รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/๒๕60
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๐9.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. พ.ต.ท.กัณตพัฒน์
3. นายเสรี
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
5. ร.ท.วุฒิ
6. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
นาคเจริญ
แจ่มเจริญสุขศรี
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ

8 ร.ท.ณรงค์
9 นายสมคิด
10 นางพิมพ์มาดา
11 นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
เกิดอยู่เจริญ
ไชยสุนีย์
ปิยรงธิไพศาล

12 นายสุทัศน์
13 พ.ต.ท.ธัญญะ

14 นางโสภา
15 นายวรพัฒน์
16 นายจรัส
17 นายรวี
18 นางสาวนิรดา

วัฒนกูล
ระย้า
เวฬุตันติ
คําไกร
ครชาตรี
ส่องแก้ว
มุ่งหน้าที่

19 นางอุไรวรรณ

อินทะสะ

20 นางธนพร
21 นายวรวิท
22 นายวัฒนา
23 นายสายชล
24 นายโกมล
24 นายไพโรจน์
25 นายสุพจน์
26 นายสิทธิ
27 นางชลาลัย
28 นายสมเกียรติ
29 นางวันเพ็ญ

แสงสุขชา
เรืองจันทร์
ธรรมวิเศษ
วิริยะชัตตสมบัติ
รุ่งเรือง
วิลาราช
สกุลธรรม
บูรณะภักดี
ฤทธิรัตน์
เยี่ยงมานิต
พึ่งพิบูลย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทนหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

30 นายภราดร
31 นายกฤษดา
32 นายธีรศักดิ์
33 นายไพโรจน์
34 นายพัลลภ
35 นายพงษ์สุรีย์
36 นายพิชิตพงศ์
37 ร.ท.บรรจงศักดิ์
38 พ.ต.ท.ธนวัฎ
39 พ.ต.ท.วฤทธ์
40 พ.ต.ท.กฤษณ์
41 พ.ต.ต.นิติโชค
42 พ.ต.ท.ธนา
43 พ.ต.ท.พิริยพงศ์
44 พ.ต.ท.วรรณกิจ
45 พ.ต.ท.เอกกนก
46 พ.ต.ท.นิวัฒน์
47 พ.ต.ท.ปริพล
48 พ.ต.ท.ชะรินทร์
49 พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
50 ร.ต.ท.สําราญ
51 ร.ต.ท.มณัฐชัย
52 ร.ต.ท.บรรจง
53 พ.ต.ท.นิธิวัชร์
54 นายสมบัติ
55 นายปราโมทย์
56 นายสุรวุฒิ
57 ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
58 จ.ส.อ.พิเชษฐ์
59 นายฐิติพงษ์
60 พ.ต.อ.มงคล
61 นายธนสรร
62 พ.ต.ต.ประยุทธ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. พ.อ.พัฒนพงศ์
3. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์

เมืองนภา
เจริญศรี
พยุหกฤษ
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
อัสพันธ์
สุทธิ
มาศิริ
เทียนทอง
ถาวโรฤทธิ์
บุญเรืองคณาภรณ์
วิจารณ์
มีสมบัติ
พงษ์สุวรรณ
บูรณ์เจริญ
นระจันทร์โท
จรณายุธ
สารการ
งามวงษ์นอ้ ย
ศรีภิรมย์
มั่งละมูล
พรหมแสง
จินดามงคล
ดิลกพงศ์โยธิน
มุมทอง
ศรจรัสสุวรรณ
เวชปรีชา
สินเจริญ
มีเปี่ยม
บุนนาค
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน นายอําเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

โชคชัย
ยี่สารพัฒน์
จิระเศรษฐ

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์

๓

4. ดร.กวินทร์เกียรติ

นนธ์พละ

5. นายสุริยะ
6. นางเสาวลักษณ์
7. นายอนุชา

จิตรพิไลเลิศ
บูราพรนุสรณ์
กระจายศรี

8. นายสมประสงค์
9. นางดวงเดือน
10. นายจตุพร

คูหากาญจน์
สมวัฒนศักดิ์
คชานุบาล

11. นายเดชา
12. นายวิพากย์
13. นายสมศักดิ์
14. นางอาภรณ์
15. นายธรรมนูญ
16. พ.ต.อ.วัลลภ
17. พ.ต.อ.พูนชัย
18. พ.ต.ท.ธงชัย
19. พ.ต.ต.นโรตม์
20. นายเลอสรร
21. นายวิสูตร
22. นายอํานาจ
23. นายชูรัช
24. นายวีระพล
25. นายนิกร
26. นายวชิรศักดิ์
27. นางสมจิตร
28. นายทวีศักดิ์
29. นายประจวบ
30. นางศิริกาญจน์
31. นายเขียน
32. นายสินชัย
33. นายอมร
34. นายโกวิท
35. นายจักรพงษ์
36. นายสม
37. นายอิทธิพงษ์
38. นายประดิษฐ์
39. นายพลากร

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ทองกัญชร
ใหม่มงคล
แจ่มใส
สามารถ
ชูรัตน์
วงษ์บุดดา
ยุวบูรณ์
สายวาณิชย์
ศรีสุนทร
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
จันธรรมาพิทักษ์
ศักดิ์ถาวรเลิศ
พันธุ์สุวรรณ
ขโมเมธาภรณ์
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
กรรเจียก
เกตุนวม
ศักดิ์ประศาสน์
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โรจนพร
โชคพิชิตชัย

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี

นายอําเภอพนมสารคาม
นายอําเภอสนามชัยเขต
นายอําเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
สว.สภ.สาวชะโงก
สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช

๔

40. นายสมบัติ
41. นายสมพร
42. นายวัลลภ
43. นายจอมพงษ์
44. นายประดิษฐ์
45. นายชวลิต

ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐9.0๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 11 เม.ย. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งฝุาย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน เม.ย. 60 สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ขอสรุปในภาพรวมเดือน เม.ย.
60 เริ่มจากการปูองกันมีหมู่บ้านยาเสพติดเปูาหมาย 127 หมู่บ้าน ดําเนินการแล้ว 112 แห่ง หมู่บ้าน
ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เปูาหมาย ๗๘๓ หมู่บ้าน ดําเนินการแล้ว 61๙ แห่ง รวมทั้งหมด 910 หมู่บ้าน
ดําเนินการแล้ว 931 แห่ง คิดเป็น 80.33 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมจัดหาเงินทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุน
ศรัทธา ๑๙,๗๔๐ บาท กิจกรรมปูอ งกันและแก้ไขยาเสพติด มีการจัดเวรยามเฝูาระวัง เพื่อปูองกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด จํานวน 67 หมู่บ้าน การรับรองครัวเรือนปลอดภัย จํานวน 106 หมู่ บ้าน
กิจ กรรมการจั ดสวัส ดิการแก่สมาชิก มอบเงินขวัญถุงแก่เด็กแรกเกิดแก่สมาชิก จํานวน 4 ทุนๆ ละ
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี จํานวน 4 ทุน ๆ ละ
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. จํานวน 12 แห่ง
ได้แก่ รร.บ้านคลอง 21 รร.วัดประตูน้ํา รร.วัดบางเกลือ รร.วัดสุเหร่าดารุ สกริน รร.ปลายคลอง 20
รร.วัดบ้านท่าเกวียน รร.บ้านนาดี รร.บ้านอ่างทอง รร.บ้านแปลงไผ่ขุนคลัง รร.บ้านโปร่งเจริญ รร.บ้าน
ห้วยน้ําใส รร.บ้านธรรมรัตน์ใน ๒)การดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จํานวน 7 แห่ง ๓) โครงการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียน ทักษะการติดสินในการดําเนินชีวิตและแนะแนวในเรื่องของยาเสพติด ๔) กิจกรรมต้านยา
เสพติดในชุมชน และให้ความรู้จํานวน 50 คน
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการ 1) ตรวจจั ด ระเบี ย บสั ง คมในสถาน
ประกอบการ 3 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน 190 คน พบผู้เสพยาเสพติดจํานวน 2 คน 2) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ํากว่า 10 คน ผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง จํานวน 113 คน 3) จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการจํานวน 1 ครั้ง 1 แห่ง 4) ดําเนินโครงการโรงงานสีขาว เปูาหมาย 20 แห่ง
ดําเนินการแล้วจํานวน 14 แห่ง
ผลการปราบปราม จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจําหน่าย 41
คดี ผู้ต้องหา 51 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย 38 คดี ผู้ต้องหา 40 คน ข้อหาครอบครอง
103 คดี ผู้ต้องหา 103 คน และข้อหาเสพ 187 คดี ผู้ต้องหา 187 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 372
คดี ผู้ต้องหา 384 คน ของกลาง ยาบ้า 15,695 เม็ด ยาไอซ์ 102.42 กรัม กัญชา 1,092.01
กรัม พืชกระท่อม 3,708.10 กรัม ฝิ่น 6.16 กรัม เคตามีน 24.03 กรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก เปูาหมาย 498 คน ดําเนินการแล้ว 131 คน สมัครใจค่าย
บําบัด เปูาหมาย 400 คน ดําเนินการแล้ว 200 คน บังคับบําบัด เปูาหมาย 1,140 คน ดําเนินการ
แล้ว 685 คน ต้องโทษบําบัดฯ เปูาหมาย 192 คน ดําเนินการแล้ว 131 คน ติดตาม เปูาหมาย
400 คน ดําเนินการแล้ว 252 คน

ประธาน

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิง บูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการตาม พ.ร.บ. จํานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 82
แห่ง โรงแรม/หอพักจํานวน 22 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 2 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน 113 แห่ง
พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง 16 คน ได้ บันทึกประวัติและนําส่งพนักงานสอบสวน 1 คดี สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน
639 คน พบสารเสพติด 4 คน บันทึกประวัติและนําเข้าค่าย ผลเป็นปกติ แนะนํา/ตักเตือน 127 แห่ง
สําหรับการตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการกระทําผิด
เรื่องยาเสพติดเฉพาะผู้เสพเข้าค่ายบําบัดอบรม 4 รุ่น อบรมไปแล้ว 2 รุ่น เปิดรุ่นที่ 3 วันที่ 17
– 29 พ.ค. 60 และที่ประชุมที่ยุติธรรมจังหวัดต้องหาอีก 100 คน เป็นการฝึกอาชีพผู้ที่พ้นโทษแล้ว
อบรม 22 – 24 พ.ค. 60 ซึ่งได้รายชื่อมาจากคุมประพฤติมาฝึกอาชีพอย่างเดียวรวม 3 วัน 2 คืน ฝาก
คุมประพฤติด้วย โดยให้เลือกว่าจะเป็นช่างอะไร ขอเรียนว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายตั้งแต่เดือน ธ.ค.
เกี่ยวกับการได้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ต้องขังพอพ้นโทษมาโดยไม่มีเงื่อนไข ของจังหวัด เราที่พ้น
โทษมาจากเรือนจํากลาง 800 คน เมื่อพ้นโทษจะมาอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมา
จากเรือนจําอื่นซึ่งทางจัง หวัดได้มีการประชุมไป 3 ครั้งแล้ว มีการวางแผนและร่วมกันทํางานระหว่าง 6
กระทรวงหลัก มี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งได้จัดทําแผนดูแลในการที่จะ
ควบคุมคนเหล่านี้ เพื่อได้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและไม่กลับไปทําความผิดซ้ํา โดยได้ส่งรายชื่อ
ให้แก่แต่ละอําเภอให้นายอําเภอเก็บเป็นความลับ และรัฐบาลมีมติ ครม. ให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องอาชีพ
เรื่องสาธารณสุขและเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่องซึ่งทางจังหวัดได้พิจารณายกร่างแผนเรียบร้อ ยแล้วเหลือ
ขั้นตอนการปรับปรุงใหม่และจะส่งไปให้นายอําเภออีกรอบหนึ่ง แต่เรื่องรายชื่อท่านนายอําเภอต้องไปดู
ด้วยเพราะส่งให้แต่ละอําเภอ เรือนจําต้องส่งทางผู้นําปกครองท้องถิ่นเพื่อให้สํารวจว่ามีความต้องการอะไร
ผู้พ้นโทษมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลืออะไร และทางทีมงานของจังหวัด ซึ่งทางยุติธรรมจังหวัด
เป็นฝุายเลขานุการ จะสรุปในเดือน มิ.ย. 60 ซึ่งทางอําเภอต้องประสานกับตํารวจในพื้นที่ ช่วยสอดส่อง
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มติที่ประชุม

ดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วย สืบเนื่องในวโรกาสคือในหลวงรัช กาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 70 ปี วโรกาสที่ 2 คือ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ท่านมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา วโรกาส
ที่ 3 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย์ ปลายปีนี้จะมีงานพระบรมราชาภิเษกในในหลวงรัชกาลที่ 10
ก็อาจจะมีการอภัยโทษอีกเพิ่มเติมมา ทางเรือนจํากับทางตํารวจต้องเก็บข้อมูลไว้เลยเพราะบุคคลเหล่านี้
จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเรา แต่ดูข้อมูลพื้นฐานแล้วประมาณ 1,000 กว่าคนที่ทางฝุายเลขาฯทําข้อมูลได้
จะมีรายละเอียดของแต่ละคนทั้ง 1,000 กว่าคนมีใครอยู่ตรงไหนต้องการรับความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อ
สะดวกในการติดตาม สําหรับเรื่องสถานบริการฝากทางฝุายปกครอง ตํารวจและหน่วยงานอื่นๆ ช่วย
กวดขันปฏิบัติตามกฎหมายปิด – เปิดตามเวลาที่กฎหมายกําหนด เรื่องของคนใช้บริการต้องไม่ต่ํากว่า
20 ปี อย่าให้มีอาวุธและยาเสพติดเข้าไป คงเห็นแล้วว่าเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาได้ไปจับที่ ถ.ข้าวสารเปิด
ถึงตี 4 มีเยาชนต่ํากว่า 20 ปี ประมาณ 60 กว่าคนและมียาเสพติดอีกสั่งปิดไป 5 ปี และที่ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี ส่วนกลางชุดนี้เข้าไปจับจะมีปัญหา ถ้าไม่มาจังหวัดเราก็จะเป็นการดี เพราะถ้าไป
จังหวัดไหนแล้วมีปัญหาทุกที แม้ว่าการข่าวแน่นอนจะมีหน่วยมาสืบก่อน ก็สมควรแล้วเพราะอยู่ตรงข้าม
วัดบวรนิเวศน์เป็นซอยเข้าไป ประชาชนแจ้งว่ามีการมั่วสุมมีพวกต่างชาติหรือกลุ่มที่นิยมเพศไม่ปกติ พวก
ประชาชนแจ้งไปทางกระทรวงมหาดไทย ศูนย์การค้ามนุษย์และศูนย์ควบคุมดูแลเด็กฝากในพื้นที่ดูด้วยว่า
อย่าปฏิบัติผิดกฎหมายและมอบอําเภอไปตักเตือนหลายรอบแล้วร้านที่เปิดเกินเวลา ปูายโฆษณาเครื่องดื่ม
ที่เป็นแอลกอฮอล์มีความผิดตามกฎหมายค่อนข้างสูงกว่าประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ํา ยังเห็น
ร้านอาหารธรรมดาก็มีการโฆษณาอยู่ ก็อยากให้พื้นที่เข้าไปตักเตือนด้วยว่าให้เอาปูายโฆษณาลงถ้าถูกจับ
ขึ้นมาโดนค่าโทษปรับเป็นหลักแสนผู้ประกอบการจะลําบาก เตือนกันเพื่อสังคมจะอยู่ได้ด้วยสันติสุข
ท่านพ.อ.สุรินทร์รายงานโดยตรงไว้ว่าส่วนใหญ่เรื่องตัดไม้ทําลายปุาจะมีเรื่องยาเสพติดติดเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เพราะส่ วนใหญ่ไปตรวจเมื่อไรเจอ ฝากทางตํารวจด้วยช่วยตรวจเรื่องสารเสพติดด้วยตอน
จับได้ ท่านรอง ผอ.กอ.รมน.ฝุายทหารมีคําสั่งย้ายเปลี่ยนหลายจังหวัดแต่ไม่ทราบว่ามีผลเมื่อไร คําสั่งออก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน เม.ย. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และ
เพศ คดีเกิด 1๙ ราย จับได้ 1๑ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น ๓ ราย
(ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙ (เปูาหมายร้อยละ 84.03) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 56 ราย จับได้ 23 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 14 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 46.88 (เปูาหมายร้อยละ
62.92) ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 15 ราย จับได้ 6 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 7 ราย ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 396 ราย ผู้ต้องหา 480 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ล ดลง 264 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 8 ราย ผู้ต้องหา 9 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน เมษายน 60
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม 1 คัน จับกุมไม่ได้
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2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จํานวน 11 คัน ได้รถคืน 1 คัน (สภ.เมือง)
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จํานวน 3 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จํานวน 1 คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จํานวน 4 คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 3 คัน
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
รายละเอียดการถูกโจรกรรมมีดังนี้
- สภ.เมือง รถยนต์ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์เกิด 7 ราย ช่ว งเวลาเกิด 00.01 – 06.00 น.
จํานวน 1 ราย ช่วง 12.01 – 18.00 น. จํานวน 4 ราย ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 12
ราย
- สภ.บางปะกง รถยนต์เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์เกิด 3 รายช่วงเวลาเกิด 00.01–06.00 น.
จํานวน 1 ราย รถจักรยานยนต์เกิด 00.01 – 06.00 น. จํานวน 2 ราย และช่วง 18.01 – 24.00 น.
จํานวน 1 ราย
- สภ.แปลงยาว รถยนต์ไม่มีเกิด รถจักรยานยนต์เกิด 1 ราย ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น.ยี่ห้อ
รถที่เกิด รถจักรยานยนต์ที่เกิด เป็นฮอนด้า 8 คัน ยามาฮ่า 1 คันและอื่นๆ 2 คัน รถกระบะอีซูซุ 1 คัน
ประธาน
แนวโน้มก็มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงอยากให้นําเรียนที่เกี่ยวกับคดีที่บางปะกงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
(ดูคลิป)
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจทําร้ายทั้งตํารวจและประชาชน ได้รับคําสั่งจาก ผบก.ฯดําเนินการ
สอบสวนตั้งแต่วัน ที่ 2๙ เม.ย. 60 เวลา 1๕.00 น. ปัญหาแรกเนื่องจากผู้ ต้องหาให้ การว่ ามีผู้ ร่ว ม
ขบวนการนี้อีก 2 คนรวมเป็น 3 คน แล้วหลบหนีเข้าปุาเมื่อได้ยินดังนั้นก็เริ่มดําเนินการปิดล้อมในเขต
แสนภูดาษ โดยระดมกําลังจากทุก สภ.แล้วขอไฟส่องสว่างเนื่องจากใกล้เวลาค่ํา ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัย
ระหว่างนั้นก็เข้าไปสืบสวนอยู่ สภ.บางปะกง ทางสืบสวนก็ยังไม่แน่ ชัดว่าคนร้ายมีกี่คน ประเด็นคือปัญหา
นี้เรื่องคือว่าผู้ต้องหาไปจอดรถอยู่ที่ห้างโลตัสบางวัว ปูายทะเบียนข้างหน้า ชจ 805 แต่ข้างหลังเป็น ขจ
805 แต่เลขทะเบียนเดียวกัน รถเป็นรุ่นอัลเมล่าสีดํา ถ้าเป็นตํารวจที่ทํางานเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์
จะรู้ เลยว่ารถรุ่ น นี้ เพิ่งเป็ น รุ่ นที่มีมาได้ไม่เกิน 5 -10 ปี แต่ทะเบียนเลขนี้จะเริ่มมาตั้งแต่ปี 90 -91
ทะเบียนก็เป็นทะเบียนก็ไม่ใช่เลขดีที่เป็นเลขที่สับเปลี่ยนทะเบียนเมื่อได้คันใหม่ สงสัยเลยแจ้งให้ตํารวจ
บางปะกงไปปิดล้อมและตรวจสอบในรถคนร้ายกําลังนอนหลับ พนักงานสอบสวนนํารถไปปิดท้ายขอเข้ า
ไปตรวจสอบ พอตื่นขึ้นมาเริ่มยิงออกมาพร้อมถอยรถแล้วชนรถเพื่อเปิดทางพอขับรถออกมา ร้อยเวร 20
ก็ขับรถไล่ตามมาทันกันระหว่างทาง พอจะแซงเพื่อปาดหน้าให้คนร้ายจอด คนร้ายยิงออกมาจากรถ
ระหว่างเริ่มแซงโดนด้านซ้ายและด้านหลังซึ่งกระสุนโดน ร.ต.อ.อุกฤษฎ์ วินิจสกุลไทย ร้อ ยเวรบางปะกง
นั่งข้างคนขับกระสุนนัดหนึ่งทะลุประตูด้านซ้ายมาตรงหน้าขา แต่ไม่เป็นอะไร สุดท้ายเป็นการดังของหลวง
พ่อพุทธโสธรรุ่น 80 ปีกรมตํารวจ คนขับก็ชะลอรถเพื่อเอาตัวผู้บาดเจ็บไป รพ.โดยฝากรถอาสาไปแล้ว
รถก็ขับไล่ต่อมา พอขับมาพบว่ารถผู้ต้องหาจอดรถอยู่กลางสะพาน ผู้ต้องหาวิ่งลงไปให้สะพานซึ่งเป็นจุด
กลับรถพอดี มีรถคันแรกรุ่นโตโยต้ารีโว ขับผ่านโบกให้จอดแต่ไม่จอดเลยโดนยิงใส่ 2 นัด วิ่งวนขึ้นจอด
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ด้านบน อีกคันรถอีโนวาขึ้นมาเห็นคนเจ็บคนเดียวส่วนภรรยาเจ็บเล็กน้อยหลบขึ้นมาจอด คันสุดท้ายรถ
วีออสคนฉะเชิงเทราเพิ่งไปธุระมา คนร้ายเรียกจอดก็เปิดกระจกคนร้ายเข้าไปนั่งและจี้ให้ขับขึ้นมาคนขับ
เห็นตํารวจจึงขับเข้าหาตํารวจมีการแย่งปืนกันในรถคนขับวิ่งหนีลงมาคนร้ายยิงออกมาแล้วขับรถหนีไปมา
จบที่แสนภูดาษไปชนรถชาวบ้านแล้วลงข้างทาง สรุปมีพยานแล้วว่ามาคนเดียวตั้งแต่ 16.00 น.จนถึง
22.00 น. ก็ถอนกําลังจากแสนภูดาษที่ปิดล้อมไว้เอารถกลับไปที่บางปะกง พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
ถึง 23.00 น. พอตรวจเสร็จแล้วค้นใต้เบาะข้างคนขับพบยาไอซ์ 64 กรัม ยาบ้า 600 กว่าเม็ด พอรู้ว่า
เป็นเรื่องของยาบ้าก็จบคดี ผู้ต้องหาที่จับได้นอกจากมีคดี 2 คดีแล้ว พอข่าวออกไปมีผู้เสียหายจากศรี
ราชาเป็นนักศึกษาอายุ 16 ปี 2 คนมาดูตัวยืนยันว่าคนเป็นคนไปจี้ที่ศรีราชา ไปงานวันเกิดกลับมากับ
เพื่อนตอนตี 2 ซ้อนมากับเพื่อน 2 คน จี้เอาคนหน้าตาดีก็บังคับให้ขึ้นรถมา อีกคนให้ขับรถจักรยานยนต์
ตาม พอดีเพื่อนผู้ชายขับรถกระบะมาพอดี คนร้ายเห็นท่าไม่ดีจึงยิงขู่ไป 2 – 3 นัด แล้วรีบขับหนีไปได้
แจ้งความไว้ที่ศรีราชาอีกคดีหนึ่ง คดีนี้เป็นคดีที่เป็นเครือข่ายของยาเสพติดซึ่ง จ.ขลบุรีเ ป็นหลัก วันนั้นไม่
เกี่ยวกับเรื่องยาแต่ไปเยี่ยมลูกแล้วเสพยาจะไม่นอนบ้านจะจอดรถแล้วนอนในรถ ที่กรุข่าวว่ามีเพื่อนมา
ด้วยคือเข้าวันนั้นรับเพื่อนมาด้วยที่ศรีราชาและส่งเพื่อนขึ้นรถที่หน้า มทบ. 14 เพื่อขับรถเข้ากรุงเทพฯ
เรื่องทั้งหมดมีคนเจ็บเป็นพลเรือน 4 คนรวมนั กข่าวด้วยและตํารวจ 2 คน ทางด้านสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติส่งรองผู้บัญชาการมาเยี่ยมคนเจ็บ ทั้งพลเรือนและตํารวจ ส่วนหนึ่งทางตํารวจก็ประสานส่งคน
เจ็บที่ขับรถวีออสเข้า รพ.จุฬารัตน์ 11 ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรยังไม่มีคนรับรองเรื่องค่าใช้จ่าย ก็จะจัดถามไป
ว่าค่าใช้จ่ายทําประกันไว้ ที่ รพ.ตํารวจ และได้ประสานกับตํารวจประชาชนได้รับความเสียหายช่วยเหลือ
ประมาณ 1 แสนบาท ส่วนอีก 2 รายในรถรีโวภรรยาเจ็บเล็กน้อยยังให้การได้ สามีไปเข้า รพ.จุฬาฯ
ปลอดภัยทั้งหมด คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญทําร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่และประสาน ผบก.ให้ประสาน
กับ ผบช.ภ.๒ เพื่อขยายผลต่อไป
ประธาน
เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการสังเกตที่ดี ปูายรถทะเบียนไม่ตรงกันระหว่างหน้ากับหลัง ตามที่ท่านรองฯ
ได้ข้อมูลว่าช่วงปี พ.ศ.ของรถยนต์ไม่ใช่ ฝากทางผู้เกี่ยวข้องถ้ามีข้อสังเกตต้องแจ้งตํารวจ
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
เนื่องจากช่วงมีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ส่วนรถยนต์นานๆถึงจะมีทีในช่วง 2 – 3 เดือน เริ่ม
มี 1 – 2 คัน ตํารวจตั้งจุดปราบโจรกรรมรถยนต์ของจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้ตํารวจบอก
เจ้าของหอพักเรื่องการติดกล้องแต่ส่วนใหญ่ รถยนต์ก็หายคนรับจ้างทําแอร์จอดรถไว้ก็หาย ฝากกรรมการ
ไปตรวจหอพักใดช่วยดูกล้ องวงจรปิดในหอพัก หรือให้ตํารวจไปพูดแล้วก็ไม่ค่อ ยติดกัน เพราะต้องใช้
งบประมาณสูง การหายมี 2 ประเด็น อันดับแรกหายจริง อันดับ 2 หายหลบไฟแนนท์ หายแล้วส่งออก
ต่างประเทศ เรื่องนี้ต้องสืบสวนและขยายผลต่อไปพนักงานสอบสวน กรณีอย่างนี้ถ้าได้รถไม่จริงหรือไม่ก็
ไม่หายจริง เจ้าของรถไปขายเอง ขายไม่มีทะเบียนแล้วก็ไปแจ้งหายส่วนที่เหลือก็ขาดทุนนิด หน่อย เขาก็
ขายแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดแต่มีเรื่องเกิดขึ้น แต่อย่างไรขอให้คณะกรรมการเตือนหอพักช่วยแนะนํา
เจ้าของหอพักซึ่งต้องติด บางครั้งก็จะติดในหอพักอย่างเดียว บางทีทางเข้าทางออกไม่ติดช่วยแนะนําให้
ด้วยช่วยได้เยอะในส่ วนของเราก็กล้ องวงจรปิด ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวเสนองานทางจั งหวัดไว้ให้
1 ล้านบาท ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 5 จังหวัด มีสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก จังหวัดละ 1
ล้าน ปีต่อไปก็เสนอไปแล้วอีก 3 ล้าน ของบ 5 จังหวัด ก็คงขยายกล้องได้พอสมควรในจุดสําคัญๆใน
เส้นทาง 4 สายหลักเพราะว่ากล้องต้องติดตั้งในระบบเดียวกันใช้ระบบใยแก้ว ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ฝากอําเภอเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการตรวจในการอนุมัติดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยความ
สงบเรียบร้อยฝากทุกอําเภอ
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นายรวี

พ.ต.ท.นิธิวัชร์

ประธาน

นายสิทธิ

วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานยอดแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในเดือน
เม.ย. 60 ที่ผ่ านมา เมี ย นมา 13,141 คน ลาว 2,261 คน กัม พูช า 21,304 คน รวมทั้ง หมด
36,706 คน นายจ้างทั้งหมด 5,436 คน ขอรายงานผลการตรวจสอบจับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองได้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบทั้งหมด 61 แห่ง รายงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจทั้งหมด 1,325 คน
และได้ดําเนินคดีนายจ้างทั้งหมด 2 ราย ดําเนินคดี แรงงานต่างด้าว 5 คน เป็นสัญชาติกัมพูชา 2 คน
แคนนาดา 3 คน
ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยั งไม่มีอะไรที่น่าวิตก ส่วนใหญ่เป็นการหลบหนีเข้า
เมืองของแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นทางผ่านเข้าไปพื้นที่ชั้นใน เช่นกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลที่มีการใช้
แรงงาน ทางตรวจคนเข้ า เมื องฉะเชิ งเทราก็ ได้ ร่ ว มกับ ทางสภ.และหน่ว ยงานในพื้ นที่ เร่ งรั ดในการ
ตรวจสอบสืบสวนหาข่าวในการตั้งจุดตรวจจุด สกัดจับต่อเนื่อง สําหรับในพื้นที่ฉะเชิงเทราเองได้มีการ
ดําเนินการในรูประชาสัมพันธ์และตรวจสืบสวนอย่างต่อเนื่องสถานประกอบการ พบที่กระทําความผิดก็
ดําเนินการจับกุมหรือดําเนิ นการปรับ ส่วนใหญ่ก็ดําเนินการเป็ นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาและอุปสรรคใน
ส่วนของคนจีนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาจะอยู่ได้ 60 วัน แล้วก็จะดําเนินการอยู่ต่ออีกครั้งเพื่ออยู่ต่ออีก
30 วันเป็น 90 วันแล้วเดินทางออก แล้วจะเดินทางกลับเข้ามาได้ 6 เดือน 2 ปี กรณีที่ 1 ส่วนกรณีจับ
ได้ที่แปลงยาวเป็นการดําเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกฎหมายที่ได้ไปตรวจสอบก็
พบว่ามีการลักลอบเข้ามามีการดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการก็ไม่เชิงเป็นการชักชวนกันเข้ามาทํางาน
ตามปกติ ในส่วนของตรงนั้นมีการกวดขัน ร้านอาหารในพื้นที่ของแปลงยาวจากการสืบสวนหาข่าวก็ มี
กลุม่ ต่างๆ เข้ามาค่อนข้างมากแต่รายละเอียดอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อจะขายผล
สัปดาห์ที่แล้วมีการไปจับที่โรงงานแห่ งหนึ่งที่ อ.แปลงยาได้ประมาณ 60 กว่าคนได้เข้าเมืองโดย
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอย่างที่ผู้ว่าพบว่าพวกนี้มีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องได้ด้วย พวกนี้เค้ามีโทรศัพท์ถึง
กัน หมดเคยจับ ได้ที่สั งขละบุรี พวกนี้มีเบอร์ติดต่อไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพฯแล้ว ก็ชักชวนมา บางทีต อน
ใบอนุญาตให้ทํางานไปกับนายจ้างคนนี้พออีกเดือนเปลี่ยนนายจ้างปัญหามันก็เกิด ทางรัฐบาลพยายาม
แก้ไขดูปรับให้เป็นไปตามความจริง ยังไม่ได้ข้อกลับมาฝากช่วยกันด้วย อําเภอในพื้นที่ด้วยเพราะว่าพวก
นี้แย่งอาชีพคนไทยและในอนาคตเทคโนโลยี เข้ามา การผลิตหลายอย่างจะใช้เครื่องกลหรือเทคโนโลยี
มากขึ้น คนก็ จ ะใช้น้ อยลงน่าจะเป็นปั ญหาของผู้ ค นในอนาคต เช่นบางโรงงานใหญ่ ๆ ผลิ ตอาหาร
สําเร็จรูปให้คนควบคุมไม่ถึง 10 คน แต่ทํางานได้ 24 ชม.ได้และขั้นตอนการผลิตมีมาตรฐาน ในอนาคต
ปัญหาคนจะตกงานเยอะมากขึ้นส่วนคนไทยต้องทํางานบางอย่างต้องทําเพิ่มเช่นงานประมงคนไทยไม่ทํา
ใช้แรงงานพม่ากัมพูชา หรือแม่บ้านทําความสะอาดส่วนใหญ่คนเข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายค่าจ้างค่อนข้าง
ถูกกว่าคนไทย แต่ความไม่ปลอดภัยสูงถ้ามีเด็กเล็ก อย่านําไปฝากเลี้ยงจะอันตรายเพราะมีเครือข่ายโทร
ถึงกันตลอด ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยกันดูแลอย่างน้อยต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง การคุม
ตัวก็ง่าย
วาระที่ ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานการค้ามนุษย์ดังนี้ วันที่ 4 เม.ย.ได้
ลงพื้นที่การร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมศูนย์ราชาวดี 1003 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จั งหวัดฉะเชิงเทราร่ วมกับ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา.
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานประถมศึ กษาจังหวัดและ ครอบครัวจังหวัด ลงพื้นที่
ตรวจสอบบริ ษัทไพโอเนี ย ร์ อินดั ส เตรียล จ.ฉะเชิง เทรา ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด

๑๐

มติที่ประชุม

ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการตรวจตามข้อมูล การร้องเรียนผลการตรวจสอบพบว่า
โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีลูกจ้างทั้งหมด 975 คน เป็นคนไทยจํานวน 503 คน
คนต่างด้าว 472 คน นําเข้าตาม MOU 417 คน จากการตรวจสอบห้องพักพบชายชาวกัมพูชามาอยู่
2 ปี จํานวน 1 คน ซึ่งติดตามบิดามารดา และพี่มาอาศัยที่ห้องพัก โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีการใช้
แรงงานเด็ก และไม่พบการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายสุพจน์
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน เม.ย.60
กลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ยังไม่พบการเคลื่อนไหว กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ของ
เดือน เม.ย. มีเครือข่ายชมรมรถบรรทุกฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือ ต่อ ผวจ.ฉช. เพื่อขอบคุณและสนับสนุน
การดําเนินโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายของประชารัฐ 1) เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 เวลาประมาณ
08.00 น. กลุ่มชมรมรถบรรทุกฉะเชิงเทรานําโดยนายณรงค์ศักดิ์ แก้ว เมืองเพชร ได้นําเครือข่ายชมรม
รถบรรทุกฉะเชิงเทรา พร้อมรถบรรทุกประมาณ 30 คันมาบริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงพลั งเชิงสั ญลั กษณ์ ในการสนับสนุนการดําเนินโครงการรถบรรทุกสี ขาวตาม
นโยบายประชารัฐ และได้มีผู้แทนชมรมฯ จํานวน 8 คน ซึ่ง ผวจ.ได้รับหนัง สือด้วยตนเองจากตัวแทน
ชมรมรถบรรทุกฉะเชิงเทราและขอบคุณที่ผู้ประกอบการการรถบรรทุก จ.ฉะเชิงเทราให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย 2) กลุ่มสหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๐ เวลา
ประมาณ 10.30 น. สหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จะเข้าร่ว มกิจกรรมวันแรงงาน
แห่งชาติที่ กทม.ในวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรงงานกลุ่มดังกล่าเข้าร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากล
๒๕๖๐ จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แรงงานที่เข้าร่วมไปร่วมกิจกรรมวัน
กรรมกรสากล ๒๕๖๐ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สมชิ ก ของกลุ่ ม สหภาพแรงงานภาคตะวั น ออกพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ประมาณ 200 คน การจัดงานวันกรรมกรสากลร่วมในวันที่ 1 พ.ค.60 ดังกล่าวได้มีการขอ
อนุญาตจัดงานเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ประธาน
ฝากทางอําเภอพนมสารคามช่วยติดตามในส่วนของมีผู้สนับสนุนผู้คัดค้านโรงไฟฟูาเขาหินซ้อน
เพราะว่าที่ไปเคลื่อนไหวมีกรอบกําหนดอยู่ว่าให้เสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา EHIA ภายใน 75 วัน ช่วย
ติดตามความเคลื่อนไหว่าเป็นอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา
ทางหลวงจั งหวัด ชนบทในเดือน เม.ย.60 ไม่ได้ดําเนินการติดเผ้ าระวังการดําเนินการ ในปี
2560 เข้าชั่งน้ําหนัก ใน 4 สายทาง ได้แก่ ฉช 2004 ทางหลวงหมายเลข 34 สี่แยกบางพระ สายที่
2 ได้แก่ แยกทางหลวง 314 แยก อ.บ้านโพธิ์สายหัวเนิน สายที่ 3 สาย 3481 สายทางหลวง 3481
– บ้านคลอง 21 บริเวณถนนสายแยกไผ่ดํา อ.บางน้ําเปรี้ยว สายที่ 4 สาย ฉช 4050 แยกทางหลวง
หมายเลข 332 ถึงบ้านบางขนาก เลียบทางคลองชลประทานหรือสายบางขนาก – ท่าไข่ ส่วนผลเป็น
ประการใดจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป
ประธาน
ถนนเส้นท่าไข่ – บางขนากช่วง ต.บางโรง ใช้งบปีไหนที่จะทําต่อ
นายวัฒนา
ใช้งบปี 60 ทําเสร็จตลอดสาย ใช้งบของกลุ่มจังหวัดที่ผู้ว่า ราชการจังหวัดดูให้จะเหลือ 3 กม.จะ
เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
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นายวรวิท

แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราจะดําเนินการข้อหาใช้ยานพาหนะบรรทุกน้ําหนักเกินอัตรา
กําหนดมีจับกุมได้ที่ด่านชั่งน้ําหนักฉะเชิงเทรา บางไผ่จํานวน 3 ราย และได้ดําเนินการตาชั่งลอยร่วมกับ
โครงการรถบรรทุกสีขาวได้จํานวน 3 ราย สินค้าที่บรรทุกเกินทั้งหมดเป็นดินลูกรัง
ประธาน
ด่านตาชั่งลอย มีคุมอย่างไรท่านจะแก้ไขอย่างไร
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
ขอเสริมด่านตาชั่งลอยตรวจความถูกต้องทุกเป็นจุดอ่อนที่จะตีเป็นจุดอ่อนปัญหาการชั่งน้ําหนัก
คือตาชั่งไม่ได้มาตรฐานตัวนี้ต้องส่งไปตรวจทุกเดือนต้องวัดค่ามาตรฐานของการตรวจสอบทุกๆเดือน มี
เรื่ อ งร้ องเรี ย น โครงการดีแ ต่ ก ารปฏิบั ติเ สมอภาคกั นหรือ ไม่ กลุ่ มที่ ประกอบการทั้ง หลายจะมี การ
ร้องเรียนกระทบกับคนในพื้นที่ ค่ามาตรฐานต้องตรวจสอบทุก 6 เดือน
ประธาน
ตาชั่งลอยมีระเบียบกฎหมายรองรับหรือไม่
นายวรวิท
ส่วนใหญ่เขาจะทดสอบเบื้องต้น แล้ วนําไปชั่งใหญ่อีกที แต่ถ้าเขายอมรับก็ใช้ตาชั่งนั้นเลย แต่ถ้า
ไม่ยอมรับก็จะไปตรวจสอบชั่งที่ตาชั่งใหญ่ แต่ถ้าเกิดเรื่ องเทียบค่าเราก็ดําเนินการเทียบค่าตาชั่งอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ประธาน
ฝากทางตํารวจว่าต้องเช็คตาชั่งมาตรฐาน เท่าที่ฟังมาผู้ประกอบการบางท่านไม่พอใจว่าตาชั่งลอย
ไม่ได้มาตรฐานและไปดําเนินการให้ บางกลุ่ม บางกลุ่มก็ไม่ดําเนินการ ปัญหาทางจังหวัดเองได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก็มีหลายฝุาย โครงการนี้เท่าที่ทราบแต่บางคนไม่ได้อยู่ในชุดการจับกุม ตรวจสอบและ
กลับไปดําเนินการขอให้เป็นเสมอภาคกันไม่อยากให้โดนร้องชัดเจนแล้ว เพราะคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นการจับกุมอย่าไปทําแบบนั้น บางท่านถืออภิสิทธิ์ที่จังหวัดได้แต่งตั้งแล้วไปทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็น
โครงการที่ดีแต่อย่าให้เป็นปัญหา
นางธนพร
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนเมษายนไม่ได้ออกตั้งอ่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกิน
เพราะอยู่ในช่วงรณรงค์แต่ได้ไปตรวจเมื่อเดือน พ.ค.บริเวณบางน้ําเปรี้ยวพบรถดัดแปลงสภาพรถให้
ส่งผลบรรทุกน้ําหนักเกินที่กฎหมายกําหนดฯ จํานวน 1 คัน และขอเรียนเรื่องรถบรรทุกสีขาวของประชา
รัฐและได้พบท่านรองกิติพันธ์ ท่านได้ให้ไปดูคําสั่งแต่งตั้งเดิมเค้าแต่งตั้งเป็นชื่อไม่ได้แต่งตั้งเป็นตําแหน่ง
ท่านให้ไปดูว่าสมควรจะแต่งตั้งเป็นอย่างไร แต่ดูให้เรียนเชิญฝุายตรงกันข้ามกับคุณณรงค์ศักดิ์เข้ามาด้วย
ว่าจะเข้ามาหรือไม่
ประธาน
เราไปเชิญเขามาจะได้ไม่มีการขัดแย้งกันในพื้นที่ เดี๋ยวจะมี ผู้สนับสนุนแล้วจะผู้ต่อต้านเข้ามาอีก
ความจริงมีเรื่องร้องเรียนมาแล้ว
นางธนพร
เรื่องนี้ถ้าสํานักงานขนส่งไปตรวจสอบอยู่ตรงไหนกลุ่มของผู้ประท้วง ขับรถมาดูว่าใช่กลุ่มของคุณ
ณรงค์ศักดิ์หรือไม่ รถที่บรรทุกที่อยู่ในบ่อดินก็จะไม่ออกมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางธนพร
การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสาธารณะ ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการที่จะมีคน
เพิ่มคือคณะกรรมการก็เลยมีมติว่าให้ ขนส่งจังหวัดมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สภ.ทุกพื้นที่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบและสํารวจสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
เดิมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบผู้ที่ขอจัดตั้งสถานที่ รับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน ใหม่) และผู้ขอเพิ่มเป็นผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะวินเดิม เพื่อปูองกันปัญหาการร้องเรียนผู้ที่ร้องเรียนรับเงินจากผู้ที่จะเข้าใหม่
ประธาน
ฝากทางขนส่งจัดระเบียบให้เรียบร้อยและฝากทางตํารวจช่วยไปดูด้วยว่าบางวินจะมีเหมือนเป็นผู้
มีอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ไปยุ่งเกี่ยว ทางขนส่งสิ่งที่ เป็นภาพรวมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือว่าลดอุบัติเหตุ
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้มากโดยทั้งประเทศไม่มีการสูญเสียจากรถยนต์สาธารณะเลย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
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มติที่ประชุม

ดีที่ใช้มาตรการเข้มข้น ก็อยากให้ ดําเนินการต่อไปแม้จะไม่ใช่ช่วงดําเนินการก็ตามช่วยดูในเรื่องของ
คนขับรถต้องไม่มีแอลกอฮอล์เลยหรือวัดแล้วเป็นศูนย์ เรื่องของระยะเวลาคนขับต่างๆ ซึ่งตรงนี้เคยพูดใน
ที่ประชุมครั้งหนึ่งแล้ว ศูนย์การลดอุบัติเหตุบนถนนมีคนขายตั๋วบริษัทหนึ่งที่ขนส่งไปร้องเรียนโดยออก
ช่อง MSS ช่วงขากลับตอนเทศกาลสงกรานต์ที่ชาวบ้านมารอมาก เพราะรถไม่พอคือคนขับไม่พอเพราะ
คนขับต้องเว้นวรรคไว้พักผ่อน ก็มาตําหนิหรือด่าทอทางรัฐบาล ความจริงต้องเข้าใจว่ากลับช้านิดหน่อย
ถึงบ้านโดยปลอดภัยดีกว่า ออกไปแล้วไปเกิ ดอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่มีอุบัติเหตุที่
เกิดจากรถยนต์สาธารณะเลยไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถเล็ก หรือรถตู้ ฝากให้ขนส่งเข้มงวดต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายธนสรร
ในเดือน เม.ย.60 มีการดําเนินการ 5 อําเภอ อ.บางคล้ามีซ่อมรถจักรยานยนต์และจําหน่าย
อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มรถที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานจํ า นวน 5 คั น โครงรถจั ก รยานยนต์ 1 คั น ได้ นํ า ส่ ง สภ.บางคล้ า
ตรวจสอบ ในส่วนของ อ.เมือง อ.พนมสารคาม บ้านโพธิ์ ก็ได้ดําเนินการออกตรวจเช่นเดียวกัน ก็ยังไม่พบ
การกระทําความผิดได้มีการตักเตือนและนําให้ไปปฏิบัติตามกฎหมาย
ประธาน
ฝากทางผู้เกี่ยวข้อง ตํารวจ ปกครอง ขนส่ง นโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบมาเป็นแนวทางที่
ถูกต้องแล้ว เพราะว่าเราก็ไปตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ตามสถานศึกษาหรือตามโรงงาน ก็ไปถามว่า ไป
ดัดแปลงสภาพจากที่ไหนแล้วไปตักเตือนร้าน ซึ่งนโยบายดําเนินการมาตั้งแต่เดือน พ.ย. – ปัจจุบันน่าจะ
หมดเวลาการเตือนแล้ว ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วทุกอําเภอ ร่วมกับทางตํารวจบังคับใช้กฎหมาย รู้จุด
แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน และเห็นจากการรายงานมาของอําเภอได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างขยันขันแข็งต้อง
ขอขอบคุณทุกๆ คนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ
ประธาน
ทางจังหวัดเร็วๆนี้จะมีแบบสอบถามจะให้รู้เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเราจะเป็น EEC และจะสอบถาม
ความเห็นของพี่น้องประชาชน อาจจะต้องผ่านหน่วยงานท่านที่เกี่ยวข้องว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
นโยบาย EEC และต้ อ งการให้ รั ฐ บาลทํ า อย่ า งไรนโยบายนี้ เป็ น มติ ครม.มาแล้ ว ที่ รั บ การอนุมั ติ จ าก
นายกรัฐมนตรีว่าให้ พื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เป็นพื้นที่ EEC ถ้าใครได้ดูที่ประชุม
ประจําเดือนของจังหวัด หัวหน้าส่วนล่าสุดก็จะมี VTR อยู่ประมาณ ๘ นาทีจะได้ดูว่าจังหวัดเรา ที่แน่ๆ
ของเราจะมี โ ลจี ส ติ ก พลั บ ตลอดจนเป็ น เมื อ งอยู่อ าศั ย ขั้ น ดี ตอนนี้ ไ ด้ เ สนอท่ า นผู้ ว่ า ตั้ ง คณะทํ า งาน
โดยเฉพาะเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเพราะได้รับการร้องเรียนมาตลอดเลยว่าน้ําประปาบางแห่งไม่
ไหลเป็นอาทิตย์ บางแห่งไหลกะปริบกะปรอยหรือไม่ก็ดํา ให้การประปาส่วนภูมิภาคไปทําข้อมูลมาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ส่วนเรื่องระบบไฟฟูาได้เชิญไฟฟูา ภูมิภาคเข้ามาพูดคุยแล้วไม่น่ามีปัญหา
อะไรเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดมาเกิดไฟดับเป็นครั้งคราวเนื่องจากเพียงแต่ว่าสถานที่ผลิตมีสิ่งแปลกปลอม
เข้าไป เช่นสัตว์เลื้อยคลานไปทําให้ระบบเขาขัดข้อง พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในเขตอําเภอ
เมืองห้ามดับเกิน 50 นาที ไฟฟูาต้องรีบแก้ไข
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นายฐิติพงษ์

ประธาน
นายวรวิท
ประธาน

นายวรวิท
ประธาน

มติที่ประชุม

มีเรื่องนําเสนอผมดํารงตําแหน่งชมรมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์ จะมีเรื่องเกี่ยวกับจราจร ถนนเส้น
สุวินทวงศ์ในกลุ่มมีเรื่องร้องเรียนและได้นําเรียนในที่ประชุมคณะอื่นมาบ้างแล้ว เป็นในเรื่องของจุดเกาะ
กลางที่ชุมชนทําขึ้นมาเองเป็นจุดกลับรถที่สะดวกซึ่งทําลอยขึ้นมาเองเช่น แผ่นปูนหรือท่อนไม้ไปตั้งกลับ
รถเองในชมรมเราพบผู้ใช้ในจุดนี้มาก มีประสบอุบัติเหตุหนักๆ หลายครั้ง ถึงขั้นพิการหลายท่านมาก ขอ
นําเรียนในชุดคณะว่าจุด นี้เราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้ทราบหลายๆส่วน จุดกลับรถในเส้นสุวินทวงศ์
ค่อนข้างไกล แต่ถ้ามีจุดแบบนี้ทําลอยขึ้นมาหลายๆจุด ผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์เองบางทีขี่มอเตอร์ไซด์ขึ้นมาเรา
ก็เสียหลักเองได้ด้วย รวมทั้งตัวรถจักรยานยนต์เองขึ้นมาก็อาจประสบอุบัติเหตุรุนแรงเองด้วย เส้ นทาง
เป็นเส้นทางตรงเราก็ไม่ได้ระวัง ใช้ความเร็วแต่พอรถจักรยานยนต์ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะมีคันของปูนหรือ
ยางมะตอยเลยขึ้นยากบางครั้งต้องเร่งเครื่องแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลย ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อย ล่าสุดเกิดขึ้นกับ
ตัวเองรถคันหน้าวิ่งมาบริเวณตลาดสุวินทวงศ์ ประสบอุบัติเหตุแต่คนที่โดนชนลอยข้ามหลังคารถผมไป ขอ
เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว่ า จะมี แ นวทางแก้ ไ ขอย่ า งไร จริ ง ๆแล้ ว มี ห ลายจุ ด มาก จึ ง ขอนํ า เสนอว่ า ลงพื้ น ที่ ไ ป
ตรวจสอบดีกว่า หลักๆ มีทางเข้าบริษัทไมโครชิพ หน้าตลาดวัดบางสายและหน้าตลาดสุวินทวงศ์
แขวงทางหลวงจังหวัดไปตรวจสอบทั้งสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย
จะมีการดําเนินการแยกเป็น 2 ส่วน คือโครงการที่มีการก่อสร้างจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการก็ ต้ อ งไปแจ้ ง โครงการ ถ้ า ไม่ มี โ ครงการก่ อ สร้ า งก็ จ ะเป็ น หน้ า ที่ ดู แ ลของทางหลวงจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ กม.62 ไล่ดูมา ส่วนโครงการก่อสร้างจะเป็นของกรม
ในเขตพื้นที่ของแขวงจังหวัดฉะเชิงเทราท่านก็ดูแลรับผิดขอบไป ถ้าเป็นของโครงสร้างการที่ให้
โครงการแก้ไขแจ้งเขาด้วย ไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนแบบนี้ ให้เร่งด้วย กลั วจะเกิดอุบัติเหตุอีก ปีนี้
สงกรานต์มีผู้เสียชีวิตน้อยลงกว่าปีก่อนท่านนายกรัฐมนตรียังบอกเลยว่าคนเดียวก็รับไม่ได้ อย่าให้เกิดเหตุ
ฝากให้ท่านไปดําเนินการ
ถ้าเห็นมีการเปิดทางจะทําหลักไปปิดหรือถังน้ํามัน ปิดแต่จะมีประชาชนนําหินทําไปหนุนแล้วทํา
รถจักรยานยนต์แค่นําหินไปไว้ก้อนเดียวไปวางก็ได้แล้ว
ฝากให้ดูทางพื้นที่ อ.บางน้ําเปรี้ยวช่วยดูด้วยเมื่อเห็นก็ไปตักเตือนชาวบ้านถ้าท่านเห็นเช่นไม้หรือ
หินก็หยิบออกเอง ให้ อส.หมั่นไปดูบ้างของ อ.บางน้ําเปรี้ยว ในส่วนของกล้อง CCTV ความจริงประชุมไป
แล้วมีการติดตั้งเพิ่มซึง่ จะใช้งบประมาณเลขทะเบียนรถสวย วันนั้นประชุมคณะกรรมการอุบัติภัยทางถนน
ฝากท่านขนส่งกองทุนอยู่ขนส่งที่ขอใช้งบประมาณ 40 กว่าตัวที่ไปสํารวจมา ก็จะช่วยทางหน่วยงาน
ตํารวจจะได้ดูการกระทําผิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 10.๓๕ น.
พ.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
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