รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/๒๕61
วันอังคารที่ 30 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. น.ส.ซันมา
3. นายพรเลิศ
4. น.ส.วราห์
5. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
6. ร.ท.วุฒิ
7. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
สมาเด๊ะ
โชคชัย
เขินประติยุทธ
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ

8. ร.ท.ณรงค์
9. พล.ต.พนิชย์
10. นายธวัชชัย
11. นายศักดิ์ชัย
12. นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
ศิริพละ
สุขสวัสดิ์
เผือกศิริพิบูลย์
ปิยวงษ์ไพศาล

13. พ.ต.ท.ธัญญะ
14. พ.ต.ท.อานาจ
15. นายโฆษิต
16. นายมาโนช
17. นายจรัส
18. นายอนันต์
19. นายวิสูตร

ระย้า
หาญไฟฟูา
ชุมเกษียร
แสงประเสริฐ
ครชาตรี
กลั่นขยัน
เจริญวงษ์

20. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

21. น.ส.เปรมศิริ
22. นายทองคา
23. นายวีรชัย

แก้วลี
นิสสัยสัตย์
ชมศาสตร์

24. นายวรวิต
25. นายจุมพล
26. นายสายชล
27. น.ส.ลดาวัลย์
28. นางสาวเทียมจิตร

เรืองจันทร์
จันทรกูล
วิริยะชิตตสมบัติ
แก้วประดับ
อมาตยกุล

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

๒

29. นายไพโรจน์
30. นายพงศกร
31. นางสุดา
32. นางชลาลัย
33. นายสมเกียรติ
34. นายมนัส
35. นายเอกราช
36. นายคเชนทร์
37. นายอัตเรศ
38. นายธีระศักดิ์
39. นายไพโรจน์
40. นายประคอง
41. นายพงษ์สุรีย์
42. นายอานวย
43. นายพิชิตพงศ์
44. ร.ท.บรรจงศักดิ์
45. พ.ต.ท.ธนายุทธ
46. พ.ต.ท.ปรีชา
47. พ.ต.อ.ดุษฎี
48. พ.ต.อ.สมนึก
49. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
50. พ.ต.ท.อนันต์
51. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
52. พ.ต.ท.เอกกนก
53. พ.ต.อ.กษิพล
54. พ.ต.อ.พูนชัย
55. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
56. พ.ต.อ.นิพนธ์
57. พ.ต.อ.คงชาติ
58. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
59. พ.ต.ท.ชาตรี
60. พ.ต.ท.วิโรจน์
61. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
62. พ.ต.ท.เสรีกาญจน์
63. ร.ต.อ.บรรจง
64. พ.ต.ท.ชัยชนะ
65. น.ส.ขวัญใจ
66. นายอโณทัย
67. นางศรีกัญญา

วิลาราช
สวัสดิ์มาก
สุหลง
ฤทธิรัตน์
เยี่ยงมานิต
ทานะมัย
กฤตยพงษ์
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
พยุหกฤษ
ปลื้มจันทร์
ก๊วยเจริญ
อัสพันธ์
เพ็งบุบผา
สุทธิ
มาศิริ
สีดา
เรืองศรี
ศุกรเสพย์
หาญตา
โลหะเวช
ธรรมชัยกุล
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ศิริจันทร์
ชูรัตน์
ลายประดิษฐ์
คล้ายสิงห์
ทรงสุภาพ
ศรีภิรมณ์
ทิพย์อัมพร
แย้มปราศัย
ศรีใส
จันทร์ด้วง
จินดามงคล
สุริยวงค์
พรหมศรี
พัดทอง
วีระพันธ์

แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า

๓

68. นายสุรวุฒิ
69. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
70. นายสมนึก
71. นายสมศักดิ์
72. นายนพพร
73. จ.ส.อ.พิเชษฐ
74. นายพิชัย
75. นายณรงค์ศักดิ์
76. พ.ต.ท.สุเทพ
77. นายมหัตม์
78. นายธนสรร

เวชปรีชา
สินเจริญ
เทพกีฬา
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
มีเปี่ยม
อธิเกียรติ์
แก้วเมืองเพชร
ศรีเกษม
มงคล
วงษ์เที่ยง

แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเกรียงศักดิ์
2. นายพัฒนพงศ์

สินเพิ่มพูนทวี
เสมานิตย์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. นายสุริยะ
4. นายสมประสงค์
5. นายจตุพร

จิตรพิไลเลิศ
คูหากาญจน์
คชานุบาล

6. นายเดชา
7. นายวิพากย์
8. น.ส.กมลชญา
9. พ.ต.ต.นโรตม์
10. นายเลอสรร
11. นายอานาจ
12. นายชูรัช
13. นายวีระพล
14. นายประดิษฐ์
15. นายประจวบ
16. นายโกวิท
17. นายวชิรศักดิ์
18. นางศิริกาญจน์
19. นายอมร
20. นายเขียน
21. นายสม
22. นายอิทธิพงษ์
23. นายพลากร
24. นายสมบัติ

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ประเสริฐสิน
ยุวบูรณ์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
เหตุนวม
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี

นายอาเภอท่าตะเกียบ
สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา

๔

25. นายจักรพงษ์
26. นายทวีศักดิ์
27. นายสมพร
28. นายวัลลภ
29. นายประดิษฐ์
30. นายชวลิต
31. นางนิทัศนีย์

ศักดิ์ประศาสน์
ขโมเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ฉัตรโชติกวงศ์

32. พ.ต.ท.ประยุทธ

ดานะ

นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอ านวยการส านั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

ละเต็บซัน

นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางองุ่น
เริ่มประชุมเวลา ๑3.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เรื่องแรกหน่วยงานความมั่นคงกับปกครองหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยได้
ติดตามกลุ่มพลังมวลชนที่ในพื้นที่ต่างๆ ในการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียกร้องเกี่ยวกับการทามาหากิน
ความเป็นอยู่เรื่องที่ดินและเรื่องอื่นที่อาจเกิดผลกระทบในลักษณะความสงบเรียบร้อยและความมั่ นคงขอ
จังหวัดขอให้ โ ปรดติดตามด้ว ย และในตอนนี้เป็นที่ทราบดีว่ามีกลุ่ มเคลื่ อนไหวทางการเมืองออกมา
เรียกร้องหลายๆเรื่องด้วยกันไม่เฉพาะประเด็น ที่รัฐบาล คสช.ประสบอยู่ ที่ สาคัญก็คือกรณีมีการขยาย
เวลากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.เวลา 90 วันในการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องติ ดตามในกรุงเทพก็มี
กลุ่มที่จะไปในวันเสาร์ที่ skywalk เดินจากธรรมศาสตร์รังสิตไปขอนแก่นและยังมีอีกหลายกลุ่มเมื่อไม่กี่วัน
มานี้ก็มีที่ จว.กาแพงเพชรก็มีมวลชนกลุ่มหนึ่งรวมรถมาปิดหน้าปิดตาและเขียนปูายผ้าต่อต้านรัฐบาลใช้
เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็กลับ ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่ มไหนจะตามได้จากกล้องวงจรได้ เรื่องปัญหาการชุมนุมต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะไม่ใช่ว่ากลุ่มทุกกลุ่มอยากจะชุมนุมก็จะชุมนุมได้ เป็นอิสระเหมือน
ก่อน ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ เป็ นกฎหมายในปัจจุบัน การชุมนุมตั้งแต่กี่คนขึ้นไปต้องขออนุญาตก่อน มี
ระยะเวลาสถานที่ ที่ชัดเจนจะต้องระบุว่าเริ่มต้นตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดฝากทางพื้นที่ ตารวจ ปกครอง
ช่วยกันดูด้วยทางปกครองได้ให้ปลัดปูองกัน หรือปลัดหัวหน้าฝุายความมั่นคงให้รวบรวมอาชีพ มาให้ วันนี้
จะไปให้ทางปลัดปูองกันทาบัญชีทั้ง 10 อาเภอจะมีการรีเช็ค ทางพื้นที่ไปอีกทีว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นตามที่
ทาเสนอมหรือไม่ยังมีกลุ่มเดิมที่เล็ดลอดสายตาไปอีก ไม่ใช่ว่าเขาไปจับผิดหากมีข้อเรียกร้องอะไรในพื้นที่
จะช่วยไปประสานแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทากิน ความเดือดร้อนการดารงชีพ เรื่องการเมือง
ต้องทาความเข้าใจกันอย่างไรก็ดีไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาพรวม เรียนว่าในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.ในช่วยบ่าย
โมงก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต.โยทะกา อ.บางน้าเปรี้ยว ที่กองทัพเรือ
เชิญให้ ออกจากพื้น ที่นั้ น เนื่องจากกองทัพเรือจะใช้พื้นที่ ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของที่ราชพัส ดุมีการ
เรียกร้องผ่ านทางสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆและจะเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทราและพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยังไม่เชิญแกนนา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
นั้นที่มีปัญหา ต.โยทะกาให้เข้ามาพูดคุยในวันดังกล่าว ที่ห้อง EEC แต่ต้องย้ากับนายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
อันนี้พูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เชิญเฉพาะพวกเรามาเพื่อทาเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดเพื่อจะไปคุยกับ
กองทัพเรือ ดังนั้นเพื่อเป็นการทาความเข้าใจไม่ต้องนาประชาชนมาลาบาก ท้ายสุดพอได้ข้อมูลทั้งหมด
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กองทัพเรือ ไม่เกิดปัญหาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดร้องโดยตรงกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น ก็ร้อง ได้ข้อสรุป
การที่จังหวัดจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกองทัพเรือให้ไปแก้ไขปัญหาเองก็ไม่ได้ เพราะจังหวัดต้อง
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการเชิญมาประชุมเพื่อทาความเข้าใจกันรับทราบข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อพูดคุยกับกองทัพเรือให้ชัดเจน ถ้าไปคุยกับกองทัพเรือไม่มีข้อมูลและถ้าแกนนาไปคุยลักษณะ
ที่มีอารมณ์แล้วก็จะไม่ได้ข้อสรุป และได้ข่าวว่าไปรวมกลุ่มกันและมาพบท่านผู้ว่าฯและได้ทาหนังสือเชิญ
แกนนา นายก อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกี่ยวข้อง อ.บางน้าเปรี้ยว นายอาเภอมาคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนใน
จังหวัดก่อนแล้วค่อยไปคุยกับ กองทัพเรือ และเมื่อวานก็ประชุมในเรื่องการขายของในที่ทางสาธารณะ
บริเวณตลาดบ่อบัว ถ.ชุมพล ก็ออกข้อราชการหลายอย่าง ท้ายสุดยังไม่ได้ดาเนินการอะไรกาลังดูข้อ
กฎหมายและตั้งคณะทางานชุดหนึ่งให้เสนอขึ้นมาให้ดูข้ อกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน
ต่างด้าวขายของในพื้นที่หรือว่าแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างเป็นคนไทยแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบการเสีย
เอง กฎหมายจราจรก็บอกทาง สว.จราจรเมืองไปให้เอามาตั้งคณะทางานโดยมีคนที่จบกฎหมายอย่าง
น้อย 2 คนมติ ครม.ด้วยบางท่านยังไม่ชัด เจนว่ามติ ครม.ยังผ่อนผันเอาไว้ จัดหางานจังหวัดเจ้าหน้าที่
รับ ผิดชอบตอบไม่ได้ตกลงจะเอายังไงกันแน่ ตลอดจนจะเชิญบริษัทที่จัดพื้นที่ขายของให้ มาพูดคุยกัน
เบื้องต้นมีการทาความเข้าใจก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย อันนี้เป็นแนวทางกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เรื่อง
ปากท้องอาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง ดูไปให้ครบทุกมิติ ทุกพื้นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ ๒7 ธันวาคม 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ ๒7 ธ.ค. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งฝุาย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
3.1 รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การปูองกันการค้ามนุษย์ / พัฒนาสังคมฯ
นางสุดา
ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปูองกันการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์การปฏิบัติการปราบปรามปูองกันค้ามนุษย์
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้ งที่ 2/2561 ซึ่งรองชาธิปฯ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการ
ติดตามสถานการณ์การดาเนินการในเรื่องของการจับกุมดาเนินคดีคุ้มครองการช่วยเหลือการปูองกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดที่มีหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกรรมการได้เข้าประชุมซึ่งในภาพรวมยังไม่มี
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อีกส่วนหนึ่งวันดังกล่าวมีการพิจารณาสถานการณ์การค้ามนุษย์
ของจั งหวัดฉะเชิงเทราประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะมีห น่ว ยงานต่างๆ ที่จะนาเสนอข้อมูล จะ
รวบรวมภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 เพื่อจะจัดทาเป็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายพรเลิศ
มีการตรวจสอบเรื่องวีดิทัศน์มีคนเข้ามาขอเปิดกิจการที่บางคล้า ปรากฏว่าตรวจสอบประวัติผู้
ขอเคยมีประวัติเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ จว.อยุธยาและประมาณ 3 – 4 ปีและอีกคดีจ้าง
แรงงานต่างด้าวโดยไม่ ถูกกฎหมายเป็น คาราโอเกะ สอบถามในที่ประชุมว่าแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย ซึง่ เป็นผู้หญิงทั้งหมด 3 – 4 คนค่อนข้างจะชัดเจนมีส่วนในการค้าประเวณีแรงงานต่างด้าวและจะ
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นายมหัตม์

เป็นการค้ามนุษย์ด้วยแต่มีมติไม่อนุญาตเป็นการสกัดกั้นของทางวัฒนธรรมที่จะอนุญาตร้าน คาราโอเกะ
จึงไม่มีข้อมูลการค้ามนุษย์ และร้านคาราโอเกะ
เรื่ อ งการค้า มนุ ษ ย์ มีก ารประชุ มอนุ กรรมการในระดั บ จัง หวัด ท่ านประธานคื อรองผู้ ว่ าฯ มี
ข้อสังเกตในที่ประชุมให้พิจารณาร่วมกัน ผลการดาเนินการเรื่องการค้ามนุษย์ประจาปี 2560 มี ผ ล
ดาเนิน การหลายส่ ว นราชการจะเสนอในที่ประชุมว่าผลการดาเนินการเรื่องการค้ามนุษย์เสนอว่าให้
ควบคุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการประเด็นนี้ปลัดจังหวัดพูดด้วย สรุปผลการดาเนินการน้อยเกินไป
ขออนุญาตถามท่านนายอาเภอให้สรุปผลในแต่ละด้านให้ของการใช้แรงงานเถื่อน เรื่องการค้าประเวณี
การจัดระเบียบขอทานและคนเร่ร่อนต่างๆ ให้ ครอบคลุมและสรุปก่อนเพื่อส่งต่อให้ฝุายเลขาฯ คือ พมจ.
จะได้เป็นภาพรวมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเด็นที่ 2 ที่ประชุม อนุกรรมการการค้ามนุษย์ท่านประธานได้สั่ง
การมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางปกครองจังหวัดก็ได้รับภารกิจเรื่องข้อมูลสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ
ทั้งที่สุ่มเสี่ยงว่าจะมีการค้าประเวณีได้อยากให้ชัดเจน ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ สถานบริการที่ เป็นไป
ตามกฎหมาย สถานบริการหรือไม่ก็มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ต้องมี ข้อมูลให้ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง
จังหวัดให้ ได้เพื่อมาพิจารณาทาแผนออกตรวจหรือกากับดูแล ต้องรบกวนทางอาเภอจัดทาข้อมูล ใน
ภาพรวมให้ด้วย

3.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
 แรงงานในระบบ / จัดหางานจังหวัดฯ
นายอนันต์
จัดหางานจังหวัดขอรายงานแรงงานต่างด้าวจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุ บัน มีแรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองถูกกฎหมายจานวน 26,964 คน แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 18,191 คน เข้าเมืองถูก
กฎหมาย 26,964 คนแบ่งเป็น ประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,044 คน ต่างด้าวเข้าเมือง
ชั่วคราวถือพาสปอร์ต อาจจะเป็นครูหรือผู้เชี่ยวชาญชานาญการทางานในสถานประกอบการเป็นประเภท
มีฝีมือ 1,089 คน ประเภทขอทางานเร่งด่วน 65 คน เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่
ปัจจุบันผ่านการพิสู จน์สัญชาติแล้ว 11,528 คน ต่างด้าวที่นาเข้ามาใหม่ 3 สัญชาตินาเข้าตามระบบ
MOU 13,178 คน ในส่วนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 18,181 คน เป็นชนกลุ่มน้อย 311 คน แรงงานต่าง
ด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติรัฐมนตรีเดิม 1๗,880 คน ขอเรียนว่าปัจจุบันมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวอยู่
3 กลุ่มคือกลุ่มอาชีพที่ทาอาชีพประมงและต่อเนื่องประมง กลุ่มนี้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ในประเทศและ
ทางานถึง ต้นเดือน พ.ย.ว่าหมดระยะผ่อนผันไปแล้วกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูได้รับการผ่อนผันถึง 31 มี.ค.
กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มนี้จะหมดระยะเวลาการผ่อนผัน 31 ธ.ค.60 ที่ผ่าน
มาซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อต้นเดือน ม.ค. ให้ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับการผ่อนผั นให้
ทางานและอยู่ในประเทศได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.61 วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ทั้ง 3 กลุ่มนี้ไปพิสูจน์
สัญชาติให้ถูกต้องจะได้แปรสภาพเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการดาเนินการ
จังหวัดฉะเชิงเทราต้องตั้งศูนย์ one stop service ในส่วนนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงาน จัดหา
งาน สาธารณสุข ปกครอง ประกันสังคม ตรวจคนเข้าเมือง จะร่ว มกันทางานในศูนย์จะเริ่ม เปิดการ
ดาเนินการ 5 ก.พ. 61 สถานที่คือกองพลทหารราบที่ 11 จะสิ้นสุดการดาเนินการวันที่ 31 มี.ค. 61
จึงขอนาเรียนในเบื้องต้น
 ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย / ตรวจคนเข้าเมืองฯ
พ.ต.ท.ชัยชนะ
ส านั กงานตรวจคนเข้ าเมื องขอนาเรีย นสถานการณ์ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการดาเนินการพิ สู จ น์
สัญชาติตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 61 แนวทางสรุปแบบคร่าวๆขณะนี้ต่างด้าวที่อยู่ใน
ประเทศไทยกลุ่มแรกคือกลุ่มแรงงานประมงและแรงงานแปรรูปสั ตว์น้ากลุ่มนี้ถ้าพิสูจน์สัญชาติแล้วจะอยู่
ถึงวันที่ 30 มิ.ย.๖1 จะมีการตีตราวีซ่าและจะอยู่ถึง 21 พ.ย.62 กลุ่มประมงจะอยู่ถึงวันที่ 1 พ.ย.62
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จังหวัดเรามีไม่มาก กลุ่ มที่ 2 บัตรสี ชมพู กลุ่มนี้มีบางส่ วนซึ่งเดิมมีบัตรสีช มพูแต่เปลี่ยนเป็น หนังสื อ
เดินทางมีการผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วอีกส่วนคือถือบัตรสีชมพูอยู่แล้วยัง ไม่ได้หนังสือเดินทาง ยัง ไม่
สามารถออกเลขหนังสือเดินทางได้กลุ่มนี้จะต้องพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งมติ ครม.ให้กลุ่มบัตรสีชมพุอยู่ได้ถึง
31 มี.ค.61 แต่ขณะนี้ไม่สามารถทาได้ทัน มติ ครม.ก็จะขยายไปให้พิสูจน์สัญชาติให้ เสร็จถ้าเสร็จแล้ว
แนวโน้มคือกลุ่มนี้พิสูจน์สัญชาติผ่าน จะอยู่ถึงวันที่ 31 มี.ค.63 หลังจากวันที่ 30 มิ.ย.61 ซึ่งรัฐบาลจะ
ผ่อนผันไปอีก 6 เดือน ถ้ากลุ่มนี้ทาเสร็จจะอยู่ถึงปี 63 กลุ่มบัตรถูกต้องไม่มีแล้วจะเป็นพาสปอร์ตหมด
กลุ่มสุดท้ายเป็นแรงงานผ่านตามคาสั่ง คสช.รัฐบาลเปิดให้จดทะเบียนเมื่อ 24 ก.ค. - 8 ส.ค.ปืที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มนี้ถ้ามายื่นแล้วจะได้เอกสารรับรองจากทางจัดหางานชุดที่เป็นเอกสารหรื อหนังสือราชการตอนนี้
ถ้าพบต่างด้ าวถือเอกสารพวกนี้อยู่เป็นกลุ่ มระหว่างการผ่ อนผั น ในที่นี้จะนาไปสู่ การพิสู จน์สั ญชาติ
ขบวนการคล้ายกับบัตรสีชมพูคือจะนาอันนี้ไปยื่นที่การพิสูจน์สัญชาติ แล้วถ้าผ่านหมายถึงการได้เอกสาร
รับรองใบจัดหางานเป็นหนังสือเดินทางแล้วก็อยู่ถึงวันที่ 31 มี.ค.63 ณ ขณะนี้แนวโน้มของทางรัฐบาลก็
คือผ่อนผันไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ต้องทาให้เสร็จ และหลังวันที่ 30 มิ.ย.61 ถ้าต่างด้าวไม่
สามารถผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้ ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ว่าเป็นคนสัญชาติอะไร ส่วนกลุ่มที่
พิสูจน์ผ่านแล้วก็จะอยู่และทางานจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63
นายวีรชัย

มติที่ประชุม

3.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานผลคดีในรอบเดือนที่
ผ่านมา มีการจับกุมดาเนินคดี 1 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน พร้อมไม้ของกลาง เปรียบเทียบคดีเดือน
ม.ค. เมื่อปี 60 จานวน 1 คดีเท่ากัน สาหรับในห้วง 3 – 4 เดือนที่ผ่านมาแนวโน้มคดีลดลง ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณจับผู้ต้องหา 13 คดี ผู้ต้องหา 13 คน เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61 รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานปุารอยต่ อ 5 จังหวัดได้มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ และเยี่ ย มชมโครงการปุามี ชีวิ ตของผู้ ว่ าราชการจั งหวัด รองนายกรั ฐ มนตรี มีดาริให้ 5 จัง หวั ด
ดาเนินการในรูปแบบเดียวกันมีประโยชน์กับพื้นที่ ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรปุาไม้ช่วงนี้ค่อนข้างอยู่
ระดับปกติช่วงนี้งานที่ค่อนข้างหนักคือช้างกับการจัดการขยะ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมที่ จว.ชลบุรีเชิญทั้ง 5 จังหวัด
มาร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรหลักคือเรื่องช้างทุกจังหวัด ใน 5 จังหวัด มี
ปัญหาเดีย วกัน ท่านรัฐ มนตรีมีนโยบายว่าอยากให้ ทารั้ว ล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมด สาหรับวันที่ 7 ก.พ.
รัฐมนตรีก็จะมาตรวจเยี่ยมอีกครั้งพร้อมทั้งติดตามงานที่ได้มอบนโยบาย และขอรายงานเพิ่มเติมปุาที่เห็น
ในตอนนี้อาจจะดาเนินการแล้วเสร็จ แต่ทรายมีไม่เพียงพอขาดอยู่ประมาณ 10 คิว ถ้าได้ทรายครบก็อีก
ประมาณ 2 วันจะแล้วเสร็จ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน / ตารวจภูธรจังหวัดฯ
พ.ต.ท.สุเทพ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึน้ ในรอบเดือน ม.ค. 6๑ สถิติการเกิดคดี ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่ างกาย และเพศ เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด เพิ่มขึ้น
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.14
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง
16 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 56.36
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คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ต่างๆ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี ที่ผ่านมา รับ
แจ้งลดลง 6 ราย จับได้ลดลง 8 ราย
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับลดลง 120
ราย ผู้ต้องหาลดลง 212 คน
การวิเคราะห์ พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.ยาเสพติด ในเดือน ม.ค.61
- พ.ร.บ.การพนัน จับได้ 21 ราย ผู้ต้องหา 66 คน
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 06.01 – 12.00 น. จานวน 4 ราย
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 12.01 – 18.00 น. จานวน 12 ราย
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 18.01 – 24.00 น. จานวน 5 ราย
- พ.ร.บ.ยาเสพติด จับได้ 382 ราย ผู้ต้องหา 410 คน แยกเป็น ผู้ใหญ่ 365 คน เด็ก 45 คน
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 06.01 – 12.00 น. จานวน 92 ราย
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 12.01 – 18.00 น. จานวน 218 ราย
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 18.01 – 24.00 น. จานวน 66 ราย
ช่วงเวลาที่กระทาผิด 00.01 – 06.00 น. จานวน 6 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ม.ค.61
- รถยนต์ ไม่มีเกิด
- รถจักรยานยนต์ เกิด 8 คัน ได้คืน 3 คัน ได้แก่
1. สภ.เมือง
หาย 5 คัน ได้รถคืน 3 คัน
2. สภ.บางปะกง หาย 2 คัน ไม่ได้คืน
3. สภ.วังคู
หาย 1 คัน ไม่ได้คืน
ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 00.01 – 06.00 น. จานวน 1 คัน, 12.01 – 18.00 น.
จานวน 1 คัน, 18.01 – 24.00 น. จานวน 6 คัน
สถานที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม บริเวณเคหสถาน/(หน้าห้องพัก,ที่จอดรถหอพัก) จานวน 5 คัน
บริเวณที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จานวน 3 คัน
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
ภ.จว.ฉะเชิงเทราในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนนี้จับ กุมเด็กวัยรุ่นอายุ 13 – 14 ปี
จานวน 5 คน 3 คนเป็นคดีของ สภ.เมือง ขโมยรถเพื่อให้เพื่อ นใช้บ้าง ถอดอะไหล่ ได้ซากรถทั้งหมด 5
คัน เป็นของ สภ.เมือง 3 คัน อีก 2 คันกาลังตามดูว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้หรือไม่ในเขต สภ.อื่น
ในเดือนนี้มีรถจักรยานยนต์เน้นรุ่นคือ MSX หรือ ZUMER X เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านแต่เดิม
ไม่มีหายแต่ตอนนี้มีหายแล้ว แก้ไขคือตั้งด่านสกัดจับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในเส้นทางซึ่งจะไปเป็นคันไม่
มีการถอดอะไหล่ จะใส่ รถตู้ทึบ รถปิคอัพ จะตั้งอ่านถนนสาย 304 และ 331 ตลอดเส้นทางตั้งแต่
20.00 – 02.00 น. ขณะนี้ปฏิบัติอยู่จะดูผลการปฏิบัติ ในสิ้นเดือนนี้ว่าสามารถที่จะจับกุมกรณีที่ขโมย
รถไปขายไม่ใช่เฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเส้นทางชลบุรีโดยให้ สภ.บ้านโพธิ์ตั้งถนนสายพนัสนิคม-บ้าน
โพธิ์ส่วนหนึ่งและในส่วนของบางปะกงก็มีด่านสกัดไม่ให้เข้า 304 หรือ 331 ต้องรอดูผลการปฏิบัติอีก
ครั้ง ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์หายส่วนใหญ่จอดในหอพักซึ่งได้สารวจแล้วหอพักบางหอมีที่ให้จอด ถึง
เวลาให้ จ อดไม่ จ อดในที่ นั้ น ที่ มี ค อกล้ อ มอย่ า งดี แต่ จ ะไปจอดข้ า งๆและกรณี มี มาตรการใช้ ร ถ
ประชาสัมพันธ์ตารวจมาแล้วออกปฏิบัติในเขตที่มีชุมชนต่างๆ รวมทั้งหอพั กให้ระมัดระวังต่างๆ โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ให้จอดในที่จอดสามารถที่จะล็อคดิสเบรคหน้า ตัวล็อคซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วการที่ล็อค
ดีสเบรคหน้าผู้ที่โจรกรรมจะไม่สนใจสามารถที่จะปูองกันได้ ส่วนการทาเหล็กแปฺบจะคล้องโซ่ต่างๆ ก็
ประชาสัมพันธ์ตอนนี้คดีก็ลดลง คิดว่าจะเพิ่มมาตรการต่อไป
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ประธาน
พ.ต.อ.ช่วงศักดา

ตามหอพัก CCTV ก็ใช้ได้ต้องจอดในที่ที่ให้จอด
ส่วนใหญ่จะใส่หมวกกันน๊อค ใส่หมวกปิดหน้าเข้าไปต้องไล่หาไล่ตามรถว่าไปทางไหนจึงเป็นเหตุ
ให้ต้องของบประมาณ ปี 62 เรื่อง CCTV ไว้ในเส้นทางหลักทั้งหมด
ประธาน
CCTV ขอในกองทุนเลขสวย ขอในงบประมาณราคาจะสูงเคยเสนอกับท่านอนุกูล ผู้ว่าคนเดิม
แล้วท่านบอกว่าเกินงบประมาณต้องระงับไว้ก่อน
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
การขอในปี 62 เป็นเงิน 64 ล้าน ส่วนที่ท่านว่าจะติดตั้งในส่วนของ สภ.บางปะกงทั้งหมด 35 –
36 จุด ส่วนบริษัทที่ประสานด้วยเข้าใจไม่ตรงกัน จุดเซ็นเตอร์ ไว้ที่ สภ.บางปะกงแล้วดึงสายไปจุดต่างๆ
เป็นเส้ นรัศมีหมด จริงๆแล้วการเดินกล้องไม่ใช่เดินเป็นรัศมี ต้องเดินเป็น แนวเดียวกันแล้วไปจั๊มแยก
กลายเป็นว่าใช้สายใยแก้วเป็นจานวนมาก พอมากแล้วก็จะสิ้นเปลืองมากแต่โอกาสหน้าจะขอต่อไป
ประธาน
ได้พูดคุยกับขนส่งแล้วสามารถใช้กองทุนเลขสวยได้ ก็ให้คิดโครงการได้ร่วมกับตารวจ ปภ.จังหวัด
ขนส่ง แต่คนตั้งเรื่องคือ ปูองกันจังหวัดพอเสนอในที่ประชุมที่แรกราคาปกติ พอเสนอแฟูมมาราคาขึ้นเป็น
10 เท่า จึงนาเรียนปรึกษากับท่านอนุกูล 5 จุด 10 กว่าล้าน ตอนนี้ให้ ปภ.รื้อโครงการและไปศึกษาและ
ขอดูงบประมาณอีกครั้ง ให้เป็นราคามาตรฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง
นายมหัตม์
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. แกนนาเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (ค.น.ท.) เป็นผู้ประสานงาน
กองทุนและฟื้นฟูเกษตรกรด้วย ได้มีการเคลื่อนไหวในฐานะผู้นากลุ่มและสมาชิกมีหลายจังหวัด ในส่วน
ของจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ประสานงานหรือแกนนาก็น่าสนใจว่าแกนนาหลักอยู่ในพื้นที่ของ อ.บางปะกง
อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นแกนนาที่สาคัญมีข่าวว่าจะเดินทางไปจานวนมาก หลายสิบคนหลายจังหวัดไป
กดดันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯด้วยการประสานงานและทาความเข้าใจหลายๆภาค
ส่วนรวมทั้งส่วนกลางก็ไม่ได้นามวลชนหรือสมาชิกไปกดดัน มีแกนนาไปจากพื้นที่ฉะเชิงเทราประมาณ 5
คนเดิ น ทางไปพบรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสมาชิ ก แกนน าจั ง หวั ด อื่ น ๆไม่ ม าก มี ก าร
ประสานงานกันยื่นหนังสือและมีมติให้รักษาการเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพิจารณาเกษตรกรนารายชื่อ
เกษตรกรสมาชิกเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้การช่วยเหลือ เพิ่มเติมว่าในการช่วยเหลือได้มีการเชิญ
สถาบันเจ้าหนี้ด้านการเงินมาเจรจาผ่อนผันการดาเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติ
ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งไรต่ อ ไปรวมทั้ ง ส านั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรจั ด ท าแผนประชุ ม
คณะอนุ กรรมการระดับจั งหวัดในวันที่ 6 ก.พ.เป็นกลุ่ม มีส มาชิกและมีแกนนาในพื้นที่ จึงเรียนให้ ที่
ประชุมได้โปรดทราบ น่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นเรื่องของ
หนี้สินและราคาผลผลิตเป็นเรื่องน่าสนใจ ฝากให้หน่วยงานฝุายความมั่นคง ทหาร ตารวจร่วมติดตาม
๒) การเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ อ.พนมสารคามมี
การประสานมาจากหน่วยการข่าวว่าอาจจะมีการยื่นถวายฎีกาฝากทาง อ.พนมสารคามว่ากลุ่มหลัก ๆ ที่
เคลื่อนไหวมานานแล้ว มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งทางฝุายหน่วยงานให้ความสาคัญ เรื่องตัวแทนเกษตรกรที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราเรื่องการขอที่ดินทากิน ในพื้นที่จังหวัดดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 58 มีการติดตามแก้ไขจากศูนย์
ดารงธรรมจั งหวัดเป็น ระยะอาจจะมีการเพ่งเล็ งทาความเข้าใจพูดคุ ย ขณะนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ ว
ดาเนินการอย่างไร ที่คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการถวายฎีกา
ประธาน
เรื่องของการรับเสด็จความเคลื่อนไหวที่ อ.แปลงยาว ไม่ มีแต่จะมีการเคลื่อนไหวที่ อ.พนมสาร
คามโดยปกติส่วนล่วงหน้าจะไม่ให้แต่จะมีพวกที่ไปเฝูารับเสด็จ ต้องฝากทางพื้นที่ที่ประสานเพราะจะเป็น
คนในพื้นที่ จะไม่ให้ คนนอกเข้าแต่ถ้าเข้าไปโดยจากัดจานวนต้องสังเกตว่ามีใครถือเอกสารเข้าไปพอ

๑๐

นายประคอง
นายมหัตม์

ประธาน

นายมหัตม์

พระองค์ท่านเสด็จผ่านก็จะยื่นเลย ตามหลักปฏิบัติส่วนล่วงหน้าที่มาจะแจ้งพื้นที่ ตารวจ ทหาร ปกครอง
ไม่ให้มีแบบนี้เกิดขึ้น
ในส่วนของ อ.แปลงยาวจะให้กานันผู้ใหญ่บ้าน ประกบกับชาวบ้าน 1 : 10 และ อ.แปลงยาว
เป็นพื้นที่ปิดคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
เรื่องการรับเสด็จทางปูองกันจังหวัดไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงแต่ขอเรียนว่าประเด็นเรื่องการถวาย
ฎีกาหรือร้องทุกข์ โดยหลักการจะไม่ให้เป็นที่รบกวนระคายเคืองบางครั้งใช้การตั้งศูนย์ดารงธรรมหรือจุด
รับเรื่องไว้เลยที่เคยปฎิบัติอยู่โดยความเห็นชอบของฝุายตรวจการณ์ ฝุายทหาร มีจุดคล้ายศู นย์ดารงธรรม
เคลื่อนที่ตั้งไว้แล้วมีเจ้าหน้าที่ประจาก็ทาได้เคยทามาเหมือนกัน ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนก็เป็ นเรื่องปกติ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว บางครั้งได้รับข้อมูลข่าวสารบางทีไปควบคุมแล้วไม่มีใครฟังอาจจะมาจาก
นอกพื้นที่ก็เป็นไปได้ฝากข้อสังเกตและมีความรอบคอบรัดกุมใช้มาตรการการข่าวให้กว้างขวาง
การจัดที่ รพ. อ.พนมสารคามทางโรงพยาบาลและทางสาธารณสุขจัด ส่วน อ.แปลงยาวหอดูดาว
เป็นเจ้าภาพจะไปตั้งศูนย์ดารงธรรมคงไม่ได้เพราะว่าส่งพื้นที่ประชุมแล้วประชุมจัดตั้ง กอ.ร่วม ตารวจเขต
พื้นที่ทั้งหมดแล้วแต่ไว้ในโอกาสหน้าได้แต่ต้องเสนอส่วนล่วงหน้าของแต่ละพระองค์เพราะต้องทราบจุด
ต่างๆทั้งหมด
การออกตรวจเรื่องราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดโสธรโดยรอบขอประสานงานการจัดระเบียบ
สังคมโดยชุดจั ดระเบีย บที่มีคาสั่ งอยู่แล้ว อาจจะต้องเพิ่มมาตรการการตรวจกากับเรื่องการเอารัดเอา
เปรียบ ราคาสินค้า การติดปูาย เรื่องยาเสพติด และรายงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ด้วย จะแจ้งเป็น
หนังสือและขอความร่วมมืออย่าเพิ่งออกไปปฏิบัติ งาน การออกปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมซักซ้อม
มอบหมายหน้าที่แบ่งมอบความรับผิดชอบ ทุกครั้งจะเชิญผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ ให้คาแนะนาและให้โอวาท
ด้วยขอความร่วมมือให้พร้อมเพรียงกัน เรื่องสุดท้ายเรื่องการเตรียมพร้อมรับงานด้านมวลชนช่วงนี้มี
สถานการณ์เคลื่อนไหวด้านต่างๆ มีข่าวสารอยู่พอสมควรมีการเรียกร้องกับปัญหาความเดือดร้อนเป็นเรื่อง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดิน ปุาไม้ สารเสพติด เอกสารสิทธิ์ หรือความเดือดร้อนเรื่องถนน ส่วนที่ 2
เรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทางด้านผู้บังคับบัญชาไม่ว่าทางส่วนกลางหรือทางจังหวัดก็ ให้
ความสาคัญจึงขอเรียนว่ามีเรื่องมาฝากกับทางอาเภอที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ประสานงานกันดีอยู่แล้วในแนวทาง
มาตรการที่วางอยู่แล้ว ผู้ว่าฯได้แจ้งขอความร่วมมือ รองผู้ว่าฯ รอง กอ.รมน. อาเภอทุกอาเภอแล้วเรียนที่
ประชุมว่า 1) ประสานด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งทหาร ตารวจ ตม. สันติบาล ซึ่งประสานงานกัน ถ้ามี
ข่าวสารมาก็ประสานมาโดยตรง ๒) เครือข่ายที่ตั้งอยู่แล้วในส่วนของอาเภอที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน คู่สมรสของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเครือข่ายที่ฝึกอบรมก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกับการปฏิบัติ
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้อ งเร่งรัดฟื้นฟูในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร การทาหน้าที่พลเมืองดี การ
ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เฉพาะเรื่องมวลขน เพราะได้ให้แนวทางไปชัดเจนแล้วว่าในกรณีที่พบ
ประสบเหตุสาคัญ สาธารณภัย ความไม่สงบเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านจะต้องแจ้งใน
ระบบ application line รายงานได้รวดเร็ว ขอเพิ่มเติมว่าในกลุ่มของส่วนราชการ จะมีกลุ่มอยู่หลาย
กลุ่ม ทางผู้ใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้จะใช้กลุ่มไลน์การเห็นข้อมูลข่าวสารทางไลน์ หรือในเฟสบุ๊ค ทางสื่อ
ต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์เพราะท่านผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ให้ความสาคัญ จะต้องมีข้อมูลในการใช้สั่งการ สั่งให้
ทางผมโดยตรงแล้วจะได้นาเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับมวลชนจะได้มีประสิทธิภาพ
และมีข้อมูลที่ละเอียด ข้อมู ลจะต้องรวดเร็วถูกต้องรู้ล่วงหน้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ขณะนี้เราไม่ค่อย
ทราบล่วงหน้าเราจะรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไปแล้ วก็ยังดีถ้ายังไม่นานเกินไป ดังนั้นข้อมู ลที่ให้นายอาเภอทุก
อาเภอดาเนินการก็ชัดเจนดี ถ้ามีเรื่องข้อมูลปัญหางานที่รับผิดชอบและมีชื่อแกนนาจะต้องครอบคลุมพวก

๑๑

มติที่ประชุม

นี้จะได้นาเรียนผู้บังคับบัญชีสั่งการให้ถูกต้องขอความร่วมมือให้ติดตามสถานการณ์และต้องประสานงาน
กันเพิ่มมากขึ้น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจุมพล
แขวงทางหลวงชนบทตามแผนงานในเดือน ม.ค.จะตั้งที่สาย 4 อ.บ้านโพธิ์ สาย 5 บริเวณวัด
พิมพาวาส อ.บางปะกง แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดว่ามีรถอ้อยวิ่งจาก อ.ท่าตะเกียบ ต้องปรับแผน
ไปตั้งด่านชั่งลอยแทนบริเวณ อ.ท่าตะเกียบ 2 สายทางและที่ อ.สนามชัยเขต 1 สายทาง บริเวณชาปุา
งามไม่พบรถที่บรรทุกน้าหนักเกินและ อ.ท่าตะเกียบ 2 สายทางมี บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง 1 สายทาง
และบ้ านธรรมรั ต น์ ใ น 1 สายทาง บริเ วณทั้ ง 2 สายทางนี้จ ะมี รถอ้อ ยวิ่ งอยู่เ ป็น ประจ าตั้ งด่ านอยู่
ประมาณครึ่งวัน 2 สายทางนั้นก็มีรถอ้อยวิ่งมาจาก จว.สระแก้ว ผ่านมาเพื่อที่จะไป จว.ระยอง ขณะตั้ง
ด่านจะมีรถลาดตระเวนนาตรวจสายทางก่อนเพื่อที่จะดูว่ามีด่านชั่งหรือไม่ ก็ได้ประมาณ 2 – 3 คัน ที่
อยู่ในเกณฑ์นาหนักปกติไม่มีน้าหนักเกินสักพักรถก็จะไม่มีวิ่งผ่านเข้าชั่ง
นายวรวิต
แขวงทางหลวงจังหวัดขอรายงานการจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกิน ที่ด่านฉะเชิงเทราในเดือน
ม.ค.จับกุมได้ 1 คัน และออกสปอร์ตเช็ค จับกุมได้ 1 คัน และร่วมกับโครงการรถบรรทุกสีขาว 1 วันได้
6 คัน ซึ่งมาตรการการแก้ไขออกสปอร์ต เช็คร่วมกับ ด่านทางหลวงฉะเชิงเทรา เป็นประจาตามข้อ
ร้องเรียนออกตามสายข่าวว่ารถบรรทุกหนักจะวิ่งเส้นใด ส่วนใหญ่ออกไปแล้วผลการจับกุมไม่มี
นายทองค้า
สานักงานขนส่งจังหวัดขอรายงานการแก้ไขรถบรรทุกน้าหนักเกิน มาตรการทาร่วมกับแขวงทาง
หลวง ตารวจ ตั้งด่านภารกิจของขนส่งด้วย ของเดือน ธ.ค. – ม.ค. ตั้งด่านทั้งหมด 6 ครั้งพบรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ 10 ล้อ 6 ล้อ แปรสภาพซึ่งเป็นอานาจตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ปี 2522 ซึ่งจะส่งผลต่อผุ้
ใช้รถบรรทุกน้ าหนั กเกินดัดแปลงกระบะทึบซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้ประกอบการบรรทุก ดิน ทราย ที่จะ
บรรทุกได้สูงขึ้น น้าหนักที่กดลงที่จะเกินน้าหนักตาม พ.ร.บ.ตามมาตรการนี้ได้ลงโทษไปทั้งหมด 18 คัน
มาตรการพวกนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายเดิมๆรถพวกนี้จะใช้อยู่ในเขตพื้นที่ ผู้ประกอบการพวกนี้
ตารวจมีฐานข้อมูลการประกอบการขออนุญาตขนส่งส่วนบุคคลมักจะเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่รับจ้าง เรื่องนี้
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องเงื่อนไขนัยประกอบการเพราะว่ามาตรการเรื่องนี้ขอความร่วมมือ
เพราะบรรทุกน้าหนักเกินเป็นนโยบายของจังหวัดมีการภาพรวมของกระบวนการต่า งๆ ที่จะยกระดับ
ของจังหวัด จะลงโทษในลักษณะฐานข้อมูล โดยมีฐานข้อมูลสั่งปรับทั่วไทยจะมีคอมพิวเตอร์วิ่งถ้าทาผิด
ที่ใดสามารถรู้ได้ขั้นต้นจะลงโทษแค่ตักเตือนตามขั้นบันไดสูงสุดจะปรับผู้ประกอบการ 5 หมื่นบาทขั้นยึด
รถและขั้นเพิกถอนและถอนใบผู้ประกอบการด้วยการลงโทษขั้นต้นและดูการทาผิด ครั้ง 1, 2, 3, 4
หรือไม่ ส่วนครั้งที่ 5 ต้องเรียกอบรมและขนส่งระงับใช้ประกอบการเป็นบางคันอันนี้เป็นอานาจที่นาย
ทะเบียนทาได้ ต้องชี้แจงผู้ประกอบการว่า ไม่อยากใช้บทบาทอานาจหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้ ทุกคันที่จะ
ทาต้องมีผลว่าความผิดซ้าซาก เป็นข้อมูลที่ขนส่งจะใช้เป็นมาตรการต่อไป
นายณรงค์ศักดิ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. คณะทางานรถบรรทุกสีขาวนาโดย พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน รอง
ผบก.ฯ ได้สนธิกาลังออกตรวจตรารถบรรทุกในเส้นทาง 315 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม เขตท้องที่
สภ.บ้านโพธิ์ เขตติดต่อกับ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ผลการเรียกตรวจพบรถบรรทุกน้าหนักเกิน จานวน 4
คัน คันแรกรถพ่วงน้าหนักชั่งได้ 760 กก. เกินไป 17,260 กก. ส่งดาเนินคดีที่ สภ.เมือง คันที่ 2 ชั่งได้
65,620 กก. ส่ง สภ.บ้านโพธิ์ คันที่ 3 ชั่งได้ 67,750 กก. เกินไป 17,200 กก. คันที่ 4 เป็นรถ
เทลเลอร์ ชั่งได้ 54 ตันเศษ เกินไป 9 ตันเศษ หลังจากจับเส้นทาง 315 แล้ว ช่วงเที่ยงสนธิ กาลังไปที่
บางน้าเปรี้ยว ถนน 3481 ตอนสุวินทวงศ์ – บางน้าเปรี้ยว พบรถดินตรวจสอบ 1 - 2 คันแรกอยู่ คันที่

๑๒

ประธาน
มติที่ประชุม

3 พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็ล็อคประตูรถแล้ววิ่งหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่กาลังตรวจสอบรถคันข้างหน้าอยู่ ตรวจสอบ
เบื้องต้นเชื่อว่าบรรทุกน้าหนักเกินได้ต่อรองให้คนขับมามอบตัวแล้วเอารถขึ้นชั่งน้าหนักเกินไป 56 ตัน
เศษ ส่งดาเนินคดีที่ สภ.บางน้าเปรี้ยว ลักษณะรถพ่วงแม่ – ลูก ถ้าบรรทุกเต็มกระบะเป็นกระบะทึบตาม
กฎหมายน้ าหนั กจะเกิน ไปเป็น 10 ตัน รถส่ วนมากที่ บรรทุกน้าหนักเกินจะกรุกระบะทึบ เพื่อปิดบัง
สายตาในการมองบางคันก็คุมด้วยผ้าใบ สายบางน้าเปรี้ยวการตรวจต้องประสานกาลังกัน กอ.รมน.เพื่อ
นาไปและหน่วยอื่นเพิ่มกาลังเพราะช่วยเส้นนี้หลังจากตั้งด่านตรวจสักพักจะมี ผู้ประกอบการมากันเยอะ
มาก โครงการนี้จะมีการเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจากผู้ประกอบการด้วยกันเองที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการประกอบวิชาชีพ การประเมินจากภาพว่ารถบรรทุกประมาณนี้จะหนักประมาณ
เท่าไร ประเมินจากประสบการณ์วิชาชีพเปรียบเทียบว่าคันที่เกินกับไม่เกิน การบรรทุก แตกต่างกัน
อย่างไร ถ้าเกินน้าหนักเฉลี่ยเท่าไร รถที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือรถตู้คอนเทรนเนอร์ 2 ตู้คู่น้าหนักเกิน
ถ้าน้าหนักไม่เกินตู้เดียวน้าหนักจะประมาณ 30 ตัน
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานโครงการรถบรรทุกสีขาว ผู้แทนหอการค้าไปช่วยดูวางแผน
ปูองกันแก้ไขปัญหาและดาเนินคดีผู้ที่ละเมิดกฎหมาย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายทองค้า
สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างตามโมเดลนโยบายรัฐบาล
คสช.จะต้องมีการรับปูายค่าโดยสารและมีเครื่องหมายประจารถ รถปูายเหลือง เสื้อกั๊ก ให้ครบในปี 62
ในการจั ดระเบี ยบของจั งหวัด ฉะเชิงเทราการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการทางานไม่มีปัญหาข้อ
ร้ อ งเรี ย นจะมี ป ระเด็น ของการขอเพิ่ม รถ ในชั้ นนี้ จะมีค ณะอนุ กรรมระดั บจั งหวัด ที่เ ป็น อาเภอเป็ น
คณะอนุกรรมการอยู่ คณะกรรมการชุดใหญ่จะได้ติดตามมอบหมายที่ขอของเพิ่มสมาชิกในคิว ซึ่งจะมี
ขอเพิ่มในคิวเข้ามา ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้คณะอนุกรรมการไปตรวจสอบซึ่งยังไม่แน่นอนเพิ่งจะรายงานเข้า
มาเพื่อนาเสนออนุกรรมการจังหวัดอีกครั้ง เพื่อจะขอมติและขออนุมัติต่อไป ลักษณะของการเพิ่มคิวจะ
มีมาตรการว่าวินเดิมจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากจะต้องเพิ่มสมาชิกเข้าไปใหม่หรือตั้งวินใหม่เป็นกรอบ
นอกเหนือที่กาหนดไว้เดิมเพราะข้อตกลงเดิมสมาชิกส่วนมากจะไม่ยอมให้เพิ่มสมาชิกเพราะปัญหารายได้
ที่ลดลง จะให้ทุกคิวตั้งเกณฑ์ให้สมาชิกเห็นชอบก่อนแล้วจะนาเสนอเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการชุด
ใหญ่ต่อไป ส่วนเรื่องการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะเนื่องจากเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลคาสั่ง คสช.
ฉบับที่ 25 เป็นเรื่องของการจัดระเบียบมีความปลอดภัยสถานที่นั่งเพิ่มมาตรการของการจัดระเบียบ
เรื่องตัวคนขับรถจะต้องมีความพร้อมในการขับรถ และตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนซึ่งสานักงานขนส่ง
ดาเนินการคู่ขนานมาสม่าเสมอมีการตรวจสอบกับทางฝุายทหาร ตารวจ ทาทุกๆเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่
แล้ว จนถึง ปีนี้ อย่ างต่อเนื่องด้วย ซึ่งในภาพรวมก็เห็ นว่าปัญหาในภาพรวมของรถตู้ไม่มีข้อร้องเรียน
ประเด็นข้อร้องเรียนคือเรื่องของค่าโดยสารที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการลงโทษอย่างเด็ดขาดบังคับใช้
และเพิกถอนใบอนุ ญาตผู้ ประกอบการด้ว ย ขณะนี้ส านักงานขนส่ งที่ ตรวจสอบที่ผ่ านมาส่ ว นมากมี
ความผิดเล็กน้อย เช่นไฟแตกแล้วไม่เปลี่ยนก็บังคับให้เปลี่ยน และยางล้อสึกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนซึ่งรถค่า
โดยสารจะต้องตรวจปีละ 2 ครั้งซึ่งรถโดยสารจะต้องผ่านการตรวจสอบหมดการตรวจเช็คดับเบิ้ลเช็ค
ตามสถานีและสุ่มตรวจตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่านด้วย ที่ผ่านมาก็ทาอย่างสม่าเสมอที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง
เล็กน้อยให้แก้ไขก็ผ่านทั้งหมด มีการลงบันทึกตักเตือนไว้และลงในฐานข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๓

ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายมหัตม์
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 17.50 น. มีผู้ร้องเรียนมีเด็กวัยรุ่ นมั่วสุมยกล้อรถจักรยานยนต์
หน้าบริเวณหน้าห้างพวงทอง 5 ม.1 อ.พนมสารคาม จากการเข้าร่วมตรวจสอบพบวัยรุ่นขายจานวน 3
คน กาลังยกล้อรถจักรยานยนต์และมีท่อเสียงดัง จึงเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ
จานวน 2 คัน เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจปัสสาวะพบปัสสาวะเป็นผลบวกทั้ง 3 ราย ผู้กระทาผิด อายุ 20 ปี
อยู่ที่ ม.๒ ต.เขาหินซ้อน และเยาวชนชายอายุ 14 ปีและ 16 ปี จึงได้นาตัวผู้กระทาผิด 1 ราย ส่ง สภ.
พนมสารคามเพื่อดาเนินคดีต่อไป ในส่วนของเยาวชนทั้ง 2 ราย ได้เรียกผู้ปกครองมารับทราบเพื่อนาเข้า
บ าบั ด รพ.พนมสารคาม เป็น ผลการด าเนิ นการของอ าเภอเดี ยว ส่ ว นมาตรการฝากทางอาเภอมี 2
มาตรการคือ 1) เรื่องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อเสนอให้พิจารณาว่าบรรจุไว้ในวาระการประชุมของกานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นประจาเดือนก็ดี 2) เรื่องการจับกุมปราบปรามมีเรื่องการร้องเรียนก็ต้องออกไปดาเนินการ
ประธาน
การปราบปรามการแข่งขันรถในทาง สรุปให้ทางพื้นที่ดาเนินการถ้ากาลังไม่เพียงพอก็สนับสนุน
กับทางจังหวัดพื้นที่ในที่นี้หมายถึงทั้งปกครองและตารวจ สนธิกาลังไปดูอย่างการตรวจราชการ การไป
ตรวจตามสถานศึกษาทางพื้นที่อาเภอก็ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งทามาเกือบปีแล้วพอปีที่ 2
เรื่องเริ่มเงียบแต่ว่าเรื่องของการร้องเรียนในการแข่งขันรถจักรยานยนต์สาธารณะถือว่าน้อยลงดูจากยอด
ที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ซึ่งถ้ามีจะถ่ายสาเนาให้ทางปูองกันจังหวัดทุกครั้ง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
พ.อ.พนิชย์
สอบถามเรื่องคดีอาญากลุ่มที่ 4 เรื่องปราบปรามการค้าประเวณี เป็นเรื่องปูองกันปราบปราม
หรือเร่งรัดคดีทรี่ ัฐเป็นผู้เสียหาย คดีเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ถ้าเป็นคดีอยู่ต้องช่วยกันในเรื่องการปูองกัน
กวดขันในเรื่องนี้ อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะนโยบายการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่สาคัญของทางรัฐบาลก็ให้
ความสาคัญจะเป็นข่าวที่ปรากฏก็ให้ช่วยกันกวดขันในช่วงนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.40 น.

ด.ต.หญิง
พิมพ์/ทาน
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท.

ตรวจรายงานการประชุม

( สุเทพ ศรีเกษม )
รอง ผกก.รรท ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ

