รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/๒๕60
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๐9.30 น.
ณ ห้องประชุมบางปะกง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นายสฤษฎิ์
3. นายพรเลิศ
4. นายขันชัย
5. พ.ต.ท.สุเทพ
6. พ.ต.ศรายุทธ์
7. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
อินทะราช
โชคชัย
ประมวล
ศรีเกษม
รอดปิ่นทอง
กล้องเจริญ

8. ร.ท.ณรงค์
9. พ.อ.นักรบ
10. นายปรีชา
11. นายประเสริฐ
12. นายอวิรุทธ์

สุวรรณวิก
วรวาส
ลาภมา
สุภัครพงษ์กุล
วรกิตติ์ไพศาล

13. พ.ต.ท.ธัญญะ
14. นางสุนันทา
15. นายวรพัฒน์
16. นายจรัส
17. นางพนาพร
18. นายพรชัย

ระย้า
ธนะวรรณ์
คําไกร
ครชาตรี
อัศวนนทวงศ์
ดาวรรณะ

19. นางอุไรวรรณ

อินทะสะ

20. นายพิสุทธิ์
21. นางธนพร
22. นายวีรชัย

ปัญจเดโช
แสงสุขขา
ชมศาสตร์

23. นายจักรพงษ์
24. นายสุวิทย์
25. น.ส.ฉัตรสุดา
26. น.ส.ลดาวัลย์
27. นายโกมล
28. นายไพโรจน์

โคตรมา
จํารัสธนสาร
ชุมเกษียร
แก้วประดับ
รุ่งเรือง
วิลาราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
a. จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
a. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
a. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
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29. นายพงศ์กร
30. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์
31. น.ส.หทัยรัตน์
32. นายสมเกียรติ
33. นางมาริสา
34. นายบรรจง
35. นายคเชนทร์
36. นายอัคเรศ
37. นายวินสรุศ
38. นายไพโรจน์
39. นายพัลลภ
40. นายพงษ์สุรีย์
41. นายพิสิตพงศ์
42. พ.ต.ท.อํานาจ
43. พ.ต.อ.ดุษฎี
44. พ.ต.ท.พีรเดช
45. พ.ต.ท.อนันต์
46. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
47. พ.ต.ท.เอกกนก
48. พ.ต.ท.อุทัย
49. พ.ต.ต.สนั่น
50. พ.ต.ท.นิพล
51. พ.ต.ท.ปริพล
52. พ.ต.อ.คงชาติ
53. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
54. พ.ต.ท.เอกภพ
55. พ.ต.ต.เสรี
56. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
57. ร.ต.ท.มณัฐชัย
58. ร.ต.อ.วิชาญ
59. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
60. นายสมบัติ
61. นายปราโมทย์
62. นางศรีกัญญา
63. นายสุรวุฒิ
64. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
65. นายกวีพัฒน์
66. ว่าที่ ร.ต.สมชาย
67. นายนพพร

สวัสดิ์มาก
โภคินวงศ์หิรัญ
แจ่มนาค
เยี่ยงมานิต
ธัมมนันโชติ
กนะกาศัย
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
พลศรี
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
อัสพันธ์
สุทธิ
ยิ้มเนียม
ศุกรเสพย์
ขอนดอก
ธรรมชัยกุล
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
คงเกียรติก้อง
สารการ
ทรงสุภาพ
ศรีภิรมณ์
ธรรมาธิกุล
อินคง
ศรีใส
พรหมแสง
ค้าขาย
ดิลกพงศ์โยธิน
มุมทอง
ศรจรัสสุวรรณ
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
มัน่ เจริญ
ทองมี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
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
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
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68. นายกีรติฎ์
69. จ.ส.อ.พิเชษฐ์
70. นายพิชัย
71. พ.ต.ท.สุเทพ
72. นายมหัตม์
73. นายธนสรร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเกรียงศักดิ์
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์
3. ดร.กวินทร์เกียรติ

บุญสร้าง
มีเปี่ยม
อธิเกียรติ
ศรีเกษม
มงคล
วงษ์เที่ยง

แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

สินเพิ่มพูนทวี
จีระเศรษฐ
นนธ์พละ

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. นายสุริยะ
5. นายสมประสงค์
6. นายจตุพร

จิตรพิไลเลิศ
คูหากาญจน์
คชานุบาล

7. นายเดชา
8. นายวิพากย์
9. นางอาภรณ์
10. นายธรรมนูญ
11. นายเทวุษย์
12. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
13. พ.ต.อ.สุขทัศน์
14. พ.ต.ท.พัฒนา
15. นายเลอสรร
16. นายอํานาจ
17. นายชูรัช
18. นายวีระพล
19. นายประดิษฐ์
20. นายประจวบ
21. นางศิริกาญจน์
22. นางสมจิตร์
23. นางสุชัญญา
24. นายเขียน
25. นายสม
26. นายอิทธิพงษ์
27. นายพลากร
28. นายสมบัติ
29. นายจักรพงษ์

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ใหม่มงคล
แจ่มใส
บริรักษ์สันติกุล
พงษ์พนัส
พุ่มพันธ์ม่วง
แก้วสําอางค์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
พันธุ์สุวรรณ
มะสิทธิ์
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ศักดิ์ประศาสน์

ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

นายอําเภอสนามชัยเขต
นายอําเภอท่าตะเกียบ
นายอําเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.บางคล้า
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
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30. นายทวีศักดิ์
31. นายสมพร
32. นายร่มไทร
33. นายวัลลภ
34. นายประดิษฐ์
35. นายชวลิต
36. นางนิทัศนีย์

ขโมเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
ทิพยเศวต
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ฉัตรโชติกวงศ์

37. พ.ต.ท.ประยุทธ

ดานะ

นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอํ า นวยการสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๓)

เริ่มประชุมเวลา ๐9.40 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
จังหวัดฉะเชิงเทราปรับการประชุมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยกับประชุมยาเสพติด
จะอยู่ในวันเดียวกันกับประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ในเวลา 08.00 น.จังหวัดจะประชุม
นายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยกับ กอ.รมน. เวลา 10.00 น.ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัด ส่วนภาคบ่ายเวลา 13.00 น.ประชุมความมั่นคงฯ ต่อด้วยเวลา 14.30 น.ประชุมยาเสพ
ติด เนื่องจากว่าต้องการให้นายอําเภอมาประชุมทั้ง 4 เรื่องด้วยตัวเอง การประชุมความมั่นคงฯ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีดําริว่าความมั่นคงและยาเสพติดท่านนายอําเภอต้องเข้าด้วยตัวเอง ในการประชุมวาระ
การประชุมต้องมีเนื้อหาสาระ และมีเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบจะได้ปรึกษาพูดคุยได้ เรื่องที่ 2
การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 – 10 พ.ย.60 มีประเด็นที่ลงใน
โซเชียลมีการเก็บเงินค่าที่จอดรถริมถนนสาธารณะซึ่งจังหวัดได้เน้นย้ําไปที่ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะใน
สถานที่ราชการห้ามมีการเก็บเงิน ในปีที่แล้วได้มีเรื่องร้องเรียนมาถ้าสถานที่ราชการมีการเก็บเงินค่าจอด
รถหัวหน้าส่วนราชการที่นั้นต้องรับผิดชอบ ส่วนทางสาธารณะเช่น ทางเดินริมถนน ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ จ่า
จังหวัดได้ร่วมกันตรวจยังไม่พบตามที่โซเชียลลง ฝากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ กวดขัน จังหวัดเราได้ทําดี
มาได้รับความชื่นชมระดับประเทศ โดยเฉพาะงานถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดได้ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับ
จังหวัดข้างเคียง จึงอย่าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของงานประจําปี งานกาชาด ซึ่งปีนี้ไม่มีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ปาเป้า เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.ย. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙/๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
นายธนสรร
3.1 เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ
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การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรักษาสถานภาพ
ชุมชนเข้มแข็งฯ มีการจัด กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดเวรยามเผ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดจํานวน 67 หมู่บ้าน การรับรองครัวเรือปลอดภัย จํานวน 110 หมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึ กษา มีการดําเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และยาเสพติด มีการดําเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในช่วงวันหยุด-ปิดเทอม
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มีการรักษาสถานภาพ โรงงานสีขาว 16 แห่ง
มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ด้านการปราบปรามยาเสพติด จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) ไม่มี ข้อหาจําหน่าย ๒๓ คดี
ผู้ต้องหา 2๖ คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย 2๔ คดี ผู้ต้องหา 2๔ คน ข้อหาครอบครอง ๗๘ คดี
ผู้ต้องหา ๗๙ คน และข้อหาเสพ 1๖๘ คดี ผู้ต้องหา 1๖๘ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 2๙๓ คดี ผู้ต้องหา
2๙๗ คน ของกลาง ยาบ้า ๗,๔๒๕ เม็ด ยาไอซ์ ๑๖๓.๓๖ กรัม กัญชาแห้ง ๕๓๒.๓๑ กรัม พืช
กระท่อม ๔๕๘.98 กรัม ฝิ่น 0.98 กรัม
ด้านการบาบัดรักษา สมัครใจค่ายบําบัด เป้าหมาย 400 คน สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย
300 คน ดําเนินการแล้ว 38 คน บังคับบําบัด เป้าหมาย 1,028 คน ดําเนินการแล้ว 117 คน
ต้องโทษบําบัด เป้าหมาย 250 คน อยู่ระหว่างดําเนินการ ติดตาม เป้าหมาย 1,978 คน ดําเนินการ
แล้ว 155 คน คิดเป็นร้อยละ 8
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและอําเภอมีการ
ออกตรวจทั้งจังหวัดและอําเภอ สถานบริการ 4 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 80 แห่ง โรงแรม/หอพักจํานวน
18 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน 110 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน
569 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตรประชาชน 1 คน แนะนํา/ตัก เตือน 64 แห่ง และมีการ
ออกตรวจจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
เรื่องแรกงานกาชาดขอขอบคุณชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัด อ.เมืองค่อนข้างเรียบร้อยจะใช้
นโยบายป้องกันเป็นหลัก ได้รับความร่วมมือชุดจัดระเบียบสังคมทุกๆภาคส่วน เวลา 18.00 น.ตํารวจ
ปกครอง อาสา จะตั้งแถวเพื่อให้ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯอบรมชี้แจงและมอบเพื่อเข้าประจําจุดเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทันเวลา และเวลา 20.00 น.ก็นัดหมายเพื่อมารวมกันถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายหรือระเบียบ
สังคมต่างๆก็จะได้หารือกันและขอเรียนในที่ประชุมมี 3 เรื่อง 1)เรื่องเด็กและเยาวชนทางศูนย์คุ้มครอง
เด็กก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะในงานกาชาดจะให้เปิดไม่เกิน 24.00 น.จะมีเด็กและเยาวชนอายุ
ต่ํากว่า 10 ปี เข้าไปใช้บ ริ การมาก สํ านักงาน พมจ.ก็ให้ ความสํ าคัญการกระทําผิ ดแนะนําผู้ปกครอง
คุ้มครองเด็กและขอความร่วมมือให้ผู้จัดจัดมาตรการป้อ งกันให้คนไปดูแล อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจาก
การตกรถบั๊มหรือเครื่องเล่น ขอความร่วมมือปฏิ บัติเหมือนครั้งที่ผ่านมา 2) การเข้ามาของแรงงานต่าง
ด้าวมาเยี่ยมชมงาน พบว่าวันลอยกระทงมีค่อนข้างมาก บางคนมีบัตรและไม่มีบัตร ซึ่งทางปกครองและ
ตํารวจไม่ชัดเจนในกฎหมายแรงงานต่างด้าว ขอความร่วมมือท่านแรงงานและจัดหางานได้สนธิกําลังร่วม
จะได้มีความชัดเจนมากขึ้น และมีลูกโป่งมาจําหน่ายบริเวณงานตรวจสอบเบื้องต้นบางคนไม่มีบัตรจึงนํา
ตัวมาที่กองอํานวยการให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบและดําเนินการตามหน้าที่ 3)การจําหน่ายยา
เครื่ องสํ าอางค์ทางสาธารณสุ ขก็ได้ให้ความร่ว มมือเป็นอย่างดี จัดชุดจัดระเบียบไปเดินตรวจและให้
คําแนะนําเรื่องบาลากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ได้ดําเนินการตั้งแต่วันแรกแล้ว ตอนนี้ก็ไม่มี การจําหน่าย ผลการจัด
ระเบียบในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
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เรื่ อ งเด็ ก และเยาวชนที่ ม าเล่ น เครื่ อ งเล่ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด้ คุ ย กั บ
ผู้ประกอบการในวันแรกที่เปิดงาน ต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลมาตรวจสอบและมีใบอนุญาต
ทั้งหมดแล้ว อนุญาตตั้งแต่เวลา 24.00 น. แต่วันแรกๆ มีการเปิดให้เล่นเกินเวลา ต้องให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการปิดจะได้ให้รู้ว่าเปิดให้เล่นเกินเวลาตามกฎหมายกําหนด เรื่องที่ 2) แรงงานต่างด้าวให้จัดหา
งานทําสรุปถ้ามาปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่ มาช่วยปฏิบัติงานกับจัดหางาน ทั้งอําเภอ ตํารวจ ทหาร ปลัด
จังหวัดให้มีความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ฝากในที่ประชุมด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆให้เจ้าหน้าที่แต่ละ
หน่วยที่รับผิดชอบ ในช่วงงานลอยกระทงอาจจะผ่อนปรนเรื่องเปิดเกินเวลาแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ขอให้
ปฏิบัติตามเดิมสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไป และไม่ให้เปิดเกิน
เวลาเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพพื้น ที่ จํ านวนเนื้อที่ป่าไม้ที่เหลื ออยู่ในจังหวัดเมื่อปี 58 จากข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ป่าไม้ สี่แสนเก้าหมื่นสามพันกว่าไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.29 ในจํานวนนี้จะมี
ป่าดิบอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ 1 ป่า คือบ้านแควระบมและป่าสียัด เนื้อที่เดิม 1,753
ไร่ ส่งมอบให้ สปก.และกําหนดเป็น ชสป.ปัจจุบันเหลือเป็นพื้นที่ ป่าไม้ดูแล 117 แห่งเนื้อที่ 214.683
ไร่ ในพื้นที่นี้มีหน่วยงานมีสายงานต่างๆ จําแนกพื้นที่ได้ 17 รายการ ๒) ป่าอนุรักษ์ 1 ป่า คือเขตรักษา
พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขาอ่ า งฤาไนในส่ ว นทั้ ง หมด มี 6 แสนกว่ า ไร่ แต่ อ ยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี เ นื้ อ ที่
394,352 ไร่ ๓) ป่าชายเลน เดิมมีป่ามากพอสมควรมีพื้นที่เดิมๆ 3 หมื่นกว่าไร่แบ่งเป็นพื้นที่นากุ้ง
พื้นที่เกษตร ณ ปัจจุบันข้อมูลของทรัพยากรทางทะเลพื้นที่คงสภาพป่าชายเลนจริงอยู่ประมาณ 7,500
ไร่ทั้งหมดอยู่ ในความรับผิดชอบของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ต.ค.60 จับกุมจํานวน 6 คดี
วันที่ 4 ต.ค. 60 ตรวจยึด ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 21 แผ่น ปริมาตร 0.496 ลบ.ม. สถานที่
ตรวจยึด บริเวณศาลาเก็บของวัดหนองกระทิง ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
วันที่ 16 ต.ค. 60 ตรวจยึด ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 23 แผ่น ปริมาตร 0.355 ลบ.ม. ไม่พบ
ตัวผู้กระทําผิด สถานที่ตรวจยึด บริเวณบ้านนายาวหลังบ้านเลขที่ 14/2 (คุ้มเบญจมาศ) ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต
วันที่ 16 ต.ค. 60 ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูปเสาถากกลม จํานวน 8 ท่อน ผู้ต้องหา นาย
อัมพร สุชโท นายธนทรัพย์ หร่ายขุนทด สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าคลองไทย ม.25 ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ อุปกรณ์การกระทําผิด มีดปลายแหลม 3 เล่ม รถเข็นล้อยางพร้อมเพลา 2 คัน ไฟฉาย
แบบคาดศีรษะ 2 หัว เลื่อยโค้ง 1 ปื้น
วันที่ 19 ต.ค. 60 ตรวจยึด ไม้พะยูง 11 ท่อน 1 แผ่น ปริมาตร 0.366 ลบ.ม. ผู้ต้องหา
ไม่พบตัวผู้ กระทําผิ ด สถานที่ตรวจยึด บริเวณริมสระน้ําด้านทิศเหนือบ้านทุ่งวัว ม.13 ต.ทุ่งพระยา
อ.สนามชัยเขต
วันที่ 19 ต.ค. 60 ตรวจยึด ไม้พะยูง ๓ แผ่น ปริมาตร 0.03 ลบ.ม. ผู้ต้องหา นายวัน
ชัย ชมชัยศรี (หลบหนีขณะเข้าจับกุม จํานวน 2 คน) สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าคลองกลาง ม.13
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ อุปกรณ์การกระทําผิด เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โซ่ยาว 25 นิ้วจํานวน
1 เส้น แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น โทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เครื่อง
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วัน ที่ 29 ต.ค. 60 ตรวจยึด พื้นที่ บุก รุก เนื้ อที่ 112 – 0 - 95 ไร่ ไม่พ บตั ว ผู้ กระทํ าผิ ด
สืบเนื่องจากการสั่งการของกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ตรวจสอบพบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ไม้
ปี 2558 - 2559 สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าเขายายหมอน้อย ม.19 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
เปรียบเทียบคดีเดือน ต.ค.59 กับ ต.ค.60 จํานวนคดี ปริมาตร พื้นที่ถูกบุกรุก มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ประธาน
เส้นทางป่าที่ไปสร้างแหล่งอาหารให้ช้างในเขตอุทยานไปถึงไหนแล้ว
นายวีรชัย
ทางอําเภอร่วมกับเขตอ่างฤาไน นําตัวโครงการเสนอมาที่สํานักงาน ทางสํานักงานทําแผนส่งกลับ
ให้อําเภอเพื่อปฏิบั ติตามแผน ส่ว นเงินได้โอนเข้าสู่กระทรวงการคลั งและจะโอนให้กับหน่ว ยงานที่ทํา
โครงการ ขณะนี้พร้อมแล้ว
ประธาน
ดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบใหม่ อย่าไปดําเนินการตามที่ไม่ถูกต้องและมี
คณะกรรมการตรวจประสานงานกันระหว่าง ทรัพยากร และอําเภอเร่งดําเนินการด้วย
นายวีรชัย
เรื่องช้างก็มีการตรวจตลอด จากรายงานข่าวทุกวันมีเจ้าหน้าที่อําเภอและทางฝายฤาไนที่กรมป่า
ไม้และผู้นําชุมชนร่วมกันตั้งจุดที่ผลักดันช่วงเวลากลางคืนร่วมประชุมกันหลายท้องที่
นายสุริยกมล
อ.ท่าตะเกียบช้างลงทุกวันๆละ 200 กว่าตัว มีจัดกําลังเฝ้านาข้าวอย่างอื่นไม่สามารถเฝ้าได้
นายพัลลภ
ในส่วนของ อ.แปลงยาว จะมีช้างอยู่ 1 ฝูง คือช้างที่อยู่ในสวนป่าในสนามชัยเขต ส่วนของแปลง
ยาวเป็นช้างมาจากสวนป่ าไม่ใช่มาจากอ่างฤาไน ในเขตแปลงยาวที่จะเจอช้างป่าคือ ต.หนองไม้แก่น
ตอนนี้ไม่ค่อยลงมาอาจจะมีอาหารกินและลงมาแต่ละครั้งมีจํานวนไม่มาก จํานวน 3 – 4 ตัว จะมาทําจะ
มาทําลายพืชไร่ เช่นกล้วยหรือปาล์มบางส่วน แต่ที่อยู่อาศัยประชาชนที่มาร้องเรียนเรื่องบ้านพัง ยังไม่มี
เกี่ยวกับช้างป่าซึ่งทางพื้นที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่น จัดเวรยามเฝ้าระวังถ้ามีปัญหาเรื่องช้างป่าก็จะแจ้งไป
ทางอ่างฤาไน ส่วนเจ้าหน้าที่จะมาที่ อ.แปลงยาวบ่อยและเบอร์โทรศัพท์จะให้ไว้ถ้ามี ปัญหาสามารถโทรได้
24 ชม. ส่วนช้างป่าของสวนป่าลงมาในพื้นที่เดิมๆ มี ม.8 บ้านหลุมมะขาม ม.10 ม.6
นายมหัตม์
ขอรายงานของสนามชั ยเขต เรื่ อ งปัญ หาช้า งป่ ามี ที่ ต.ท่ า กระดานติ ด ต่ อกั บ อ.ท่ า ตะเกี ย บ
ต.ลาดกระทิง ช่วงนี้ข้าวต้องระวังเป็นพิเศษทางนายอําเภอจัดชุดเฝ้าระวัง มีช้างหลงเข้ามาประมาณ
5 – 6 ตัว ยังไม่สร้างปัญหาอะไร เรียนเพิ่มเติมคือช้างของ อ.สนามชัยเขตไม่ใช้หลักการผลักดันให้ข้าม
ไปข้ามมา โดยหน่วยอนุรักษ์ไม่ทําให้ช้างตกใจและสร้างปัญหาเพิ่มเติม ได้ทํางานร่วมกันแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี ด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตของ ต.ท่ากระดานได้มีเงินกองทุนไฟฟ้าที่เกาะขนุนได้มาทางผู้นํา
ชุมชนได้ตั้งเพื่อเป็นกองทุนผู้บาดเจ็บหรือชีวิตที่ถูกช้างทําร้ายซึ่ง ต.คู้ยายหมีที่มีปัญหาช้างเหมือนกันไม่มี
กองทุนตรงนี้ ทาง อบต.และอําเภอได้ลงมาดูปัญหาชุดเฝ้าระวัง ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องการทําลายพืชผล
เสียหายมาก
ประธาน
ที่ให้ทางอําเภอชี้แจงปัญหาเรื่องช้างเพื่อให้คณะกรรมการฯรับทราบปัญหาเรื่องช้างป่าที่ลงมาหา
กิน เพราะว่าบริเวณที่อยู่อาหารไม่เพียงพอ จึงเกิดความเสียหายกับประชาชนแต่ยังดีที่ว่าทําลาย แต่
พืชผลทางเศรษฐกิจ ไม่ทําลายบ้าน ปัญหานี้ชาวบ้านอยากให้จังหวัดเข้าไปดูแลเพิ่มขึ้นนอกจากทาง
ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานเขาอ่างฤาไนประชุมหลายครั้งแล้วและมีแผนการดูงาน และยังโครงการที่ท่า
ตะเกียบไปสร้างแหล่งอาหาร ที่เร่งอยู่ให้อุทยานแห่งชาติเขาอ่างฤาไนเพื่อให้ช้างมีแหล่งอาหารที่ พอเพียง
สมบูรณ์ ผลักดันให้เข้าไปในอุทยานเตรียมที่จะกั้นแนวต่างๆให้เรียบร้อยการเข้ามาวิธีการของช้างขนาดมี
การขุดคูกั้นช้างยังข้ามมาได้ และชาวบ้านที่ห้วยน้ําทรัพย์นําเชือกไฟฟ้าไปกั้นทําให้ช้างตายไป 1 ตัว อันนี้
เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งให้คณะกรรมการรับทราบจะได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
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๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ท.สุเทพ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ต.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 25 ราย จับได้ 19 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด เพิ่มขึ้น 7 ราย
(ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 76 (เป้าหมายร้อยละ 87.49) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 51 ราย จับได้ 28 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 16 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 84.90 (เป้าหมายร้อยละ
64.07) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 4 ราย จับได้ 1 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 2 ราย จับได้ลดลง 3 ราย ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 381 ราย ผู้ต้องหา 477 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ลดลง 224 ราย ผู้ต้องหาลดลง 249 คน ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทํา
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ไม่มี
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนตุลาคม 60
1. รถยนต์ ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 2 คัน ไม่ได้รถคืน
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน - คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน - คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 1 คัน (สภ.แปลงยาว)
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 1 คัน (สภ.เมือง)
เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
- เดือน ม.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย
- เดือน ก.พ. 60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย
- เดือน มี.ค. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
- เดือน เม.ย.60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด ๑๑ ราย
- เดือน พ.ค. 60 รถยนต์ เกิด 6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด 4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6 ราย
- เดือน ก.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 4 ราย
- เดือน ส.ค. 60 รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 7 ราย
- เดือน ก.ย. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 2 ราย
- เดือน ต.ค. 60 รถยนต์ ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 2 ราย
ในรอบเดือนที่ผ่านมามีคดีสําคัญ 1 คดี คือคดีชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดคลอง 16
ท้องที่ สภ.ฉิมพลี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 12.37 น. เชิญ ผกก.สภ.ฉิมพลี นําเสนอ
พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 12.37 น. ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใคร สวมหมวกกันน๊อคสีดํา
เต็มใบ มีผ้าปิดปากสีขาวสวมเสื้อแจ็คเกตสีดํา เสื้อด้านในสีชมพู กางเกงยีนส์สีฟ้าอ่อน สวมถุงมือผ้าสีดํา
รองเท้าผ้าใบสีอ่อน ได้เข้ามาใช้อาวุธปืนแบบเม็กกาซีน สีดํา ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
ตลาด 16 พื้ น ที่ ข อง สภ.ฉิ ม พลี ได้ ท รั พ ย์ สิ น เป็ น เงิ น สดจํ า นวน 784,870 บาท หลั ง ก่ อ เหตุ ใ ช้
รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีฟ้า ไม่ ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งจอดอยู่ด้านข้างของธนาคารหลบหนีไปทาง
สะพานไม้ข้ามไปองครักษ์ไปตามถนนคลอง 15 เพื่อหลบหนี ทิ้งปืนและเสื้อคลุมหลังจากนั้นมีกล้องวงจร
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ประธาน

ปิดของบริษัทจับภาพได้ว่าคนร้ายใส่เสื้อสีชมพูขับหลบหนีไปเส้นทางที่จับได้จากกล้องวงจรปิดได้ตลอด
เส้นทางจากกล้องของบริษัท ห้างร้าน ของส่วนราชการต่างๆ คนร้ายได้หลบหนีไปถึงถนนรังสิตนครนายก
เลี้ยวซ้ายหลบหนีเข้าคลอง 12 มุ่งหน้าหนองเสือ จว.ปทุมธานีเป็นบ้านของผู้ต้องหา คดีนี้สามารถยึดของ
กลางได้มีเสื้อคลุม หมวกกันน๊อค ตะแกรงหน้ารถซึ่งถอดตะแกรงของเก่าออกทิ้งเพราะว่ามีเส้นสายไฟมัด
อยู่จึงเป็นจุดสังเกต ทําให้คนร้ายต้องถอดเพื่อเปลี่ยนใหม่ระหว่างทางได้ติดแผนป้ายทะเบียนใหม่ ซึ่ง
ขณะเกิดเหตุรถไม่ได้ติดแผ่นป้ายและพบอาวุธปืนที่คนร้ายได้นําชี้ไปยึดได้ในถุงพลาสติกที่ลักษณะตรงกับ
ภาพที่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้เงินสดของกลางคืนมา 100,154 บาท สร้อยคอทองคํา 1 เส้นหนัก 1 บาท
เป็นสร้อยคอที่คนร้ายได้นําเงินไปซื้อหลังก่อเหตุ โดยซื้อที่แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สถานที่หลบหนีและถูก
จับกุมที่นั่น ในขณะหลบหนีพบภาพที่ธนาคารได้ถ่ายภาพไว้ซึ่งเป็นจุดสําคัญในการตามตัวคนร้ายคือเสื้อ
คลุมที่ใส่มีแถบด้านบนเป็นเหลือบไม่เหมือนกับเสื้อคลุมทั่วไป รถที่ได้จากกล้องวงจรปิดได้ให้แฟนพันธุ์แท้
ดูเปรียบเทียบรุ่นและสํารวจรถจักรยานยนต์ที่มีการซื้อขายจากบริษัทห้างร้านทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นครนายกและปทุมธานีทั้งหมดเพื่อคัดแยกท้ายรถจะมีสติ๊กเกอร์สีแดงซึ่งตรงกับรถที่ก่อเหตุ หลังเกิดเหตุ
พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง มาอํานวยการสั่งการสืบสวนโดยนํากําลังสืบสวนจังหวัดและกองบังคับการ
สืบสวนของจังหวัดชลบุรี เป็นของ ภาค๒ ประชุมสืบสวนได้มีผลการปฏิบัติดังกล่าวจึงสามารถจับกุม
คนร้ายได้ภายใน 7 วัน ซึ่งตรงนี้เป็นขบวนการอย่างใหญ่คือเราได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ หน้าที่ใน
ครั้งนี้อย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากทุกส่วนราชการที่ให้ความสําคัญ ในการ
ติดตั้งบริษัทห้างร้านที่อยู่ริมถนนที่ตามเก็บภาพมาได้ ซึ่งสอบสวนนายร่มโพธิ์ แสวงหา อายุ 35 ปี
ผู้ต้องหา มีภูมิลําเนาอยู่ ม.11 ต.บึงมา อ.หนองเสือ จว.ปทุ มธานี ผู้ต้องหาเคยก่อนเหตุคดีชิงทรัพย์มา
ก่อนที่ปทุมธานี ศาลพิพากษาจําคุก 6 ปี พ้นโทษปี 58 และมาก่อเหตุคดีนี้ หลังจากพ้นโทษมาก็มาพัก
อาศัยในพื้นที่ฉิมพลีมาเป็นพนักงานในสนามกอล์ฟ เคยเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ก่อเหตุจึงรู้พื้นที่
เป็นอย่างดี ผู้ต้องหารายนี้นําเงิน 7 แสนกว่าบาทที่ปล้นได้ไปใช้จ่ายในเรื่องหนี้สินการพนันออนไลน์ หวย
มีการโอนเงินเข้าไปวงการพนัน 2.5 แสนบาท เพื่อใช้จ่ายในวงการพนันออนไลน์ ตอนนี้ยังฝากขังอยู่ที่
เรือนจําฉะเชิงเทรา
อยากเรียนว่าเดี๋ยวนี้จะทําอะไรมีกล้องวงจรปิด บางทีบริเวณนั้นไม่มีกล้องแต่สามารถเช็คเวลา
และไล่ดูได้

4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
นางพนาพร
จัดหางานจังหวัดขอสรุปข้อมูล ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการทํางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ วันที่ 31 ต.ค.60 ต่างด้าวทั้งหมดที่รัฐได้อนุญาตการทํางาน 43,654 คน แยกเป็นเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมาย 22,964 คน ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 20,740 คน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายแยกเป็น
ส่งเสริมการลงทุน 1,406 คน เข้าเมืองชั่วคราว 1,080 คน จําเป็นเร่งด่วน 99 คน ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ 8,495 คน ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 20,740 คนนั้นแยกเป็นชนกลุ่มน้อย 303 คน
ต่างด้าวตามมติ ครม.20,437 คน
พ.ต.ท.นิธิวัชร์
ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองขอรายงานสถานการณ์ต่างด้าวสืบเนื่องจากตอนนี้มีประกาศ คสช. ตม.
ได้สํารวจเรื่องดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่พบที่จะมาใช้แรงงานผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามแรงงานต่างด้า วเข้า
มาในราชอาณาจักรเป็นการปลอมตัวเข้ามา วันที่ 18 ต.ค.60 ที่ผ่านมาก็ได้จับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ได้จับกุมขยายผลจึงทราบว่า เป็นสัญชาติกัมพูชาสารภาพว่าจะเข้ามาในหัวเมืองชั้นในแต่
ถูกจับกุมเสียก่อน เรื่องที่ 2 ขออนุญาตผ่านไปทางท่านนายอําเภอกรณีมีผู้ ร้องเรียนมาทางศูนย์ดํารง
ธรรมที่ผ่ านมาเกิดการผิ ดพลาดในการประสานงานต่างๆขอความกรุณามีการจับต่างด้าวขอให้ ช่ว ย
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ประสานงานไปที่งานสืบสวนตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย โทร.038 514011 – 7
กรณีรายงานผลการดําเนินการ การดําเนินการซ้ําซ้อน ขออนุญาตประสานงานขอความร่วมมือด้วย
วาระที่ 4.3 รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว่าที่ร.ต.ศิรพงศ์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในเดือน
ต.ค.60 พม.ได้รับการประสานจากประมงจังหวัดเข้าร่วมสัมภาษณ์ขอทําหนังสือประจําเดือน 105 ราย
แยกเป็นเมียนมา 82 ราย กัมพูชา 7 ราย ลาว 16 ราย ในวันที่ 1 พ.ย.60 พม.ร่วมกับชุดจัดระเบียบ
ขอทาน คนไร้ ที่ พึ่ ง ร่ ว มกั บ ชุ ด จั ด ระเบี ย บสั ง คมในงานประจํ า ปี ง านนมั ส การหลวงพ่ อ พุ ท ธโสธรมี
รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 พ.ย.พบผู้แสดงความสามารถ 4 ราย ไม่มีบัตร 2 รายได้แจ้งและตักเตือน 5
รายและวันที่ 5 พ.ย. 9 ราย มีผู้ยังไม่มีบัตร 1 ราย แจ้งให้ติดต่อที่ พม.เพื่อทําบัตรผู้แสดงความสามารถ
ต่อไป วันที่ 4 พ.ย. พบคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาขายลูกโป่ง 4 ราย หลังจากสอบถามแล้ว 2 ราย ไม่มี
นายจ้าง หลบหนีเข้ามาเพื่อมาขายของเอง อีก 2 รายมี นายจ้างแต่แอบมาขายลูกโป่ง มีข้อสังเกตของ
พมจ.คือลักษณะเข้ามาคือการเปลี่ยนรูปแบบจากการขอทานเปลี่ยนมาเป็นการค้าขายแทน เรื่องที่ 2 คือ
อุปกรณ์ที่ใช้การสูบลูกโป่งซื้อลูกโป่งมาจากสําเพ็งมาผลิตเองโดยใช้โซดาไฟใส่ไปในกระป๋องเบียร์ ผสม
แก๊สใส่ในลูกโป่งอีกทีจะเป็นอันตรายหรือไม่ในกรณีที่ไปเช่าบ้านอยู่แล้วทําเอง ถ้าปริมาณไม่มากก็ไม่
เป็นไรแต่ถ้าปริมาณมากจะเป็นอันตรายกับที่คนที่อยู่บริเวณนั้นหรือไม่ ในพื้นที่มีคนขอทานมีมากส่วน
ใหญ่
ประธาน
การข่าวต้องให้ทางอําเภอร่วมกับ ปกครอง ตํารวจ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ อ.บางปะกง เมือง พนม
สารคาม รอบนอกจะเป็ น อ.สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จะมีค นขอทานน้อยแต่จะแฝงตัว มาค้าขาย
มากกว่า ส่วนใหญ่จะพบตอนกลางคืนมีงานวัดหรืองานประจําปี ฝากช่วยกันระวังหรือคอยสังเกตด้วย รู้
เป้าพอสมควรมีที่ เมือง บางปะกง พนมสารคาม เพื่อสอดคล้องกับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายมหัตม์
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน มี
ความเดือดร้อนของทหารเรือที่จะขอคืนที่ดิน ขอความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 หัวข้อที่ให้ภาคี
เครือข่ายเฝ้าติดตาม เรื่องผลผลิตราคาตกต่ําในพื้นที่ที่มีการปลูกยาง วันนี้แกนนํายางทั่วประเทศขับไล่
ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เครือข่ายการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันที่ (6 พ.ย.60) ในนาม
เครือข่ายสมาชิกปลู ก ยางทั่ว ประเทศ เกษตรกรสวนยางได้รวมตัว ประชุมกันที่ สํานักงานการยางแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อลงมติการทําไร่แห่งประเทศไทย มีเรื่องอะไรแจ้งเข้ามาด้วยในพื้นที่ที่มีอําเภอปลูกยางมี
อ.สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ หรือมีเครือข่ายปลูกยางให้ติดตาม กลุ่มที่ 2 ที่มาไม่ถือว่าประท้วงมีความ
เดือดร้อนอยู่ในหน่วยงาน ทางพนมสารคามจะมาพบผู้ว่าเพื่อขอพักดอกสหกรณ์ชั่วคราว ที่ผ่านมามีการ
ลงพื้นที่ของหน่วยอําเภอความมั่นคงอยู่แล้วเพื่อเจรจาไม่ให้ประชาชนออกนอกพื้นที่ เพื่อให้อยู่ในพื้นที่
สะดวกกับการดูแล เรื่องที่ 2 ตลาดบ่อบัว อ.หน้าเมือง จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ แอสแทรค สํานักงาน
ใหญ่ของ UN ร่วมกับหน่วย มีความเดือดร้อนเนื่องจากบริษัทบ่อบัวพัฒนา เรียกร้องกันในพื้นที่ของการ
รถไฟประชาชนมีความเดือดร้อนการที่รัฐเข้าไปดูแลแก้ไข เรื่องที่ 3 มีความสําคัญกับนโยบายรัฐบาล
การศึกษาพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความรู้อยู่พอสมควรเป็นเป้าหมายเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนรวม ความหมายหรือวัตถุประสงค์มีกลุ่มหลักอยู่แล้ว เช่นบ่อบัว คลองตะเกราท่าตะเกียบ
บ่อขยะหนองแหน เป็นนโยบายรัฐบาลให้ทุกฝ่ายฟังว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่จะต้องทราบเรื่องอะไร ขอ
ความกรุณาประสานงานกัน
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจักรพงษ์
แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดําเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกิน มีผลการจับกุม
รถบรรทุกน้ํ าหนั กเกิน กว่ ากฎหมายกํ าหนด เดือ น ต.ค.60 จั บกุม ส่ ง ดํา เนิน คดี ทั้งหมด 10 คั น
แบ่งเป็นจับกุมที่ด่านชั่งน้ําหนักบางไผ่ จํานวน 3 คัน จับกุมร่วมกับโครงการรถบรรทุกสีขาว 3 คันและ
หน่วยชั่งน้ําหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ของแขวงทางหลวงฉะเชิงเทราจับกุมได้ 4 คัน
นายสุวิทย์
แขวงทางหลวงชนบทจะมีแผนออกตรวจเป็นประจําทุกสัปดาห์ๆละประมาณ 4 สาย ตรวจการ
ที่จะเลือกสายไหนตั้งด่านก็จะมีข้อมูลแต่ละสายมีการจราจรมากน้อยแค่ไหน มีรถบรรทุกมากน้อยเท่าใด
เป็นประเด็นสําคัญ ต้องเลือกในการตั้งด่าน
นางธนพร
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 – 3 ต.ค. มีการตั้งจุดตรวจร่วมกับแขวงทางหลวงในการตั้ง
จุ ด ตรวจร่ ว มกั บ อบต.และตํา รวจ ทหาร พบรถบรรทุ กน้ํ าหนั กเกิ น จํา นวน 1 ราย และอื่ น ๆ อี ก
5 ราย ได้ทําการเปรียบเทียบปรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางธนพร
สํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราขอรายงานการจั ด ระเบี ย บรถตู้ และการจั ด ระเบี ย บ
รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในเรื่องของการเปิดสอบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในการลงทะเบียนครั้งแรก มี
น้อยกว่าจะนํ าเรีย นให้ทราบต่อไป ส่ ว นการตรวจสอบรถตู้โ ดยสาร ขนส่ งจังหวัดฉะเชิงเทรามีการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในถนนสายหลักและสายรองปัจจุบันมีการดําเนินการขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
และขนส่งอําเภอพนมสารคาม
ประธาน
ขอขอบคุณสํานักงานขนส่งในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รถจักรยานยนต์ที่เป็นจิตรอาสา
ประมาณ 300 คัน ให้ทราบร่วมกันว่าจิตรอาสามาบริการประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายมหัตม์
การรายงานของอําเภอไม่พบปัญหา แต่เน้นเรื่องนโยบายให้คงวาระการประชุมตามวาระจังหวัดมี
ผู้ว่าเป็นประธาน มีผู้ช่วยป้องกันเป็นเลขาฯ มีรายงานจากทาง อ.แปลงยาว มีมาตรการป้องกันการแก้ไข
ปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 ร่วมกับกําลังหลายฝ่ายทั้งทหาร
และตํารวจ
ประธาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องตั้งแต่ต้นปีได้รับเรื่องร้องเรียนมาจังหวัดมาก ตามคําสั่งท่านผู้ว่าอนุกูลตั้งเอาไว้
มอบหมายรองป้องกันจังหวัดเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดได้รับเรื่อง ได้แจ้งให้ทราบ
ว่าเรื่องร้องเรียนในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะให้สําเนาให้ทางป้องกันจังหวัด เสาร์ อาทิตย์ ยังมีแข่งอยู่ฝากทางป้องกันจังหวัดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายมหัตม์
จากการสอบถามทางฝ่ายทหารเรื่องแข่งรถในทาง ก็มีบ้างไม่ได้ แข่งเป็นระบบแต่มีวัยรุ่นขับรถ
ผ่าน มีเบิ้ลรถเสียงดั งยังมีอยู่บ้างได้ข้อมูลจาก พ.อ.สุรินทร์ฯ ว่า มีการตั้งจุดตรวจร่วมที่อ.สนามชัยเขต

๑๒

มติที่ประชุม

หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางรถยนต์ มีการไล่ติดตามไปไกลพอสมควรมีการเบียดรถเจ้าหน้าที่เสียหลักตก
ข้างทางแล้ว ก็ห นีไป เจ้ าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหั ส มีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องขอแจ้งในที่ประชุม พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือการ ปฏิ บั ติ ง านหรื อ การปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องชาติ พ.ศ.2543
ประโยชน์ของกฎหมายนี้คุ้ มครองเยียวยาหรือชดเชยกรณีที่บุคคลที่ช่วยงานของหน่วยหรือช่วยงานของ
ชาติหรือปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนต่างๆ เช่น อปพร.กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ประเด็นสําคัญที่จะนําเรียนคือเมื่อเจ้าหน้าที่ หรื อ ประชาชนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ
เสียชีวิต ทุพลภาพถาวร สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีใช้มานานแล้ว พยายาม
ประชาสัมพันธ์ให้อําเภอต่างๆ รับทราบทั่วกัน โชคร้ายมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่เอกสารค่อนข้างมากมีกฎหมายหลักคือตัว พรบ.และมีระเบียบของกรมบัญชีกลางอีกมากสรุปแล้ว
ว่าถ้ามีผู้เสี ยชีวิตจะได้เงินเยียวยา ถ้าบาดเจ็บจะมีอัตรากรณีทุพลภาพถาวรก็จะอีกอัตราหนึ่ง จะให้
เงินเดือนแต่ละเดือน บาดเจ็บจะให้ตามจํานวนกี่เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ หลักการคือถ้าเป็น
ราชการจะรับสิทธิในการเบิกจะใช้กฎหมายตัวนี้ไม่ได้ จะได้ส่วนที่เกินจากที่เบิกได้ ถ้าเป็นประชาชน อป
พร.ทีร่ ักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็จะมีสิทธิเบิกตามกฎหมายนี้ยื่นขอเบิกได้เลย ต่างจังหวัดยื่ นที่อําเภอ
ถ้าตัวไม่ได้เสียชีวิตก็ยื่นได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหลักฐานประกอบค่อนข้างมาก เวลาใช้บัตรประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคําสั่งให้ชัดเจน เรื่องต่อไปการดําเนินการกรณีมีข่าวร้องเรียนที่กระทบกับรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยสรุปในที่ประชุมได้ทราบว่ามีข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีในสื่อออนไลน์ค่อนข้างรวดเร็ว
พอมี ข่ า วในสื่ อ โซเซี ย ลต่ า งๆได้ ร วดเร็ ว กระทบภารกิ จ หรื อ ภาพลั ก ษณ์ อํ า เภอได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ
ผู้รับ ผิดชอบแต่และฝ่ายให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
จังหวัดได้เน้นย้ําเพิ่มเติมได้รายงานไปยังกระทรวง มหาดไทยมอบหมายผู้ ป ระสานงานรั บ ผิ ด ชอบ
ประเมินการจัดการข่าวหรือเพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางที่ทางผู้ว่าฯ ได้ให้ศูนย์ดํารงธรรมเป็นเจ้าของเรื่อง
แจ้งผอ.ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดถ้าคณะกรรมการหรือหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานปกติพบเห็นเข้า
ไปเกี่ยวข้องความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ หรือพบว่ากรณีเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์หรือดําเนินการ
พบผู้ว่าฯหรือ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน
มีเ รื่ อ งการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ที่ น ายกรั ฐ มนตรี / หน.คสช.เป็ น ประธานให้ ห น่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดในการพิสูจน์สัญชาติ ในประกาศมีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝากพื้นที่
ช่วยเร่งรัดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
พ.ต.ท.

ตรวจรายงานการประชุม
( สุเทพ ศรีเกษม )
รอง ผกก.รรท ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิง
พิมพ์/ทาน
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์

