้ต้องหา 403 คน แยกเป็นผู้ใหญ่ 334 คน เด็ก   69  คน  
 การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน  พ.ค.61   

- รถยนต์ เกิด 1 คัน ไม่ได้คืน (สภ.บางปะกง) 
- รถจักรยานยนต์ เกดิ 3 คัน ได้คืน 1  คัน (สภ.บางปะกง) 
- คดีท่ีส าคัญ 1.อาวุธสงคราม (สภ.บ้านโพธิ์) 2.โรงงานขยะอิเล็กทรอนิคส์ (สภ.แปลงยาว) (มีคลิป) 
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   พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธสงครามเป็นร้านที่ขายขนมเปี๊ยะอยู่หน้า สภ.บ้านโพธิ์ ตลาดเทศบาลรับแจ้งว่า

บุคคลในบ้านนี้พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามมีการเฝ้าระวัง  วันรุ่งขึ้นได้ตัวของคนที่มีชื่อที่อยู่ในบ้านจึงเข้า
ค้น พบอาวุธปืน M 16 จ านวนมากพร้อมกระสุน และท่ีประกอบแล้ว 3 กระบอก กระสุนปืน 3 – 4 พันนัดและลูกระเบิด 
   คลิปวิดโีอ 
  โรงงานขยะมีการคัดแยกขยะอันตรายที่ต่างประเทศไม่อนุญาตให้มาด าเนินการในประเทศไทยและที่เป็น
ห่วงกันคือสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนโดยก าลังต ารวจ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุขได้น าหมายศาลเข้าตรวจสอบภายในโรงงานดิเอ็มบีไทย         
รีไซเคิล ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกและก าจัดขยะตั้งอยู่ในอ าเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านว่าการคัดแยกและท าลายขยะของโรงงานสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยขณะเข้าตรวจค้นพบคนงาน
มากกว่า 200 คนก าลังคัดแยกขยะกันอยู่ซึ่งมีชายแสดงตัวว่าเป็นผู้จัดการโรงงานซึ่งบอกว่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้เป็นชาว
จีน  ขณะที่คนงานของโรงงานนี้เปิดเผยว่าท างานโรงงานนี้มา 7 - 8 เดือนแล้วซึ่งแต่ละวันท าการคัดแยกโลหะและเศษทอง
ออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์และยอมรับว่าไม่รู้ว่างานทีท่ ามีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ ขณะที่ พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา 
รอง ผบ.ตร.เปิดเผยว่าคนงานจะใช้ความร้อนในการหลอมละลายโลหะหนักเช่น ตะกั่วและทองค า ที่อยู่ในชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิคส์เพ่ือน าไปขาย ซึ่งวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นมลพิษเป็นอย่างมาก  ส าหรับนายทุนของโรงงานจากการ
ตรวจสอบพบว่าเจ้าของโรงงานเป็นชาวจีนมีการลักลอบขยะอุตสาหกรรมคัดแยกและท าลายซึ่งรอง ผบ.ตร.สั่งการให้เร่งหา
ตัวเจ้าของโรงงานและตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานแห่งนี้แล้ว ตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโรงงาน
แห่งนี้ได้ขออนุญาตด าเนินกิจการคัดแยกและท าลายขยะแต่หลังจากนั้นเกิดไฟไหม้ขยะในโรงงาน  มีการเข้าไปตรวจสอบ
และลักลอบน าเข้าขยะอันตรายมาเก็บเอาไว้หลังจากนี้จะให้ปิดโรงงานแห่งนี้ ชั่วคราวเนื่องจากว่ามีระบบจัดการที่ผิด
สุขลักษณะด้วย  ส าหรับวิธีการการท าลายขยะอันตรายประเภทนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องใช้เตาเผาที่มีความร้อนสูงต้องมี
ระบบจัดการมลพิษที่ดีและต้องเป็นโรงงานระบบปิดจึงสามารถควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งที่ผ่าน
มาประเทศจีนไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานคัดแยกท าลายขยะอุตสาหกรรมประเภทนี้  ทั้งนี้ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่มี
ข้อมูลว่ามีโรงงานลักษณะเดียวกันนี้อีกนับ 10 แห่งซึ่งมีทั้งโรงงานที่มีใบอนุญาตจัดตั้งถูกต้อง แต่ว่ามีการลักลอบท าผิด
กฎหมายและโรงงานเถื่อนที่ไม่ขอใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจค้นจับกุมด าเนินคดีต่อไป 
   นายพัลลภ  นักเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  เรื่องขยะอุตสาหกรรมทางอ าเภอทราบเรื่องมาตลอดมีการตรวจสอบซึ่งทางนายอ าเภอและฝ่ายความ
มั่นคงได้เข้าไปตรวจและติดตาม ซึ่งแรกๆ ที่เข้าไปตรวจจ านวนขยะยังไม่มากเท่านี้และไม่มากเท่าปริมาณครั้งหลังสุดที่มา
กองอยู่ข้างนอก  ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดรู้ดีว่าโรงงานนี้ท าอะไร ประกอบธุรกิจอะไร ส่วนใหญ่เป็นขยะแบบไหน และขอน า
เรียนว่าแต่ละครั้งที่เข้าไปตรวจมีการตรวจสอบไม่ว่าการน าเข้าและแรงงานต่างด้าวทั้งหมดส่วนใหญ่จะมี 3 สัญชาติที่
ท างานอยู่จะไม่มีคนไทยเลย จะมีลาว พม่า และกัมพูชาอยู่จ านวนประมาณ  4 – 5 ร้อยคน จากการตรวจสอบของ
พนักงานที่ท างานอยู ่3 สัญชาติที่อยู่ในโรงงานจะมีใบอนุญาตถูกต้องที่เข้ามาท างานทั้งหมด เคยมีการไปกับท่านนายอ าเภอ
ป้องกัน ผนึกก าลังกับ สภ.เคยเข้าไปในโรงงานและมีการจับกุมแรงงานต่างด้าว 

     นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   ปัญหาเรื่องของโรงงานสถานประกอบการเป็นเรื่องใหญ่มาก ขณะนี้สื่อมวลชนออกข่าวทุกวันและหลาย

ช่องด้วย เห็นใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ ส่วนราชการ เมื่อเข้าไปโรงงานครั้งเดียวเรา
ไม่ได้เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่และเมื่อเดินเข้าไปตรวจในโรงงานสูดอากาศเข้าไปรู้สึกว่ามันแย่ และเมื่อ 22 พ.ค.รอง ผบ.ตร.มา
ตรวจ วันที่ 23 พ.ค. ทางฝ่ายต ารวจ ทหารไปตรวจอีกที่คือ อ.พนมสารคาม น ามาซึ่งการประชุมที่พล.11 เมื่อวันที่ 24 
พ.ค.แนวทางคือมีปัญหาชัดเจนต้องด าเนินการตามหน้าที่ของส่วนราชการ มีข้อสั่งการสรุปคือให้ขอความร่วมมือทุกท่านที่
เกี่ยวข้องช่วยทางพ้ืนที่ ช่วยนายอ าเภอ ช่วย ผกก.เวลาลงไปปฏิบัติและขออนุญาตแจ้งหนังสือสั่งการส าคัญซึ่งขณะนี้
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หนังสือฉบับนี้ได้แจ้งเวียนไปหลายหน่วย  ซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจโรงงานมี 2 ประเภท  ซึ่งมีเป้าหมายเร่งด่วนคือโรงงาน
ทีเ่ป็นประเภท 105 คือโรงงานประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบ  ประเภท 106 คือโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้
แล้วหรือของเสียมาผลิตเป็นวัตถุดิบ มีการท าใหม่อาจจะหลอมแปรรูปใหม่  ซึ่งมีหนังสือสรุปผลการปฏิบัติซึ่งให้ทุกท่านเป็น
เรื่องข้อสั่งการและประสานการปฏิบัติหรือให้พิจารณาด าเนินการดังนี้คือ 1) จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับกองก าลังรักษ า
ความสงบโดยท่าน ผบ.พลทหารราบที่ 11 เป็นผู้บัญชาการรักษาความสงบของจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันจัดระเบียบ
โรงงานอย่างจริงจังในระยะเร่งด่วนคือเป้าหมายโรงงาน 105 จ านวน  2 โรงงาน โรงงานประเภท 106 จ านวน 10 
โรงงาน เป็นเป้าหมายเร่งด่วน  2.) ให้อุตสาหกรรมจังหวัดมีมาตรการเร่งด่วนปรับระยะยาว คือท่านอุตสาหกรรมจังหวัด
ต้องรายงานกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่ 25 พ.ค.ว่าพบโรงงานกี่โรงงานพบการกระท าผิดเท่าไร เป้าหมายที่ไปตรวจมี 3 
แห่งมทีี ่อ.แปลงยาว พนมสารคาม และที่เป็นก าหนดเรื่องเวลา ตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการ
อนุญาตหรือการตรวจต้องรายงานไป ท่านผู้ว่าฯมอบให้รองผู้ว่าฯเป็นผู้ดูแล ก ากับ เวลาติดตามตั้งคณะท างานเพ่ือเป็นคดี
กับโรงงานที่กระท าความผิดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 พ.ค.ซึ่งก็ผ่านมาแล้วซึ่งเมื่อเช้าต ารวจรายงานแล้วว่าเป็นคดี
อะไรบ้าง คณะท างานเป็นรองกิตติพันธ์เป็นหัวหน้าคณะท างาน ต้องไปตรวจโรงงานเป้าหมายในเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.
ซึ่งขณะนี้คณะท างานก็ทราบแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดว่ามีโรงงานใดบ้างเพราะว่าเป็นแผนการปฏิบัติ  สรุปว่ามีแผนการ
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วซึ่งทางส่วนราชการคณะท างาน ทางทหารต ารวจและฝ่ายปกครองต้องไปร่วมและที่ส าคัญคือการ
ประชุมประชาคม  ซึ่งนายอ าเภอทุกอ าเภอจะต้องรับผิดชอบหลัก  แต่เดิมในการอนุญาตตั้งโรงงานเอาไว้ปิดประกาศ
ประเภทโรงงานที่เกี่ยวข้องจะอ่านหรือไม่ก็ไม่ทราบไม่มีความชัดเจน  โดยให้มีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเข้ามาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุข ศุลกากร ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ก านันผู้ใหญ่บ้าน และทางอ าเภอ
ซึ่งเป็นมาตรการที่ส าคัญเก่ียวข้องกับความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและกฎหมายที่ประชุมการจะต้องรับทราบและเดินหน้า
ไปด้วยกันส่วนในระยะยาวมีค าถามว่าโรงงานมีเปิดแค่นี้จริงหรือไม่  ซึ่งโรงงานมีหลายพันโรงงานสรุปให้อุตสาหกรรม
จังหวัดท าแผนตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นแผนรายเดือนเพ่ือเป็นการป้องกันการกระท าผิดอย่างต่อเนื่องของโรงงานจะ
เวียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไปเดินสัก 1-2 วันก็จะเห็นว่าไม่น่าอยู่ถ้าเป็น
โรงงานที่เข้าลักษณะเป็นการฝังกลบหรือแปรรูปเพราะจะมีกลิ่นที่เหม็นมากบางทีปิดจมูกแล้วก็ไม่หาย ขอประสานงานและ
เน้นย้ าทางอ าเภอช่วงประสานงาน 
 ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อยากให้ทางอ าเภอรับผิดชอบร่วมกันเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาที่ อ.แปลงยาว พนมสารคาม ท่านผู้ว่าได้สั่ง
การหลายเรื่อง เรื่องเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดปัญหาในบ้านเมืองของเรา  ถ้าไปเห็นในเหตุการณ์น าขยะอุตสาหกรรมและขยะ
อิเล็กทรอนิคส์ทิ้งไว้ประเทศเราประเทศจีนยังไม่รับขยะแบบนี้  ฝากพ้ืนที่โดยเฉพาะอ าเภอต่างๆรับผิดชอบดูแลกวดขัน 
ส่วนราชการไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่อ าเภอรับผิดชอบโดยตรงปัญหาเกิดในพ้ืนที่ต้องเข้าใจ 

   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  เรื่องอาวุธปืนที่รายงานไปในด้านการสืบสวนก็ไม่ได้แถลงข่าว ขอขอบคุณทหารเป็นหัวหน้าชุดที่เข้าไป
ตรวจค้น ฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครต่างๆ ร้านค้าเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะมีข้อสังเกตว่าไม่ไกลจากสถานี
ต ารวจหรือที่ว่าการอ าเภอ ขอยกย่องชมเชยที่มีการสืบสวนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทหารต ารวจได้ลงไปร่วมกัน อยากจะ
ฝากย้ าทางอ าเภอด้วยว่าเรื่องท าข่าวจะต้องให้ความส าคัญมากอยู่ไม่ไกล  จากการสืบสวนจะมีกล่องของไปรษณีย์หลาย
กล่องที่เกี่ยวข้องกับคดีเพ่ือขยายผลถ้าผิดกฎหมายก็ร่วมกันด าเนินการอยู่แล้ว จุดที่ค้าขายไม่ได้หลบซ่อนแต่อยู่ในเขต
เทศบาลและเรื่องกล่องท่ีส่งทางไปรษณีย์ ใช้ชื่อที่อยู่ปลอมหรือจริงก็ต้องช่วยกัน 
   พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
  เรื่องนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้วกองก ากับการต ารวจน้ าแจ้งว่ามีการขนส่งสินค้าทาง Kerry และอาวุธปืน M 16 
และมาส่งให้ที่ร้านแก้วคอยรอรับสินค้า ต ารวจรอจนถึงมืดก็ไม่มี Kerry มาส่ง เช็คบุคคลในบ้านแล้วก็ไม่มีชื่อตามหน้ากล่อง 
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เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีการตั้งด่านและมีการจับอาวุธสงครามและกระสุนปืนหลายพันนัดมีการ
ขยายผล  ปรากฏว่ามีชื่อของบุคคลที่อยู่ในร้านแก้วขายขนมเปี๊ยะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะเข้าไปจับต ารวจก็เฝ้า
บ้านนี้อยู่ว่าจะเข้ามาหรือไม่  เรื่องบุคคลว่ามีตัวตนอยู่ ในบ้านหรือไม่แต่ไม่มีการเคลื่อนไหว  พอช่วงเช้ากองปราบจับตัว
บุคคลรายนี้ได้การควบคุมใช้ทหารเข้าตามหมายค้นที่ร้านน้องแก้วก่อนพบกระสุนปืนพก 1 ถุง กระสุนปืน M16 1 กล่อง 
จึงขอค้นบ้านทั้งหมดที่มีอยู่เป็นบ้านที่อยู่ด้านข้าง 4 ห้อง ซึ่งเป็นตึกแถว 2 ห้องแรกที่อยู่ติดกันพบแท่นกลึงและแท่งเหล็ก  
ตอนแรกที่พบไม่รู้ว่าเป็นอะไรภายหลังทราบว่าเป็นล ากล้องปืนประมาณ 3 กระบอก 2 ห้องสุดท้ายที่เข้าค้นมีห้องข้างในอยู่
ชั้นล่างเปิดดูเป็นท้ายปืน M16 ล ากล้อง ลูกเลื่อน ต่างๆ มีแม็กกาซีน ระเบิด และกระสุนอยู่เต็มห้อง  การสั่งของจะใช้ 
Kerry  ส่วนหน้ากล่องจะใช้ชื่อปลอมแม้แต่คนส่งมาก็ใช้ชื่อปลอม  ซึ่งประสานทางไปรษณีย์แล้วบอกว่าหน้ากล่องไม่
ส าคัญๆอยู่ที่ตัวรหัสส่ง EMS จะมีรหัสแถบอยู่  โดยปกติการส่งของจะต้องใช้บัตรประชาชนเสียบแต่เท่าที่เคยส่งกันมาไม่มี
ใครขอบัตรประชาชนเราเข้าไปเสียบ  ซึ่งขณะนี้ก าลังตรวจสอบกันอยู่ว่าส่วนมากจะมาจากทางภาคใต้และทางสัตหีบซึ่งเป็น
ของทหารซึ่งการซื้อขายจะขายทางเฟสทั้งซื้อและขาย 
 

3.2  รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย 

    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   ฝากหน่วยความมั่นคงต่างๆ ที่ได้รายงานไป เรื่องโรงงานและผลกระทบกับประชาชน ขณะนี้มีอยู่ 1 – 2 

ราย อยากฝากว่าต้องติดตามข่าวสารและช่วยกันแจ้ง ช่วยกันรายงาน สอดส่องอย่างเช่น ที่พนมสารคาม ท่านผู้ว่าฯได้สั่ง
การเมื่อตอนเช้าในที่ประชุมพอประชาชนเกิดความไม่เข้าใจไม่พอใจที่มีโรงงานตั้งอยู่ประชาชนจะรวมตัวกันมีป้ายหรือให้
หน่วยงานหรือสื่อมวลขนเข้าไปรับทราบจะได้เป็นกระบอกเสียง   ลักษณะแบบนี้น่าจะมีอีกหลายที่จึงขอความร่วมมือ ให้
ติดตามอย่างใกล้ชิด  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ้าได้รับแจ้งจากนายอ าเภอให้ไปประชุมชี้แจงให้เข้าใจ  ขอความกรุณา ให้
ออกไปพูดท าความเข้าใจอย่างชัดเจน      
  ส่วนการเคลื่อนไหวมวลชนในรอบเดือนมีประเด็นเดียวคือมีรถสุขาไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการ
ชุมนุมของคนอยากเลือกตั้ง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. มีออกข่าวทางสื่อโทรทัศน์มีการเช่ารถสุขาจาก
จังหวัดฉะเชิงเทราไปและปรากฏทางสื่อมีการตรวจสอบที่มาที่ไปว่าอยู่หมู่ 4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ มีการเข่าไปชัดเจน
ว่ามีคนเช่าไปวันละ 15,000 บาทไปให้บริการวันที่ 21  พ.ค. ฝ่ายความมั่นคงไปพบเจ้าของซึ่งเป็นพ่อซึ่งเป็นเจ้าของรถ
ส่วนลูกสะใภ้เป็นคนติดต่อ จึงขอความร่วมมือถ้าหมดสัญญาแล้วและเก่ียวข้องกับการชุมนุมหมิ่นเหม่กับการผิดกฎหมายได้
ชุมนุมขอร้องให้น ากลับ เจ้าของรถก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็บอกว่าไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าเช่าไปเพ่ือใช้ในการร่วมชุมนุม
การเมือง เรียกร้องแต่อย่างใด  
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในเดือน มิ.ย.อาจจะมีการชุมนุมอีกขอให้ช่วยกันสังเกตอย่าให้มีปรากฏว่ามาจากจังหวัดฉะเชิงเทราอีก 
และขอให้ไปท าความเข้าใจกับประชาชนด้วย 

      นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   ถ้ามีกรณีแบบนี้อยากให้ทางอ าเภอหรือหน่วยความมั่นคงต่างๆ ในการประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมีประชุมทุก

เดือนเดือนละครั้งการประชุมทุกครั้งต้องมีการปรับรูปแบบวิเคราะห์ อยากให้โต๊ะข่าวมีการพูดคุยแบบเจาะลึกเป็นหัวข้อ
มาคุยกัน  สรุปได้ว่าเรื่องของศูนย์ข่าวจังหวัดและมีศูนย์ข่าวอ าเภอรับผิดชอบเรื่องการข่าวก็มีผู้ประสานงานด้านการข่าวใน
เดือน พ.ค.การประชุมโต๊ะข่าวไม่ได้เชิญเข้าประชุมขอเรียนว่ามีการปรับให้กระชับขึ้นและปรับให้เจาะลึกหัวข้อข่าวต่างๆ 
ต้องมีผู้ประสานงานด้านการข่าวหน่วยงานสอบถามไปและสามารถที่จะท าหัวข้อข่าวและหน่วยงานด้วยเช่น สาธารณะสุข 
จัดหางาน หัวข้อเกี่ยวกับความมั่นคงความสงบเรียบร้อยอาจจะต้องมีคนที่ประสานงานได้เร็วอย่างนี้เป็นต้น  ปัญหาจาก
การประชุมโต๊ะข่าวไม่เจาะลึกมากยังไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องของบุคคลเป้าหมายเรื่องของบุคคลที่จ้องจะละเมิดอย่าง
ชัดเจนยังไม่มี  อยากให้ส่วนราชการมีการประสานงานเรื่องการข่าวให้ชัดเจนสามารถที่จะโทรถามได้และรู้เกือบทุกเรื่องที่
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เครือข่ายเรื่องของการเชื่อมโยงท าอย่างไรที่จะรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะแจ้งให้หน่วยข้างเ คียงได้รับทราบ
ด้วย  อยากจะให้หน่วยงานได้รับทราบเข้าใจประสานงานด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ สาธารณะภัย 
การชุมนุมของประชาชน 

 มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์    
   นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงได้มีการจัดระเบียบคนขอทานและ
คนไร้ที่พ่ึงประจ าเดือน พ.ค.ในระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค.ในวันที่ 16 พ.ค.พบหญิงขอทาน 1 รายเป็นคนไทยซึ่งศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนและท าบันทึกข้อตกลงกับบุคคลดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ท าการกระท าขอทานอีก 
และอีก 1 รายพบที่ อ.บางคล้าเป็นผู้แสดงความสามารถได้จดทะเบียนถูกต้องแล้ว ในส่วนของการประชุมอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในวาระต่อไปจะมีการประชุมวันที่ 12 มิ.ย.61 เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ของ
ปีงบประมาณนี ้

 

 4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
    พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ต่างด้าวที่พบสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในโรงงานคัดแยกขยะ ขบวนการที่เข้ามาเป็นแรงงานน าเข้ามีการ
ท าสัญญาตกลงระหว่างประเทศผ่านกระบวนการการรับรองถูกต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องทั้งทางแม่สอดและอรัญ
ประเทศส่งมาที่โรงงาน แรงงานในส่วนการเมื่อเข้ามาอยู่แล้วต้องรายงานตัวกับ ตม.ทุกๆ 90 วัน ตามวงรอบ 6 ปี
ขบวนการของทั้ง 3 ชาติถูกต้องแต่ที่เจอเป็นจีนที่ไม่มารายงานตัวซึ่งด าเนินการปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองไป ซึ่งพบคนจีน
อยู่ในโรงงาน 6 คน ซึ่งการท างานกับการอยู่ถูกต้องแต่ไม่ด าเนินการตามระเบียบของคนเข้าเมืองและไม่ด าเนินการตาม
กฎหมาย 
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     ต่างด้าวที่ตลาดบ่อบัวทาง ตม.ได้ไปตรวจสอบบ้างหรือไม่ 
   พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตม.ได้เข้าไปด าเนินการที่เจอคือต่างด้าวที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่มีเอกสารเลย จ านวน 2 คน 

     นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   ขอเรียนถาม ตม.และจัดหางานว่าบริษัทนิวสกาย เนชั่น ม.๙ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม มีแรงงานต่าง

ด้าวที่ได้รับการแปลงทะเบียนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตท างานถูกต้องหรือไม่ ที่ท่านรอง ผบ.ตร.และท่านผู้ว่าไปตรวจเมื่อวันที่ 
23 พ.ค. 

     พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   เข้าไปตรวจสอบโรงงานนิวสกายไม่พบแรงงานต่างด้าวในโรงงาน และข้อมูลของ ตม.ก็ไม่มีการมารายงาน

ตัวกับ ตม. 
     นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   บริษัทนิวสกายเป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีใบอนุญาตของโรงงานมีหลายใบ ด้านการข่าวมีการท างานก่อน

หน้าที่จะเข้าไปมีการจัดรถรับ-ส่งคนงานซึ่งเข้าใจว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลายคันเข้ามารับ  ปกติรับ -ส่งเช้าไปเย็นกลับมี
พนักงานดูแลอยู่ ขออนุญาตถามว่าถ้าปรากฏว่ามีข่าวสารแบบนี้น่าจะต้องเฝ้าระวังของการเกี่ยวข้องในส่วนของอ าเภอ 
จัดหางานและ ตม.ด้วย 

 



 ๙ 

    นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
   สืบเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของเดือน ม.9 เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขยายมาที่เขตท่าถ่าน  ที่มีชาวบ้าน

ร้องเรียนก็เป็นโรงงานที่ ม.3 ท่าถ่าน จากการตรวจสอบที่ท่าถ่านมีคนงานจากนิวสกายและมีของ ม.9 เขาหินซ้อนด้วย  
แสดงว่าเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกันซึ่งจะสลับคนงานกัน  โดยจะมีตัวแทนนายหน้าที่เป็นคนถือพาสปอร์ต มีตัวแทนที่มาท า
เรื่องให้ทราบว่าเป็นภรรยาของต ารวจแต่ว่าท าถูกกฎหมายด าเนินคดีไม่ได้เพราะจัดหางานแจ้งว่าอยู่ในช่วงผ่อนผัน วันนั้นมี
คนงานประมาณ 50 คนมีของทรัพย์เจริญ ม.9 และ นิวสกาย หมู่ 9 เกาะขนุน ถูกกฎหมายทั้งหมดแต่อาจจะผิดนายจ้าง
แต่ภายในเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันโดยมีคนงานอยู่แต่ละที่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จะที่มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
   นายวันชัย  เหมือนประสงค์ แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การตรวจสอบพื้นท่ีบุกรุกโดยภาพถ่ายดาวเทียมในเดือน พ.ค.61 ของจังหวัดฉะเชิงเทราไม่พบจุดที่ถูกบุก
รุกและเนื้อที่ถูกบุกรุก   และมีคดี 2 คดี เมื่อวันที่ 14 เม.ย.61 พ้ืนที่ อ.สนามชัยเขตพบไม้พะยูงแปรรูปจ านวน  5 ท่อน 
ปริมาตร 0.90 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.61จากการข่าวของชุดเฉพาะกิจทหารพราน ชุด กอ.รมน.ฝ่ายปกครองท าการ
ตรวจสอบบ้าน นายเฉลิมฯ  ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง พบไม้แปรรูปจ านวน 5,328  แผ่น ปริมาตร 81 ลบ.ม.เจ้าของมี
เอกสารหลักฐานจึงได้อายัดไว้เพื่อท าการตรวจสอบเอกสารต่อไป 
 

4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ – ไม่มี 
 

4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
    
เลิกประชุมเวลา    15.30    น.  

                
                    

                                                            ด.ต.หญิง                            
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                               ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ 
                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 

           พ.ต.อ.                                  
                      ( สมนึก  หาญตา ) 
                               ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


