รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/๒๕61
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายระพี
2. นายประสงค์
3. ร.ต.อ.ตุลา
4. นางสาวประภาศรี
5. พ.ต.อ.นเรวิช
6. พ.ท.ป้องรัฐ
7. น.ต.บุญเลิศ

ผ่องบุพกิจ
คงเคารพธรรม
โชติภักดี
พิษณุพงควิชชา
สุคนธวิท
แย้มงามเรียบ
กล้องเจริญ

8. ร.ท.อมร
9. พล.ต.พณิชย์
10. นายอภิชัย
11. นายสาโรช
12. นายทรงศักดิ์

หรือโอภาส
ศิริพละ
พูลถาวร
น้อยใจบุญ
ฉลาดพงษ์พันธ์

13. นายพนมทวน
14. นายธนยศ
15. พ.ต.อ.ชัยรัตน์
16. นายณภุช
17. นายมาโนช
18. นายศักดิ์ศิลป์
19. นายศุภกฤต
20. นางประไพจิตร์

พงษ์พันธ์
ยันตะนะ
อู่พิทักษ์
เชื้อภักดี
แสงประเสริฐ
คสาธร
ศรีอุทยาน
เสียงสุวรรณ์

21. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

22. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

23. นายจรินทร์
24. นายสัญญลักษณ์
25. นางพิกุล
26. นายวีรชัย

วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
อ่อนสกล
ศิริเกษ
ชมศาสตร์

27. นายวรวิท

เรืองจันทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

๒

28. นายจุมพล
29. นางสาวฉัตรสุดา
30. นายนิธิวรรธน์
31. เรือโทชัยณรงค์
32. นางอุทัย
33. ดร.ณัฐปคัลภ์
34. นายสุดา
35. นางชลาลัย
36. นายพิชญ์พงษ์
37. นายธนสรร
38. นายธีรศักดิ์
39. นายอิศเรศ
40. นายปริญญา
41. นายไพโรจน์
42. นายพัลลภ
43. นายสายสิญจน์
44. นายอานวย
45. นายสุริยกมล
46. นายอดิเทพ
47. นายนิติภูมิ
48. พ.ต.อ.กมล
49. พ.ต.ต.สมคิด
50. พ.ต.ท.กฤต
51. พ.ต.ท.กฤษณ์
52. พ.ต.ท.ธนา
53. พ.ต.ท.พิชิต
54. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
55. พ.ต.ท.เอกกนก
56. พ.ต.ท.อุทัย
57. พ.ต.ท.สนั่น
58. พ.ต.ท.พิฑูรย์
59. พ.ต.ท.ปริพล
60. พ.ต.ท.เสน่ห์
61. พ.ต.ท.อนุวัฏ
62. พ.ต.ท.ชาตรี
63. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
64. พ.ต.ท.สุธี
65. พ.ต.ท.วุฒิชัย
66. พ.ต.ท.ชัยชนะ

จันทรกูล
ชุมเกษียร
ตันไล้
บงการณ์
พัฒนพิชัย
ญาณมโนวิศิษฎ์
สุหลง
ฤทธิรัตน์
ปัญญาภัคพงศ์
วงษ์เที่ยง
พยุหกฤษ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
วงค์หทัย
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
เพ็งบุบผา
ไวยหงษ์
ถ้าชัยมงคล
โภชากรณ์
โอศิริ
พลมั่น
ธิติทัศนัย
บุญเรืองคณาภรณ์
มีสมบัติ
วัฒโน
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
พัฒนชัย
สารการ
เจริญจิตร
เทียนทอง
ทิพย์อัมพร
โลหะเวช
จันทนา
จิตไพบูลย์
สุริยวงค์

แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
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.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

67. นางสาวขวัญใจ
68. นายอโณทัย
69. นายสุรวุฒิ
70. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
71. นายสมศักดิ์
72. นายวรรณรษฐ์
73. นายอานวย
74. นายพิชัย
75. นายณรงค์ศักดิ์
76. พ.ต.ท.วิชาญ
77. นายมหัตม์
78. พ.ต.ท.ประยุทธ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. นายสมประสงค์
3. นายมนัส
4. พ.ต.ท.เหมจักร
5. พ.ต.ต.นโรตม์
6. นายพีรสรณ์
7. นายเลอสรร
8. นายนิกร
9. นายพศิน
10. นายจักรพงษ์
11. นายอานาจ
12. นายชูรัช
13. นายวีระพล
14. นายประดิษฐ์
15. นายประจวบ
16. นายวชิรศักดิ์
17. นางศิริกาญจน์
18. นายอมร
19. นายเขียน
20. นายสินชัย
21. นายสม
22. นายอิทธิพงษ์
23. นายพลากร
24. นายสมบัติ
25. นายสมพร

พรหมศรี
พัดทอง
เวชปรีชา
สินเจริญ
จรูญเลิศ
โชติกมลพันธุ์
เจริญรุ่งเรืองชัย
อธิเกียรติ์
แก้วเมืองเพชร
จิตตยานันท์
มงคล
ดานะ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.ฝอ.รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

โชคชัย
คูหากาญจน์
ทานะมัย
บุญนาค
ยุวบูรณ์
ปัญญาหอม
สายวาณิชย์
จันธรรมมาพิทักษ์
ภูแสน
ศักดิ์ประศาสน์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
แทนศร
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น

๔

26. นางนิทัศนีย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.อ.อนุชา
1. นายไพโรจน์

ฉัตรโชติกวงศ์

หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอ านวยการส านั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)

กิติวิภาต
วิลาราช

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.1๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ในการประชุมความมั่นคงต้องการให้เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมีประเด็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางทหาร ทางตารวจ ทางปกครอง หรือหน่วยอื่นมีอะไรต้องคุยกันในวาระอภิปราย ต้องการให้การวิเคราะห์ ปัญหาความ
มั่นคงในพื้นที่เกิดจากอะไร รวมถึงเรื่องยาเสพติด เวลาเสนอสถิติมาให้วิเคราะห์มาว่ าจากสถิติที่ปรากฏขึ้นอะไรที่เป็นตัว
เลขที่ผิดปกติ ดีขึ้นหรือแย่ลงต้องทาอย่างไรมากกว่าที่จะพูดถึงสถิติมีกี่คดี หรือมีคดีที่สาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในรอบเดือนที่
ผ่านมาคาดหมายว่าในช่วงต่อไปจะมีปัญหาอะไรจะได้คุยกันเหมือนโต๊ะข่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน 25๖1
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ก.ย. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)
ในรอบเดือน ก.ย.ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
คดียาเสพติดมีมากขึ้น สาเหตุมาจากอะไร
พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาค รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ยาเสพติดที่มีมากขึ้น เนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านมีหลายกลุ่มที่มีการแข่งขันในเรื่องของการผลิตมีเรื่อง
ของเงินมากขึ้น การผลิตยาเสพติดมีคุณภาพที่ต่าลง ราคาต่ามากซึ่งขณะนี้ยาเสพติดค่อนข้างมากเพราะราคาต่า ตารวจ
สืบสวนการข้ามจากพรหมแดนมา สาเหตุหลักคือราคาต่า
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
นโยบายที่ขอกับทางตารวจมี 5 เรื่อง ดังนี้

๕

1. สถาบัน
2. ความมั่นคง เรื่องค้าอาวุธจะรวมอยู่ในนี้ทั้งหมด
3. ยาเสพติด อย่าให้ไปเกี่ยวข้อง
4. ทรัพยากร ที่ดินต่างๆ ที่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้า
5. ค้ามนุษย์
เกี่ยวกับยาเสพติดเท่าที่ผ่านมาทางานกันอย่างไรทางานฝ่ายเดียวหรือทางานด้วยกัน โดยมีแนวทางเชิง
นโยบายคือ
- แต่ละชุมชนต้องทราบว่าบ้านใดค้ายาเสพติด กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชนต้องรู้
- การจับผู้ค้ายาเสพติด แล้วต้องขยายผล
- ตารวจ/ปกครอง ต้องประสานกับทหารในการร่วมกันจับกุมยาเสพติดในพื้นที่
- การข่าวทหาร ตารวจ ต้องแม่นยา เมื่อจับแล้วต้องมีการขยายผลต่อ
- ตารวจจับยาในหมู่บ้านชุมชน ผู้ใหญ่บ้านต้องถูกตั้งกรรมการสอบและต้องรายงานตรงที่นายอาเภอ
- ต้องดูแลชุดจับกุมเป็นพิเศษ เรื่องเงินที่เป็นค่าเสี่ยงภัย
- การทางานตอนแรกต้องทาร่วมกันแต่ถ้าไม่สาเร็จหรือมีข่าวรั่ว ปกครองจะจับเอง
- ชุดจับกุมของจังหวัดประกอบด้วย ตารวจ ปกครองและทหาร
- ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ปกครองกับตารวจต้องไปประชุมกับผู้นาชุมชนเอง
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการตรวจประเมินคณะอนุกรรมการที่ จ.ชลบุรี เชิญจังหวัด
ให้ประชุมกันและวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติแต่ละหน่วยงานที่ ผ่านมาในรอบปีเป็นอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็เป็น
ประโยชน์มาก ขอเรียนว่าในภาพรวมของ 3 ด้านในภาพของการป้องกัน บาบัด ปราบปราม ในด้านการปราบปรามของ
จ.ฉะเชิงเทรามีสถิติที่รายงานและตัวเลขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเกินเป้าอย่างชัดเจนเรื่องของหมายจั บเกินเป้าอย่างไม่ค่อยน่า
ห่วง แต่ด้านการป้องกันมีบางตัวสถิติค่อนข้างจะน้อยเรื่องการรณรงค์เรื่องของสถานประกอบการบ้างในศูนย์เด็กเล็กเตรียม
เด็กเล็กให้ปลอดจากยาเสพติด เรื่องของหมู่บ้านชุมชนในด้านการบาบัดเรื่องการสมัครใจบาบัดตัวเลขค่อนข้างจะต่า ตามที่
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองสั่งมาในเรื่องของค่ายบาบัด การฝึกอาชีพก็เป็นไปตามเป้าหมาย
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ค่ายบาบัดถ้าทาไม่ดีมันจะเป็นค่าย Connection ค้ายาคนเสพก็คือคนค้าเพราะเสพไปถึงจุดหนึ่งก็จะค้า
เวลาเอาคนพวกนี้มาบาบัดจะต้องใช้เบอร์โทรแลกกัน ค่ายบาบัดกลายเป็นเครือข่ายการค้ายาวงจร เมื่อมาอยู่ด้วยกัน 9 –
10 วันก็รู้จักกันเมื่อออกไปก็จะติดต่อเรื่องการค้ายา งานค่ายเป็นงานเชิงคุณภาพไม่ใช่งานเชิงปริมาณ การทางาน เชิง
คุณภาพกี่ค่ายก็ได้ให้ได้ผล ได้แหล่งข่าวบาบัดได้จริงมีอาชีพได้ทาจริง ผิดตั้งแต่ระบบใหญ่แล้วการนับแต้มมันผิด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง – ไม่มี
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
พล.ต.พณิชย์ ศิริพละ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา
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การค้ามนุษย์ของภาพรวม จ.ฉะเชิงเทรา ตารวจระบุว่า จ.ฉะเชิงเทราอยู่ในสีแดงเคยมีคดีก็ยังติดอยู่ ของ
จ.ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง การค้ามนุษย์เป็นคนไทยด้วยและต่างด้าวที่อายุต่ากว่า 18 ปีแล้วไม่มีใบอนุญาต
ในการทางาน
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ต่างชาติที่เข้ามาต่ากว่า 18 ปีแล้วไม่มีใบอนุญาตในการทางานผิดหรือไม่ เป็นค้ามนุษย์หรือไม่
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อายุต่ากว่า 18 ปีถ้าได้รับอนุญาตจากสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 2541 ไม่ผิด
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มีแรงงานต่างชาติอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ได้รับอนุญาตพูดรู้เรื่องเต็มใจมาทางานไม่ ได้บังคับเจ้าของกิจการ
ดูแลอย่างดี
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่เป็นการค้ามนุษย์เพราะไม่ครบองค์ประกอบ 3 อย่างคือต้องมีการบังคับ ถ้าเกิน 18 ปีถ้ามีการบังคับก็
เป็นการค้ามนุษย์
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
คาจากัดความต้องชัดในกรณีแรงงานทั่วไปถ้าเป็นการบังคับถือเป็นการค้ามนุษย์ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการค้า
ประเวณีถึงสมัครใจต่ากว่า 18 ปี เป็นการค้ามนุษย์ต้องให้เข้าใจตรงกัน จะเข้าไปตรวจเช่น คาราโอเกะ ต้องให้เกียรติ
ท้องที่แต่บางทีสถานบริการเสียงดัง บ่อนถ้าประชาชนร้องเรียนทางจังหวัดก็ต้องเข้าไปจัดการแต่ถ้าการค้ามนุษย์ถ้าหน่วย
นอกมาจับก็เดือดร้อนทั้งหมด ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องคาราโอเกะ สถานบริการ เด็กๆที่มาเที่ยวช่วยกันดู จริงๆแล้วมีเรื่อง
หอพักด้วยส่วนร้านเกมส์และแหล่งมั่วสุมต่างๆต้องขอตารวจช่วย วัฒนธรรม พม.ที่ถือกฎหมายอยู่
พล.ต.พณิชย์ ศิริพละ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา
เรื่องยาเสพติดจากข่าวสารมาจะเข้าไปอยู่กับเยาวชนตามสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นขอให้สถานศึกษาช่วยกัน
เฝ้าระวังตรวจอย่างเคร่งครัดกับเยาวชนที่ผ่านมา ปกครอง สาธารณสุข ได้สุ่มตรวจตามโรงเรียนพบว่าเข้าไปสถานศึกษา
แล้ว
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ต้องจัดชุดไปจู่โจม และต้องใช้ชุดตรวจปัสสาวะ เพราะหลังจากนี้จะมีการตรวจเพิ่มขึ้น ซึ่ง ป.ป.ส.ได้
ทางานร่วมกันโดยเฉพาะเลขาฯคนปัจจุบัน สถานศึกษาผู้บริหารก็ไม่อยากให้เสพ แต่ ก็กลัวเพราะขบวนการนี้ก็ใหญ่ต้องไป
ช่วยกันทั้งผู้ปกครอง ที่อื่นใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้ว มีชุดพลเรือน ตารวจ ทหาร ไปเอาเด็กมาที่
เที่ยวกลางคืนต่ากว่า 18 ปี เจ้าพนักงานตามกฎหมายคือท้องถิ่นมาบันทึกและเรียกผู้ปกครองมารับ ผู้ปกครองดีใจมาก
เพราะไม่อยากให้ลูกออกไปเที่ยวกลางคืนอยู่แล้ว พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเป็นอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่ง ป.ป.ช.ก็
อยากทา แต่ภารกิจเป็นขององค์กรท้องถิ่นแล้วไม่มีกาลังที่จะเชิญตัวมาบันทึกปากคาเรียกผู้ปกครองมารับตัว
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีชาวบ้านร้องทุกข์เรื่องถนนศรีโสธรตัดใหม่ มีรถปิคอัพติดเฮดเด้อร์ขับช้าๆแล้ วเบิ้ลเครื่องจนชาวบ้าน
ราคาญมาก ขอให้ตารวจช่วยไปดูอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีก
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
หลังจากนี้ชุดอาเภอ ชุดการข่าวไปบอกผู้ใหญ่บ้านจะไปคุยกับทางเทศบาลผู้นาชุมชนเรื่องการข่าวฝาก
ทาง สภ.ช่วยจับกุมและขยายผลด้วย ส่วนชุดของจังหวัดให้ป้องกันประสานตารวจฝึกกาลังพลให้แข็งแรงให้เวลา 2 เดือน
จัดชุดแล้วขอทางทหารช่วย แล้วจะเรียน พล.ต.วรยุทธฯ ไว้ด้วยแล้วไปด้วยกันตารวจต้องดูแลชุดนี้ให้ดี
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นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนใหญ่จะร่วมกับชุดจัดระเบียบของทางป้องกัน
และ กอ.รมน.เรื่ องเกี่ย วกับ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด ตามโรงเรียนต่างๆและพบตามบ้านใช้ กองคุ้มครองเด็ก นา
ผู้ปกครองมาทาบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน ส่วนของการค้ามนุษย์จะมีของปีที่แล้ว ปีนี้ ไม่มี ปีที่แล้วมีเรื่องทางเพศร้าน
คาราโอเกะ ได้ผู้ เสีย หายการค้ามนุ ษย์ 1 คน ขณะนี้อยู่ในสถานคุ้มครองผู้เสียหายที่บ้านเกร็ดตระการอยู่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินคดีของสถานบริการ
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มีการพูดถึง จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง EEC รู้หรือไม่ว่าผลการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของทุนนิ ยม จะทิ้งแต่
ปัญหาสังคม
4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี
4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย - ไม่มี
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากโครงการรถบรรทุกสีขาวนโยบายประชารัฐประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทามากรมทางหลวงก็
ถือว่า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดต้นแบบที่ภาคเอกชนร่วมกับบูรณาการกับภาครัฐในการดาเนินการจับกุมรถบรรทุกน้าหนัก
เกิน ในปั จจุบัน ประธานคณะทางานคืออดี ตรองผู้ว่าฯ(รองกิตติพันธ์) มีการโยกย้ายมีการประสานงาน ปัจจุบั นมีการ
ประสานงานที่เดีย วคื อตารวจในการดาเนิ น การประสานกาลั ง ขอความร่ ว มมือการตอบสนองค่ อนข้างจะไม่คล่ องตั ว
อยากจะขอให้ท่านพิจารณาโครงการนี้ ซึ่งถือว่าทุกจังหวัดที่มีการประชุมการบรรทุกน้าหนักเกินจะยึดถือ จ.ฉะเชิงเทราเป็น
จังหวัดต้นแบบ ถือว่าในช่วง 4 เดือนแรกประสบความสาเร็จจับไป 50 กว่าราย ปัจจุบันมีการจับบ้างแต่เป็นค่อนข้างจับ
น้อยลง และยังมีผู้ร้องเรียนว่า ยังมีการบรรทุกน้าหนักเกินอยู่ ในแต่ละเส้นทางการบรรทุกน้าหนักเกินแตกต่างกันออกไป
ตอนนี้ยังมีการข่าวแจ้งมาอยู่ ถนนเทพรัตนขาออกจากลาดกระบังมุ่งสู่แหลมฉบังซึ่งผ่านพื้ นที่ สภ.บางปะกง จะมีรถตู้คอน
เทรนเนอร์ทราบข่าวว่าไม่กี่วันนี้จะมีการจับอยู่หลายราย แต่ถึงจะจับก็ยังมีรถบรรทุกน้าหนักเกินวิ่งจานวนมาก ในส่วนของ
เส้นทาง 304 331 จะมีรถเกษตรที่ผ่าน จ.ฉะเชิงเทราที่มุ่งหน้าไปสู่ จ.ชลบุรีต่อไปจะผ่านเส้นทางนี้ซึ่งเป็นรถสินค้าเกษตร
ส่วนรถวัสดุ หิน ดิน ทราย ซึ่งผ่านในเส้นทางแหลมประดู่มาเข้าสู่เขตเมืองซึ่งในปัจจุบันเหลือน้อยมากที่จะทาความผิด จะมี
เขตจังหวัดหลายหน่วยงานในส่วนของตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นอ.บางน้าเปรี้ยว ที่มีแหล่งวัสดุก็ยังมีอยู่ ซึ่งในปัจจุบัน การ
ประสานกาลังที่จะไปจับกุมค่ อนข้างจะยากเนื่องจากเป็นช่วงในการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ อยากให้แต่งตั้งคณะทางานให้
ชัดเจนขึ้น
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
คณะทางานมีอยู่แล้วไม่ต้องตั้งใหม่ ฝากท่านรองประสงค์ช่วยดู นาวิธีการทางานมาคุยกัน
นายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการทางานต้นเรื่องก็คือมาจากขนส่งและกรมทางหลวงแต่ในการทางานก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ตารวจ ใน
การทางานมีการตั้งด่านมีแผนการตั้งด่านมักจะพบผู้กระทาความผิดเป็นเรื่องปกติของการตั้งด่านมีระยะเวลาชัดเจน ในการ
จับกุมที่จับกุมได้เหมือนเป็นชุดเฉพาะกิจ จะมีการข่าวและการแจ้งเบาะแสมา มีการสนธิกาลังออกไปในปัจจุบันคณะทางาน
ที่เลือกจะเลือกเส้นทางที่มีด่านชั่งถาวร คือที่ด่านฉะเชิงเทราขาเข้า ต.บางไผ่ จะพบผู้กระทาผิด ส่วนที่อื่นปัญหาในการชั่ง
น้าหนักจะลาบากจะมีเส้นทางหลักๆ เช่น อ.บางปะกงจะประสานตราชั่งของเอกชนไว้ที่มีมาตรฐานชั่งตวงวัดถูกต้อง บางน้า
เปรี้ยวก็ประสานไว้กับโรงสี พวกนี้ส่วนตราชั่ง ตวง วัด ถูกต้อง ส่วนตราชั่งลอยจะไปนอกพื้นที่ซึ่งไม่มีตราชั่งบริเวณนั้น ตรา
ชั่งลอยที่ชั่งอยู่จะมีค่าเออเร่อ

๘

นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีเรื่องปรึกษา 2 ประเด็น คือ 1 ผู้เสพถูกกาหนดเป็นผู้ป่วย จึงทาให้ผู้เสพบังคับสมัครบาบัดที่เข้ามามี 2
ส่วน เข้ามาโดยโดยหน่วยงานเข้ามาสมัครเองคือ บริษัทพามาที่ไม่ไล่ออก อีกส่วนคือคุมประพฤติพามาทาให้งานเยอะขึ้น
ที่มาไม่ได้สมัครใจจริงๆ อาจจะมีบางส่วนไปเสพแล้วเราตรวจเจอก็จะผิดเงื่อนไข ก็พยายามร้องขอ อ้อนวอน ซึ่งคนทางานก็
ลาบากใจเหมือนกันเราเองก็เป็นผู้ที่กระทาตามหน้าที่บาบัด เรื่องที่ 2 โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นในแง่ของ
โครงการการป้องกันการกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดของ จ.ฉะเชิงเทรา ตอนนี้ก็ดาเนินการอยู่และเป็นมาตรฐานต้นแบบ
ระดับเพชรปีที่ 2 และดาเนินการทุกภาคส่วนมีชุมชนมีที่ชุมชนที่ ต.คลองหกวา อ.บางน้าเปรี้ยว ตอนนี้เป็นต้นแบบระดับ
ทอง โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ส่วนสถานประกอบการมีบริษัท โพตี้ลักกี้โปร
ดักส์รักษามาตรฐานเป็น ต้นแบบระดับทองปีที่ 2 สาหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็เป็นต้น แบบอันดับ 1 ปีที่ 1 เป็น
เรือนจารักษามาตรฐานเป็นต้นแบบอันดับที่ 1 ปีที่ 1 จ.ฉะเชิงเทราก็ให้ความสาคัญกับ TO BE NUMBER ONE
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เรื่องค่ายบาบัดบอกท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเอางบประมาณมาดูว่ามีปี หนึ่งได้งบประมาณกี่หัว
จะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูแต่ค่ายนี้ ป.ป.ส.เอาผลงานทั้งประเทศมาดูงาน
4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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