รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา ๐9.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นางปณิตา
3. นายพรเลิศ
4. นายเสรี
5. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
6. ร.ท.วุฒิ
7. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
ทรัพย์วณิช
โชคชัย
แจ่มเจริญสุขศรี
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ

8. พ.อ.พนิชย์
9. พ.อ.สุรินทร์
10. นายธวัชชัย
11. นายนันทวุฒิ
12. นายปิยวัฒน์

ศิริพละ
เจริญชีพ
สุขสวัสดิ์
ปิริยะ
ปิยรงธิไพศาล

13. นายสุทัศน์
14. พ.ต.ท.ธัญญะ
15. พ.ต.อ.ชัยรัตน์
16. นายโฆษิต
17. นายวรพัฒน์
18. นายจรัส
19. นายศุภกิจ
20. นายปัญญา

วัฒนกุล
ระย้า
อู่พิทักษ์
ชุมเกษียร
คาไกร
ครชาตรี
รุ่งฟูา
สุขประเสริฐ

21. นางอุไรวรรณ

อินทะสะ

22. น.ส.เปรมศิริ
23. น.ส.วริณภา
24. นายวีรชัย

แก้วสี
น้อยสง่างาม
ชมศาสตร์

25. นายวัฒนา
26. นายสายชล
27. นางสาวเทียมจิตร
28. นายไพโรจน์

ธรรมวิเศษ
วิริยะชิตตสมบัติ
อมาตยกุล
วิลาราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทนหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

29. ดร.ณัฐปภัสร์
30. นายสิทธิ
31. น.ส.หทัยรัตน์
32. นายสมเกียรติ
33. นายบัญญัติ
34. นายจอมไตร
35. นางเพลินพิศ
36. นายธีระศักดิ์
37. นายนภดล
38. นายพัลลภ
39. นายพงษ์สุรีย์
40. ร.ท.บรรจงศักดิ์
41. พ.ต.ท.สุมติ ร
42. พ.ต.อ.ดุษฎี
43. พ.ต.ต.นิติโชค
44. พ.ต.ท.ธนา
45. พ.ต.ท.จักรภัทร
46. พ.ต.ท.เอกกนก
47. พ.ต.อ.กษิภณ
48. พ.ต.ท.นิวัฒน์
49. พ.ต.ท.วรานนท์
50. พ.ต.ท.เอกภพ
51. พ.ต.ท.สุวัฒนา
52. ร.ต.ท.มณัฐชัย
53. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
54. ร.ต.อ.วิชาญ
55. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
56. น.ส.ปรียาภา
57. นายปราโมทย์
58. นางศรีกัญญา
59. นายสุรวุฒิ
60. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
61. นายกวีพัฒน์
62. ว่าที่ ร.ต.สมชาย
63. นายสมศักดิ์
64. นายนพพร
65. จ.ส.อ.พิเชษฐ์
66. (ไม่ทราบชื่อ)
67. นายสุพจน์

ญาณมโนวิศิษฎ์
บูรณะภักดี
แจ่มนาค
เยี่ยงมานิต
เลื่อนแปูน
ตันติเสวี
ทองนพคุณ
พยุหกฤษ
ห้วยอาพัน
นักเจริญ
อัสพันธ์
มาศิริ
พรมตอง
ศุกรเสพย์
วิจารณ์
มีสมบัติ
ดาราพงศ์
นระจันทร์โท
ศิริจันทร์
จรณายุธ
บุราณรมย์
ธรรมาธิกุล
ศรีกล่า
พรหมแสง
ศรีใส
ค้าขาย
ดิลกพงศ์โยธิน
ณ รังสี
ศรจรัสสุวรรณ
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
มั่นเจริญ
ทองมี
จรูญเลิศ
บุตรโรจน์
มีเปี่ยม
ตรีรัตนนุกูล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผช.ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

68. นายธนสรร
69. พ.ต.ต.ประยุทธ

วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
1. พ.ท.วรชิน
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์
3. ดร.กวินทร์เกียรติ

เยาวรัตน์
จิระเศรษฐ
นนธ์พละ

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน

4.
5.
6.
7.
8.

นายสุริยะ
นายชาติพงษ์
นายสมประสงค์
นางดวงเดือน
นายจตุพร

9. นายเดชา
10. นายวิพากย์
11. นายสมศักดิ์
12. นางอาภรณ์
13. นายธรรมนูญ
14. นายวิรัตน์
15. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
16. พ.ต.ท.ภูมิสิษฐ์
17. พ.ต.อ.จิณวัตร
18. พ.ต.อ.นิพนธ์
19. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
20. พ.ต.ท.พัฒนา
21. นายเลอสรร
22. นายอานาจ
23. นายชูรัช
24. นายวีระพล
25. นายประจวบ
26. นางศิริกาญจน์
27. นายเขียน
28. นายอมร
29. นายโกวิท
30. นายจักรพงษ์
31. นายสม
32. นายอิทธิพงษ์
33. นายประดิษฐ์

จิตรพิไลเลิศ
รตโนภาส
คูหากาญจน์
สมวัฒนศักดิ์
คชานุบาล
นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ทองกัญชร
ใหม่มงคล
แจ่มใส
เธียรพลีกุล
พงษ์พนัส
มากเขียนไป
ก้อนทองดี
คล้ายสิงห์
ศรีภิรมย์
แก้วสาอางค์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
กรรเจียก
เกตุนวม
ศักดิ์ประศาสน์
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โรจนพร

ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี

นายอาเภอพนมสารคาม
นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอราชสาส์น
ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.ฉิมพลี
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

๔

34. นายพลากร
35. นายสมบัติ
36. นายทวีศักดิ์
37. นายสมพร
38. นายวัลลภ
39. นายประดิษฐ์
40. นายชวลิต
41. นายร่มไทร
42. พ.ต.อ.บุญส่ง
43. นางนิทัศนีย์

โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ขโมเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ทิพยเศวต
ปีกขุนทด
ฉัตรโชติกวงศ์

นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอ านวยการส านั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)

เปิดประชุมเวลา ๐9.๐๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เรื่องแรกขออนุญาตให้ รอง ผอ.กอ.รมน.แนะนาตัวในที่ประชุมรับทราบ
พ.อ.พนิชย์
ผม พ.อ.พนิชย์ ศิริพละ มารับตาแหน่งเป็น รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทราฝุายทหาร เมื่อ
วันที่ 1 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับทุกๆท่าน
ประธาน
ในโอกาสต่อไปต้อ งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการท างานเกี่ยวกั บเรื่องความมั่นคง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องต่อไปขอนาเรียนให้ทราบว่าการไฟฟูาฝุายผลิตกาลังมาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งจะคาบเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ที่เกี่ ยวกับเรา
คือจะตั้งฐานการผลิตห่างจากเราประมาณ 20 กม.สรุปคือจะตั้งที่ จ.สมุทรปราการ จะมีเรือขนาดใหญ่
เป็นก๊าซ LNG หรือ Liquid Natural Gas จะต่างกับ LPG และ NGV อย่างไร สิ่งที่ได้จะกระทบกับ
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราหรือทั้ง 3 จังหวัดคือสิ่งที่เราต้องรับรู้ว่า จะต้องทาอย่างไร พอพูดถึงก๊าซ
ธรรมชาติประชาชนจะรู้ว่าไม่ดีไม่อยากให้จึงแนะนาไป มีเรือขนาดใหญ่จะขวางการเดินเรือเพราะนโยบาย
รัฐบาลเรื่อง EEC เชื่อมต่อกันกับฐานท่าเรือใหม่ แล้วผมก็นาเรียนท่า นไปว่าในฐานะรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไปดูว่าการเดินเรือเป็นอย่างไรไปถึงปากอ่าวของแม่น้าบางปะกงที่ออกทะเล จะเห็นเรือที่บรรจุ
ก๊าซ LPG วิ่งเข้ามาหลายลาจึงมีผลกระทบกับการเดินเรือมากผลกระทบต่อชาวประมงที่เดินเรือในน่านน้า
ส่วน LNG ที่จะทาจะเป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งจะต่ อท่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการจะไม่วางท่อในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในระยะ 2 ก.ม.ในทะเลเรือทุกลาห้ามผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรึกษาข้อมูลปกปูอง
ต่อต้านไม่ให้ชาวบ้านรู้ไม่อย่างนั้นจะมีชาวบ้านมาร้องเรียน คณะของเราเป็นคณะทางานด้านความมั่นคง
เมื่อวันก่อนได้ไปรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพลังมวลขนที่มาร้องเรียนกรมโยธาผังเมืองและผังเมืองจังหวัด
ประกาศโดยกาหนดเขตอุตสาหกรรม ประชาชนเดือดร้อนอยากได้สีเขียวเหมือนเดิม ไม่ให้มีโรงงานมาตั้งต
ตรงนี้ เ ป็ น ปั ญ หา ทางโยธาและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ก็ ป ระกาศมาว่ า เขตนี้ เ ป็ นสี อ ะไรในขณะเดี ย วกั นให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นภายใน 30 วันซึ่งประชาชนก็มาใช้สิทธิของตนเองอย่างถูกต้อง บางพื้นที่
ประกาศโดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องประชุมโยธาผังเมืองจังหวัดและบริษัทที่ปรึกษาก็เอาชาวบ้านมาประชุม
เท่านั้นไม่ได้บอกหมดทุกอย่าง ภาครัฐหรือราชการต้องบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ประชาชน ทีมที่ทา EEC
พยายามบอกทีมให้บอกประชาชนว่า EEC ที่จะผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราจะทาตรงไหน ซึ่งที่ดินในปัจจุบันได้
ขึ้นราคาแล้วโดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอแผนงานโครงการมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพทั้งประปาของ

๕

มติที่ประชุม

เราให้มีคุณภาพเพราะเราเองก็รู้อยู่ว่าน้าประปาของเราเป็นอย่างไรให้ไปหาแหล่งน้าที่จะทาน้าดิบได้รับ
รายงานกลับมาว่าราคาที่ดินขึ้นราคาแล้ว ตอนนี้ยังไม่ประกาศว่าเป็น EEC แล้วซ้า เรื่อง EEC เป็น
นโยบายรัฐบาลและต้องมีแน่นอน ภายใน 5 ปีและจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดกาหนดยุทธศาสตร์ที่วาง
เอาไว้ ซึ่งยังไม่ประกาศว่าผ่านพื้นที่ใดบ้างประมาณ 3 – 4 อาเภอ จังหวัดฉะเชิงเทราในยุทธศาสตร์เป็น
เมืองน่าอยู่เป็นโลจีสติก ฮับ ซึ่งจะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านและรถไฟรางคู่และสิ่งที่ คู่ขนานไปกับมอเตอร์
เวย์ ขอแจ้งในระเบียบวาระแรกในที่ประชุมให้ทราบ ซึ่งในอนาคตคณะกรรมการประชุมความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยต้องมาประชุมกันหลายเรื่อง ย้อนไปโรงไฟฟูาเขาหินซ้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ติดตามเพราะต้องเสนอ EHIA ไปแล้วให้คนที่ต่อต้านต้องต่อต้านแน่นอนไม่ใส่ใจว่าผลของ EHIA จะ
ปรับปรุงอย่างไรประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเตรียมรองรับว่าเมื่อมีการต่อต้านแล้วจะต้องทาอย่างไร
เป็นสิทธิของเขาที่จะต่อต้านอยากให้ศึกษาว่าความจริงผ่าน EIA ไปแล้วแล้วย้อนกลับมาเป็น EHIA ฝากที่
ประชุมไปและเตรียมรองรับการต่อต้านด้วย จะมีคน 2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นด้วย กลุ่มหนึ่งต่อต้านและคนที่
ต่อต้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยซ้า ประเด็นนี้อยากฝากให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่ต้องเตรียมรับ
สถานการณ์ที่ไม่รวมถึง LNG ที่กาลังเข้ามาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่บางปะกง ซึ่งมาเข้าพบผู้ว่าฯแต่
ท่านผู้ว่ามอบให้ผมเข้าไปดูเห็นว่าโครงการนี้ผูกขาดมีปัญหาสูงมาก
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งฝุาย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ 3.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน มิ.ย. 60 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ขอสรุปในภาพรวมเดือน มิ.ย.
60 1) ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด เปูาหมาย 127 หมู่บ้าน ดาเนินการแล้ว 115 แห่ง หมู่บ้านที่ไม่มี
ปัญหายาเสพติด เปูาหมาย ๗๘๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการแล้ว 653 แห่ง รวมทั้งหมด 910 หมู่บ้าน/
ชุมชน ดาเนินการแล้ว 768 แห่ง คิดเป็น 84 เปอร์เซ็นต์ 2) กิจกรรมจัดหาเงินทุนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินสมทบทุนศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,740 บาท 3) กิจกรรมปูองกันและแก้ไขยาเสพติด การ
จัดเวรยามเฝูาระวัง การรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด จานวน 106 หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จานวน ๔๙ โรงเรียน ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน 2)จัดโครงการลูกเสือ
ต้ายภัย ยาเสพติ ด ประจ าปี งบประมาณ 2560 ซึ่ งจัด ขึ้นระหว่า งวันที่ 23 – 25 มิ . ย.60 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “เบญจมธรรมวาที” โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย
จากโรงเรียนในสังกัดจานวน ๒๙ โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 232 คน

๖

ประธาน

การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการ 1) ตรวจจั ด ระเบี ย บสั ง คมในสถาน
ประกอบการ จานวน 1 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 278 คน พบผู้เสพยาเสพติดจานวน 1 คน
2) จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจานวน 1 ครั้ง 1 แห่ง 3) รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จานวน 20
แห่ง 824 คน 4) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคดีที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกัน
ยาเสพติดจานวน 1 แห่ง
ผลการปราบปราม จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจาหน่าย 27
คดี ผู้ต้องหา 31 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 49 คดี ผู้ต้องหา 54 คน ข้อหาครอบครอง 78
คดี ผู้ต้ องหา 78 คน และข้อ หาเสพ 259 คดี ผู้ต้องหา 259 คน รวมจับ กุมทั้งสิ้ น 416 คดี
ผู้ต้องหา 425 คน ของกลาง ยาบ้า 9,462.5 เม็ด ยาไอซ์ 91.63 กรัม กัญชาแห้ง 2,216.56
กรัม พืชกระท่อม 5,799.47 กรัม เคตามีน 1 ขวด กัญชาสด 2.40 กรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก เปูาหมาย 498 คน ดาเนินการแล้ว 225 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เปูาหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 400 คน บังคับบาบัด เปูาหมาย 1,140 คน ดาเนินการ
แล้ว 833 คน ต้องโทษบาบัด ฯ เปูาหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 192 คน ติดตาม เปูาหมาย
400 คน ดาเนินการแล้ว 311 คน ที่ดาเนินการได้ 100% คือ สมัครใจค่ายบาบัดและต้องโทษบาบัด
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันตรวจปัสสาวะของพนักงาน บริษัท นูทริกซ์ จากัด มหาชน ต.นครเนื่องเขต
จานวน 311 ราย ผลการตรวจสอบพบผู้เสพยาบ้า จานวน 1 ราย ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการตาม พ.ร.บ. จานวน 5 แห่ง สถานบริการไม่เข้า พ.ร.บ.(ร้าน
คาราโอเกะ ร้านอาหาร ที่ปิดก่อนเวลา ๒๔.00 น.) จานวน 75 แห่ง โรงแรม/หอพักจานวน 18 แห่ง
โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 100 แห่ง พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง 23 คน สุ่มตรวจ
ปัสสาวะจานวน 659 คน พบสารเสพติด 3 คน ปรับไม่พกบัตรประชาชน 35 คน แนะนา/ตักเตือน
94 แห่ง
ในกรณีที่เข้าค่ายบาบัดรักษามีคณะตรวจ TO BE NUMBER ONE อยากเห็นผู้ผ่านค่ายบาบัดเป็น
อย่างไร กลับจากเข้าค่ายแล้วกลับไปเสพยาอีก กลายเป็นไปสร้างเครือข่ายใหม่หรื อไม่จากที่เครือข่ายแค่
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ พอไปรู้จักกันที่ใหม่ สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น อยากให้ทางทีมงานทาเรื่องค่ายช่วย
ติดตามดู ต้องให้ทางอาเภอ หมู่บ้าน ชุมชน ติดตามดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร เมื่อเข้าไปเปิดปิดพิธีใน
ค่ายศูนย์ ขวัญจะมีกลิ่นยาในตัวผู้เ สพโดยเฉพาะตอนปิดอยากให้ มีก ารติดตามให้ ชัดเจน ด้านการจั ด
ระเบียบสังคมเรื่องสถานบริการห้ามผิดกฎหมาย ห้ามเปิดเกินเวลา ที่ได้รับรายงานมาว่าปัจจุบั นดีขึ้น
กว่าเดิม สถานประกอบการสถานบริการซึ่งมีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตประกอบเป็นร้านทั่วไปที่ต้อง
ปิดตอนเที่ยงคืน มีใบอนุญาตต้องปิดตี 1 คิดว่าให้ ความร่วมมือกับเรา นโยบายจังหวัด ได้เชิญร้านที่มี
ปัญหามาพูดคุยเผื่อบางครั้งหน่วยงานส่วนกลางมาจับ ที่มาจับต้องจบ ทุกครั้งที่มาตรวจจะมีข้อมูลหมด
เพราะมีหน่วยล่วงหน้ามาแล้ววันที่ไปต้องมีงานกลับ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ และเรื่อง
สถานบริการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้มงวดกวดขัน ณ ปัจจุบันผู้ประกอบการก็เข้าใจในหลายเรื่อง จาก
ข้อปฏิบัติที่ได้รับรายงานว่าปิดตามเวลาตามนโยบายเมืองน่าอยู่ EEC ในเมืองต้องเป็นเมืองน่าอยู่แต่สถาน
บริการต้องอยู่รอบนอก ฝากให้ทุกหน่วยปฏิบัติเคร่งครัดจริงจังในการดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
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นายวีรชัย

ประธาน
นายวีรชัย

มติที่ประชุม

สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านปุาไม้ ประจาเดือน มิ.ย. 60 จับกุมจานวน 4 คดี เป็นด้าน
ปุาไม้ 2 คดี และด้านประมง 2 คดี
คดีที่ 1 วันที่ 3 มิ.ย. 60 เป็นคดีประมง สถานที่ตรวจยึด บริเวณทะเลชายฝั่งอ่าวไทย เขต อ.
บางปะกง มีผู้ต้องหาจานวน 3 ราย ของกลาง เครื่องมือคราดหอย ที่มีความห่างของช่องที่คราดหอยต่า
กว่า 1.2 ซม.
คดีที่ 2 วันที่ ๘ มิ.ย. 60 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด สถานที่ตรวจยึด ห่างชายฝั่ง 1,000 เมตร ต.
บางปะกง ของกลาง ลอบพับหรือไอ้โง่ จานวน 40 ปาก
คดีที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย. 60 คดีตรวจยึดไม้ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด สถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ ๙ ต.หัว
สาโรง อ.แปลงยาว ตรวจยึด ไม้ของกลาง 140 แผ่น 3.003 ลบ.ม. สิ่งประดิษฐ์ จานวน 17 ชิ้น
อุปกรณ์การกระทาผิด 19 รายการ คดีนี้สนธิกาลังระหว่างฝุายปกครองมีปุาไม้ ตารวจ ทหาร
คดีที่ 4 วันที่ 28 มิ.ย. 60 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาเขามันเทศ หมู่ที่
4 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จานวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.108 ลบ.ม. ไม้
พะยูงแปรรูป (เสาถาก) จานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.023 ลบ.ม.
เปรียบเทียบเดือน มิ.ย. 59 และ มิ.ย.60 จานวนคดีเพิ่มขึ้น 3 คดี จานวนผู้ถูกจับเพิ่มขึ้น 1 คน
ไม้ท่อนแปรรูปเพิ่มขึ้น 146 รายการ ไม้ของกลางปริมาตรเพิ่มขึ้น 3,134 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุกลดลง 2
ไร่ 2 งาน 53 ตร.ว. อุปกรณ์การกระทาผิด เพิ่มขึ้น 21 รายการ
มีมาตรการในการทางานอย่างไร
ด้านการปูองกันจะมีแผนการปฏิบัติการของกรมปุาไม้สนธิกาลังร่ วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ
ฝุายกรมการปกครองล่าสุดมีการประชุม Vedio Conference เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติผู้บุกรุกปลูก
ยางพาราในพื้นที่ มีเจ้ าหน้าที่ฝุายทหารจาก กอ.รมน. สป.4 ร่วมกับ ร.14 กรมปุาไม้เข้ามาชี้แจงแนว
ทางการประชุมจากที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ให้แนวทางในการดาเนินการปฏิบัติแนวทางตรวจยึดจับกุมกรณี
ตรวจยึ ดปลูกยางพาราสาหรับท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีนี้แผนการปฏิบัติการตั้งเปูาไว้ 900 ไร่
ปัจจุบันในส่วนกรมปุาไม้ดาเนินการไปแล้ว 1,200 ไร่ เกินกว่าเปูาหมายที่กาหนด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มิ.ย. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 25 ราย จับได้ 15 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 1 ราย (ผล
การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 60 (เปูาหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 57 ราย จับได้ 22 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 22 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 38.60 (เปูาหมายร้อยละ
62.92) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 7 ราย จับได้ 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 546 ราย ผู้ต้องหา 689 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา จับได้ลดลง 242 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 43 ราย ผู้ต้องหา 45 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนมิถุนายน 60
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1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม 4 คัน ได้รถคืน 3 คัน
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 6 คัน ได้รถคืน 4 คัน
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 1 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน - คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน 1 คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 4 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
- เดือน พ.ค. 60 รถยนต์ เกิด 6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด 4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6 ราย
รายละเอียดการถูกโจรกรรมมีดังนี้
- รถจักรยานยนต์ สภ.เมือง เกิด 5 ราย ได้คืน 3 ราย สภ.บางปะกง เกิด 1 ราย ได้คืน 1 ราย
สภ.แปลงยาว รถยนต์เก๋ง เกิด 1 ราย ไม่ได้คืน สภ.บางปะกง รถยนต์เก๋ง เกิด 2 รายได้คืน 2 ราย
รถยนต์กระบะ เกิด 1 ราย ได้คืน 1 ราย ซึ่งในเดือนนี้มีคดีที่น่าสนใจในพื้นที่วังคู
พ.ต.ท.สุวัฒนา
เหตุอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น.คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ยิง น.ส. นุจรินทร์ อายุ ๒๗ ปี เสียชีวิต บ้านเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ ๑ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต อยู่ในเขต
สภ.วังคู จากการสืบสวนหาข่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อ นายเกียรติศักดิ์ หรือวา โพธิ์ศรีและนายดาเนิน หรือ
เก่งซึ่งสาเหตุของการยิงเสีย ชีวิตเนื่องจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโกรธแค้นกันเนื่องจาก น.ส.
นุจรินทร์ได้เป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและได้ล่อซื้อยาจากนายวา จนกระทั่งเป็นเหตุให้ นายวาต้องติด
คุกและเพิ่งออกจากคุกมาพอพบกันก็เกิดความแค้น และสมคบกันนายเก่งที่บ้านกรอกสมบูรณ์ เอาอาวุธ
ปืนไปงัดหน้าต่างบ้านและยิงจนกระทั่งเสียชีวิต จากการติดตามจับกุมโดยสืบสวนภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับงานสืบสวน สภ.วังคู ได้ติดตามจับกุมนายเกียรติศักดิ์หรือวา โพธิ์ศรีได้ที่กรอกสมบูรณ์ ส่วนนาย
เก่งขณะนี้ได้ออกหมายจับไปแล้ว กาลังติดตามตัวแล้วว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้ เป็นอีกคดีหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุ
ออกจากคุกแล้วมาแก้แค้นคนที่ทาให้เข้าคุกเป็นสิ่งที่ต้องติดตามและคุ้มครองคนที่เป็นสายข่าว เหตุเกิดที่
ถูกจับยาเสพติดอยู่ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ได้เกิดเหตุใน สภ.วังคู มาเกิดในเขตอาจจะติดตามให้
ความคุ้มครองได้ก็จะไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้น
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์และเป็นคดีที่น่าสนใจ และได้ดาเนินการบางส่วน กรณีทาข่าวเป็นเหตุที่
โกรธแค้นได้ไปสอบปากคาผู้ต้องหาโกรธแค้นผู้ตายและสามีผู้ตายเกี่ยวพันเรื่องยาเสพติดเป็นเหตุให้ตัว
ผู้ต้องหาชื่อวาโดนจับที่ระเบาะไผ่ และติดคุกไปเมื่อออกจากคุกมาก็ทราบว่าสามีของผู้ตายติดคุ กอยู่ เหลือ
แต่ภรรยาอยู่ในบ้านวันที่เกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุและเพื่อนชื่อนายเก่ง ในวันก่อนเหตุได้พากันมากินเหล้าและพก
ปืนแก๊ปไปด้วยนายทิวาร่วมกับนายเก่งไปที่บ้านผู้ตายบริเวณบ้านผู้ตายมีพ่อผู้ตายเป็น อัมพฤกษ์นอนอยู่ที่
บ้านมาชี้ตัวผู้ต้องหา ส่วนนายเก่งเคยต้องโทษข้อหาลักทรั พย์มาแล้ว ช่วงนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหา
นายเก่งต่อไป
ประธาน
นอกจากสถิติคดีแล้วให้เอาคดีสาคัญที่เป็นข่าวโดยเฉพาะสื่อมวลชนได้มาชี้แจงในที่ประชุมซึ่งทาง
ตารวจก็รายงานทุกครั้ งและขอขอบคุณตารวจที่รายงานว่าเป็นเหตุอย่างไรกัน ขออนุญาตหน่วยงาน
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นอกจากรายงานสถิติแล้วถ้ามีข้อปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ อยากให้นาเสนอเลยเพราะว่าที่ ประชุมจะ
ได้ช่วยกันพิจารณาไม่ใช่มารับทราบกันอย่างเดียวฝากเรื่องนี้ด้วย
วาระที่ 4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
นายศุภกิจ
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานยอดคนแรงงานต่างด้าว ยอด ณ วันที่ ๒๕
มิ.ย.๖๐ คนต่างด้าวจานวน 39,116 คน แยกเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 15,389 คน
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือ กลุ่มบัตรชมพู 23,727 คน กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมาย แยกเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,060 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว
1,043 คน ต่างด้าวที่ทางานจาเป็นเร่งด่วน 73 คน และกลุ่มคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
3,658 คน คนต่างด้าวที่นาเข้า MOU 9,555 คน สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราทาการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 89 แห่ง ต่างด้าวจานวน 439 คนไม่พบการกระทาความผิด ขณะนี้ได้มี
พ.ร.ก.ใหม่ทางสานักงานได้ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เข้าใจกฎหมาย ตรงตามกัน
และมีประกาศที่ให้เปลี่ยนนายจ้างได้ตอนนี้ที่สานักงานกาลังประชุมหาแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไปและขอตอบคาถามว่าบัตรสีชมพูคือกลุ่มที่
ลักลอบเข้าเมืองมาแล้วทางคณะรัฐมนตรีมีประกาศให้มี ขึ้นเป็นบัตรชมพู เพื่อรอการพิสูจน์สัญชาติและ
ตามประกาศของ คสช.ที่เลื่อนออกไปมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตรสี
ชมพูที่ทางานผิดท้องที่ ผิดนายจ้างและกลุ่มที่ยังไม่มีอะไรเลย
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
แรงงานเดินทางกลับกัมพูชาในช่วงสงกรานต์พอช่วงหลังสงกรานต์ไม่กลับมา แต่พอเดือน พ.ค.,
มิ.ย. กลับมา แรงงานไม่รับแรงงานนาเข้าจะรับโดยเฉพาะเรือประมงพวกที่เข้ามาก็ต้องไปทาประมง เข้า
มาแต่ตัวเองมาใช้แรงงานเป็นจับกังในพื้นที่ ชื่ออยู่ในงานประมง แต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ มันผิดประเภทและ
ผิดงาน และผิดเจ้าของด้วยพอมีให้แจ้งเปลี่ยนเจ้าของได้เปลี่ยนพื้นที่ได้ถามว่าจะเปลี่ยนงานได้หรือไม่
นายศุภกิจ
สานักงานกาลังประชุมกันอยู่ว่า จะเปลี่ยนได้หรือไม่ต้องดูในเงื่อนไขประกาศอยู่ ตอนนี้ต้องผ่อน
ผันไปก่อนสาหรับ ม.44 ผิดท้องที่และผิดนายจ้าง ตอนนี้มีการปลดล็อคนายจ้างไม่ต้องจดที่จังหวัดต้น
ทางนายจ้างใหม่ที่จังหวัดปลายทางได้เลย
ประธาน
ในกรณีพวกที่มีเครือข่ายบางครั้ง ไปอยู่กับนายจ้างแค่เดือนเดียวรับเงินกับจ้างแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่
ที่อื่น เมื่อเป็นแบบนี้กฎหมายจะเป็นอย่างไรเพราะตารวจต้องเป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติ
นายพรเลิศ
ตามพระราชกาหนดที่ออกใหม่เอาผิดผู้จ้างและแรงงานต่างด้าวด้วย แรงงานต่างด้าวจะมาเปลี่ยน
เองจะมีโทษทั้งจาทั้งปรับจาคุก 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยน
นายจ้างเอง ข้อกาหนดที่มีออกมาบังคับ 2 ทางซึ่งจะมีผลทาให้เราควบคุมความมั่นคงได้ เมื่อมีการ
ประกาศมาก็มีผลบั งคับใช้ไ ด้เลย ก็เลยทาให้แตกตื่น ที่จริงแล้วกลุ่มเดือดร้อนจริงๆคือกลุ่มก่อสร้าง
แรงงานต่างด้าวประจาบ้าน โดยที่นายจ้างจะรับ 1 คนจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ไม่อยากจ่าย ต้องรับรู้กันว่า
ถ้าจะเอาแรงงานไว้ตามบ้าน นายจ้างที่เป็นขนาดเล็ก ขนาดย่อย มีเงินไม่พอซึ่งแรงงานต่างด้าวที่แล้วๆ
มาก็ไม่มีกฎควบคุม ควบคุมเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างที่มีบัตรอยากจะอยู่ก็อยู่ อยากจะหนีก็หนีนายจ้างก็
กลัวว่าถ้าเอาเข้ามาจะหนีอีก ก็เลยออกกฎขึ้นมามีประโยชน์มากพอมีกฎขึ้นมาเลื่อนไปถึง 1 ม.ค.มีข้อดี
คือจัดระเบียบให้เรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วที่นี้เราจะควบคุมได้และจุดที่จะดาเนินการตอนนี้จะเปลี่ยน
นายจ้างอะไรก็เปลี่ยนในช่วงนี้มีนายจ้างใหม่ก็ต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายนายจ้างคนเดิมก็ขาดทุนต่างด้าวหนีมาก็
ต้องเอาเงินไปคืนนายจ้างเก่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ต้องรอเดือนมกราคมปีหน้าเป็นแรงงาน 1 ใน 3 ของ
แรงงานทั้งหมดต้องมีการประชาสัมพันธ์ถ้าไม่ปฏิบัติต้องมีโทษหนัก
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พ.ต.อ.ช่วงศักดา
นายศุภกิจ

พ.อ.พนิชย์
นายศุภกิจ

ประธาน

นายสิทธิ

พ.ต.ท.นิธิวัชร์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาเภอบางปะกง แรงงานกัมพูชานั่งรถมาแล้วมาทาร้ายยามในห้างบาดเจ็บ
ปรากฏว่านายจ้างทางานในไซด์ก่อสร้างที่บางนา นายจ้างใช้วิธีจ้างซับฯแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของลูกจ้างจริงๆ
เวลาเกิดเหตุซับฯจะต้องรับผิดชอบ
ตามเหตุการณ์นี้ปัจจุบันบริษัทซับฯจะไม่มีแล้วเป็นรับเหมาแรงงาน พ.ร.ก.ตัวนี้จะไม่มีแล้วในการ
รับเหมาแรงงานผู้ใดประกอบธุรกิจต่างด้าวมาทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้ใ ดประกอบธุ ร กิ จ ต่ า งด้ า วมาท างานโดยไม่ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมการจั ด หางานมี โ ทษปรั บ
600,000 – 1,000,000 บาท/คน ซึ่งตอนนี้จะเป็นในรูปแบบนายจ้างของใครของมัน
กรณีจะลงตามเปูาหมายร่วมกับปลัด รวมถึงข้อหาอื่นด้วยหรือไม่
ที่ ป ระกาศคื อ ยกเว้ น 4 มาตราคื อ ท างานโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตที่ โ ทษปรั บ 400,000 –
800,000 บาทยกเว้นไว้ก่อน ผู้ใดรับคนต่างด้าวทางานห้ามคนต่างด้าวทาหรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทางานหรือทาคนต่างซึ่งไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน ผู้ใดให้คนต่างด้าวทางานไม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน
ให้จัดหางานทาหนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะตารวจจะได้มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน ตอนนี้ก็
เฉพาะตามข่าวสารข้อมูลว่าท่านนายกได้เลื่อนการประกาศกฎหมายฉบับนี้ไปรู้แต่ว่าเลื่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็น
เรื่องอะไรบ้างโดยแจ้งไปที่ หัวหน้าสานักงานจังหวัดแนวทางการปฏิบัติว่าพบจะให้ทาอย่างไรหรือการ
แนะนาหรือการผลักดันให้ออกไป ให้ปฏิบัติเฉพาะนายจ้างเป็นคนไทยที่ยกเว้น แต่แรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมายให้ออกไป การปฏิบัติให้ หัวหน้าจัดหางานทาบันทึกเป็นแนวทางเสนอผ่านตามลาดับชั้นและ
ต้องแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ตารวจพื้นที่เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติอย่างไร ปัจจุบันรับข้อมูลข่าวสารทาง
โซเชียลหรือออกข่าวโทรทัศน์ซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ละเอียดการปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
วาระที่ 4.3 รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานการปูองกันการปราบปรามและ
การค้ามนุษย์ในช่วงเดือน มิ.ย.60 ที่ผ่านมาโดยสานักงานปูองกันและจัดระเบียบคนขอทาน โดยวันที่
15 - 20 มิ.ย. 60 ออกตรวจตามแหล่งชุมชนต่างๆ พบขอทานเป็นชาวกัมพูชา 1 ราย โดยพนักงานได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งให้ทาง สภ.บางปะกงดาเนินการทางกฎหมายโดยส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป
น าผู้ มี ค วามสามารถจ านวน 7 ราย มี ใ บอนุ ญ าตแสดงความสามารถที่ ถู ก ต้ อ ง ทางส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์การให้ทานที่ถูกวิธีแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตามตลาด
ตารวจตรวจคนเข้าเมืองขอรายงานตาม พ.ร.บ.การทางานปี 60 ใช้บังคับมีการดาเนินการจับกุม
ตาม พ.ร.บ.การทางาน จับกุมต่างชาติได้ 10 คนต่างชาติเป็นคนลาวทางานผิดประเภททางานโดยไม่ได้
รับอนุญาต จับกุมต่างด้าวได้ 1 รายกรณีเร่ขายของ จากกรณีของเรื่องคาสั่ง คสช.ที่ 33/2560 ลง 4
ก.ค. 60 เกี่ยวกับเรื่องการทางานชั่วคราวเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้ องของการทางานของแรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งในส่วนตรงนี้มีการทางานเกี่ยวพันกับการทางานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของข้อ 2 วรรค 2 มีการ
กาหนดบอกว่ากรณีคนต่างด้าวมีความจาเป็นที่ต้องเดินทางออกไปเพื่อไปดาเนินการให้ถูกต้องตาม
พ.ร.บ.ฉบับนี้เพื่อให้คนต่างด้าวยกเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกตามกฎหมายคน
เข้ า เมื อ งทั้ ง นี้ ตั ว แนวทางยั ง ไม่ มี ก ารตอบมาเพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ตรงนี้ อ าจจะตอบค าถามของ
ตารวจภูธรได้ด้วยเพราะเงื่อนไขตาม คสช.ตามคาสั่งฉบับนี้บอกว่า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กาหนดไว้ว่ากระทรวงการต่างประเทศมหาดไทยและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เข้าใจว่าแนวทางการปฏิบัติอันนี้ ต้องรอเพื่อเกิดความชัดเจนก่อน กรณีที่ 180 วันที่มี
การผ่อนผันในส่วนนี้จังหวัดฉะเชิงเทราต้องมีการพูดคุยกันข้อดีในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้างก็สามารถ
เปลี่ยนนายจ้างได้ดาเนินการให้ถูกต้องในที่ใหม่ได้ ซึ่งกรณีที่เปลี่ยนนายจ้างมีข้อกาหนดของทางแรงงาน
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ระบุว่าตัวนายจ้างใหม่ต้องรับรองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย กลุ่มคนต่างด้าว 180 วันที่ผ่ อนผันในส่วนของเรา
กลัวว่าจะมีการทะลักแรงงานเข้ามาจะเป็นช่วงขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขอความร่วมมือคณะกรรมการความ
มั่นคงหน่วยงานในพื้นที่ต้องเข้าไปดูแล ถ้ากรณีเข้ามาชัดเจนเป็นการหลบหนีเข้าเมืองน่าจะดาเนินการได้
เนื่องจากขบวนการได้ออกไปเป็นขบวนการน่าจะเป็นผ่านขลวนการผ่านขั้นตอนของแรงงานอยู่แล้ว ต้อง
อยู่ในขั้นตอนของเอกสารต่างๆ
พ.อ.พนิชย์
ระเบียบเป็นข้อสังเกตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระเบียบของแรงงานต่างด้าวที่จะรายงานตัวทาง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ว่าในพื้นฐานข้อเท็จจริงในบางส่วนแรงงานต่างด้าวก็ยังอยู่ใน
พื้นที่เตือนว่าในเรื่องรัฐบาลในเรื่องรับผลประโยชน์ในทุกส่วนของจังหวัดอย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้อง ทาง
จัดหางานเข้าไปรับทราบนโยบายเพื่อนาเรียนในส่วนของจังหวัด
นายพรเลิศ
การทะลักเข้ามาที่ท างตารวจตรวจคนเข้าเมืองบอกไปน่าที่จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนตัวนายจ้าง
เปลี่ยนจาก ก.เป็น ข.ก็ถือบัตรเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบัตรเดิมอยู่ที่นายจ้าง ก.การที่จะไปอยู่ นาย ข. ก็
ต้องถือบัตรนี้มา คนใหม่ล่าสุดที่ไม่มีบัตรเดิมมาก็เข้าไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
พ.ต.ท.นิธิวัชร์
ในช่วงของการนาเรียนแนวทางจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือบัตรชมพู เปลี่ยน
ท้องที่เปลี่ยนนายจ้าง กลุ่มที่ 2 มีการถือหนังสือพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้วหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แทนหนังสือเดินทาง กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ กลุ่มที่ 3 คือ MOU แรงงานนาเข้าแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือส่วนที่ พ.ร.ก.ทางานปี 2559ใช้บังคับ ถ้าเป็นกลุ่มนี้เข้ามาก่อนสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ แต่
กรณีที่หลัง พ.ร.บ. 2559 กลุ่มนี้เปลี่ยนนายจ้างเป็นกรณีที่นายจ้างเสีย ชีวิตหรือเลิกจ้างเป็นกรณีที่มีการ
ทาร้ายร่างกายหรือสถานที่ประกอบการ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายได้ เป็นเหตุที่จะเปลี่ยน
นายจ้างได้ส่วนกรณีมาตรฐานที่เป็นข้อห่วงใย ในกรณีว่า ณ ตอนนี้เหมือนกับว่าการบังคับใช้กฎหมายมี
ลักษณะของการยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจจะมีผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะเล็งเห็นผลประโยชน์
ช่วงเวลาที่เข้ามาสั้นๆ ประมาณ 5 – 6 เดือน ในช่วงกาลังดาเนินการให้ถูกต้องเหมือนเอาพวกนี้มาใช้
ก่อนพอใกล้เวลาก็ผลักดันออกไป
ประธาน
น่าจะจั ดให้มีการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้ ชัดเจน เพราะบางท่านไม่ ไ ด้ อยู่ใน
คณะกรรมการชุดนี้ บอกให้จัดหางานจังหวัดให้จัดประชุมในเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านจัดหางานได้ประชุม
และรับนโยบายมาน่าจะรู้แล้วว่านโยบายเป็นอย่างไรเพราะผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกจะถูกร้องเรียน
กันอีก ถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หน้าควรประชุมแล้ว เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทาความเข้าใจ ไม่อย่างนั้นผู้
ปฏิบัติก็ปฏิบัติยากปฏิบัติผิดก็จะถูกฟูองร้องกันอีก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายสุพจน์
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน มิ.ย. 60
มีกลุ่มพลังมวลขนมี 1 ครั้ง คือเกษตรกรขอที่ดินทากินนาโดยนายกลาวงศ์ ไทยพิบูลย์ เดินทาง
มาที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อขอที่ดินทากินกับ
เกษตรกรผู้ยากไร้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ท่านผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพื่อชี้แจงแก่เกษตรกร
ที่ เ ดิ น ทางมาซึ่ ง แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ทางจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ก็ ไ ด้ เ ร่ ง รั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสานักงานที่ดินเหตุการณ์รายงานให้เกษตรกรทราบ

๑๒

ประธาน
นายสุพจน์
ประธาน

มติที่ประชุม

ที่มาวันก่อนให้ติดตามเรื่องคัดค้านกันที่กรมโยธาผังเมือง ประกาศจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วง
และชมพูซึ่งพยายามอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวต้องตามเรื่องด้วย ซึ่งกลุ่มชุมนุมประท้วงนี้ไม่แรงเท่าบ่อ
บัวซึ่งบ่อบัวก็ให้อาเภอเมืองติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา
สาหรับความคืบหน้าของโรงไฟฟูาถ่านหินเขาหินซ้อนที่ กาลังดาเนินการทา EHIA บริษัทที่รับทา
EHIA และ สภ.เขาหินซ้อนก็อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่มีการยื่นให้ สผ.แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าก็
จะนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ในกลุ่มนี้ก็ต้องติดตามเพราะอย่างไรก็ต้องมีการค้านอยู่แล้วต่อให้ EHIA ออกมาก็คัดค้านแน่นอน
เพียงแต่เป็นเรื่องของ สผ.ต้องจัดการสิ่งที่จังหวัดต้องดูแลอย่าให้มีการปะทะกัน หรือมาก่อความไม่สงบ
เรียบร้อย แต่เรื่องการตัดสินใจทางจังหวัดไม่ได้ไปเกี่ยวข้องความจริงแล้วอยากให้ทราบถึง EIA กับ EHIA
มันแตกต่างกันอย่างไร ที่เกี่ยวคือตัว H คือเรื่องของสุขภาพอยากให้เข้าใจว่ามันเป็น คืออะไรบ้างถ้ามี
โอกาสจะเชิญทางพลังงานจังหวัดเข้ามานาเรียนเราหรือว่าเราที่อยู่ความมั่นคงต้องรู้หรือเรื่องที่วาระแรกที่
จะผลิตก๊าซ LNG เข้ามาและจะผลิตในฐานที่ห่างจากเรา 20 กม.จากชายฝั่งบางปะกงจะเกิดผลกระทบ
อย่างไร มีโอกาสจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงแน่นอน เพราะในอนาคตอาจจะเกิด
ปัญหา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา
ทางหลวงจังหวัดชนบทในเดือน มิ.ย.60 เข้าตรวจสอบชั่งน้าหนักจานวน 5 สายทาง ได้แก่ ฉช.
4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3200 – บ้านบางขนาก รถเข้าชั่ง 1 คันไม่มีรถน้าหนักเกิน สายที่ 2
ฉ่ช.5006 แยกทางหลวงชนบท นย.3001 บ้านตลาดคลอง 16 รถเข้าชั่ง 4 คัน ไม่มีน้าหนักเกิน สาย
ที่ 3 ฉช. 2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 – บ้านบางพระ อ.บางปะกง เข้าชั่ง 11 คัน ไม่มีน้าหนัก
เกิน สายที่ 4 ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อาเภอบ้านโพธิ์ มีรถเข้าชั่ง 1 คัน ไม่มี
น้าหนักเกิน สายที่ ๕ ฉช.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3481 – แยกบ้านปากคลองยี่สิบเอ็ด อ.บาง
น้าเปรี้ยว รถเข้าชั่ง 16 คัน ไม่มีรถบรรทุกน้าหนักเกิน รวมทั้งหมดที่เข้าชั่ง 5 สายทาง มีรถเข้าชั่ง 33
คันผลสรุปตั้งแต่ ต.ค. 59 เป็นต้นมา ชั่งทั้งหมด 19 สายทาง มีรถเข้าชั่ง 183 คัน รถบรรทุกเกิน
พิกัด 1 คัน ตอนนี้ก็ได้ดาเนินคดี สาหรับเดือน ก.ค.60 จะชั่ง 5 สายทางซึ่งเป็นสายทางที่จุดเสี่ยงมีสาย
ฉช.4050 ฉช.5006 ฉช.4016 ฉช.2004 และ ฉช.3005
ตัวแทนหอการค้า
เรื่องบรรทุกน้าหนักเกินทางภาคเอกชนก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
เมื่อมีการตั้งด่านจะไม่มีใครวิ่งเข้าไปชั่งส่วนใหญ่รถที่เข้าชั่งจะผิดพลาดหรือเกินนิดหน่อยที่ถูกจับกุมจะ
เป็นประมาณนี้ แต่รถที่น้าหนักเกินจะมาตอนตี 4 – 5 เจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านตอน 8 โมงเช้าก็ไม่ทันแล้ว
และอีกช่วงตอนเย็นคือ 19.00 – 08.00 น.จะวิ่งกันประมาณนี้เช่นสายบางน้าเปรี้ยวจะออกกันแต่เช้า
ทุกวันที่คาดคะเนน้าหนักน่าจะเกินทุกคันเพราะสิ่งที่เกิดคือปัญหาที่รถวิ่งแล้วถนนแตก ปลิ้นตลอดเวลา
เพราะเมื่อไปตั้งด่านเมื่อไรจะเจอปัญหาตรงนี้จะมากันตอนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทางาน ส่วนนี้ก็เห็นใจรถที่เข้า
ชั่ง ปัญหาคือไม่ตั้งใจที่จะกระทาความผิดแต่เข้ามาแล้วน้าหนักเกิน 200 – 500 กก.ต้องโดนจับแบบ
ไม่ได้ตั้งใจ แต่ที่ตั้งใจบรรทุกเกินแต่ไม่โดนจับ เช่น เส้นบ้านโพธิ์แหลมประดู่ที่ตั้งมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
นี้ และเส้นทางที่กาลังก่อสร้างทางรถไฟ เส้นบางน้าเปรี้ยวส่วนใหญ่จะมาตอนเจ้าหน้าที่ยังไม่ทางานและ
ช่วงที่ทางานรถก็ยังไม่วิ่ง
พ.อ.พนิชย์
สถิติเดือนที่ผ่านมาการเข้าชั่งมีน้อยมาก รถทุกคันจะต้องผ่านเครื่องชั่ง

๑๓

ผู้แทนหอการค้า

ที่มีการบรรทุกน้อยคือวิ่งแล้วไม่คุ้ม จะมาช่วงที่วิ่งแล้วแบกน้าหนักได้เพราะตอนเจ้าหน้าที่ออกมา
ก็กลับบ้านแล้ว การทางานทุกวันนี้เรื่องของน้าหนักเกินในส่วนของภาคเอกชนที่ได้รับร้องเรียน ขอเล่าให้
ฟังว่ามีผู้ประกอบการมาร้องว่าร้องตรงไหนก็มีปัญหากันไม่ได้ผลสรุป จึงนาเรื่องนี้เข้าจังหวัดในเรื่อง
รถบรรทุกน้าหนักเกินที่มีปัญหาจึงไปเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านให้มีการประสานงานกันขึ้นมา
และเกิดโครงการรถบรรทุกสีขาวในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัญหานี้มีสาสมมานานซึ่งไม่มีใครตั้งใจกระทา
ความผิดแล้ววิ่งขึ้นชั่งส่วนใหญ่คนที่ชั่งบนตาชั่งไม่ตั้งใจกระทาความผิดแต่โดนจับ อันนี้เป็นเรื่องกระทา
ความจริงคนที่โดนจับไม่มีใครจะออกมาวิ่งให้โดนจับ สิ่งที่กลัวที่สุดคือความไม่เสมอภาคในการรับงาน
ผู้ประกอบการแต่ละคนคือความเสมอภาคแต่ละคนที่มีปัญหาคนที่ทางานระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทางาน
ที่วิ่งเกินมาเขารับงานที่ถูก ต่อผู้ที่กระทาถูกวิ่งถูกก็รับงานไม่ได้ก็มีปัญหากัน ตอนที่ได้รับทราบส่วนเส้น
บางนาตราดผิดทุกวัน รถ 2 ตู้คอนเทนเนอร์วิ่งมาน้าหนักไม่ต่ากว่า 70 ตันทุกวันจึงร่วมกั บทหาร
ตารวจไปกันหลายๆหน่วยขึ้นบูรพาวิถีร้องไปที่ทางบูรพาวิถีเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ก็หมดปัญหา ซึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็น EEC ภาคนะวันออกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีความสบายใจเลย
ว่าถนนที่สร้างไว้ดีๆจะพังวันไหน ถามคมนาคมเรื่องของการสร้างถนนบอกว่าสร้างได้มาตรฐานดูในเรื่อง
ของการรายงานว่าไม่การกระทาผิด แต่ช่วงภาคเอกชนไปออกยังไม่มีปัญหาเรื่องการใช้อานาจในการ
จับกุมที่จับน้าหนักเกิน น้าหนัก 4 – 5 ตันไม่จับเพราะสงสารเพราะบางครั้งไม่ตั้งใจมา ส่วนที่เกินคือ
20 – 30 ตัน คือ 4 – 5 ตันพอไปทางานแล้วรับงานกันไม่ได้
นายวัฒนา
ในช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่จะไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มันสุ่มเสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าทาง
หน่วยเหนือบอกว่าถ้าตั้งด่านตอนกลางคืนควรมีเจ้าหน้าที่ตารวจไปร่วมด้วยแต่ตารวจอาจจะมีภารกิจ
ต่างๆ ก็จะจับในเวลาราชการ พอตั้งด่านก็จะเงียบไม่มาวิ่งพอเลิกด่านแล้วรถค่อยมา จะมีปัญหาแบบนี้
จับได้น้อย การเกินเกินที่กระบะบรรทุกกันเต็มกระบะอยากเสนอในที่ประชุมทราบ
ประธาน
ตั้งจุดประชุมให้ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติถูกต้อง ในเรื่องรถบรรทุกขอให้คุยให้ชัดเจนยิ่งเส้นบ้านโพธิ์
เมื่อไปตรวจงานขับกันเร็วและบรรทุกเต็มที่ ฝากทางแขวงทางหลวงชนบทจะนาเรียนท่านรองฯกิติพันธ์
ว่าทางการประชุมความมั่นคงมีข้อสรุปแบบนี้และก็ไปจัดประชุมมา เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม
ผู้แทนหอการค้า
ตามที่ทางหลวงชนบทบอกเรื่องของรถก็มีปัญหาเยอะ รถที่ให้ตามกฎหมายคือแผงทึบต้อง 80
ซม. แต่ทุกวันนี้แผงทึบไปที่ 1 เมตรกว่า พอมองไม่เห็นก็บรรทุกเกินขึ้นไปแต่รถที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรามี
ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าการตั้งด่านต้องตั้ง 24 ชม.ถ้าเราตั้งตามเวลาก็มี
ปัญหาเพราะจะรู้เวลา
นางสาววริณภา
รายงานผลการดาเนินงานเดือน มิ.ย.60 ขออนุญาตไม่รายงานมีประเด็น 2 ประเด็นขอบคุณ
แขวงทางหลวงชนบทต้องไปดูท างด้านกระบะที่ส่งผลบรรทุกน้าหนักเกินได้การเข้มงวดกวดขันของ
สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราในการตรวจสภาพรถมีการถ่ายภาพรถทุกคันที่เข้าไปตรวจสภาพ และ
รถทุกคันที่ตรวจสภาพตอนต่อภาษีรถที่จะถ่ายภาพไว้การกระทาความผิดมันเกิดขึ้นหลังจากตรวจสภาพ
แล้ว เช่นการกรุกระบะทึบ แผ่นไม้อัดก็เอาไปติด ท่อ PVC ก็เอาไปติดเจอตอนไปตั้งจุดตรวจทาทุกอย่าง
จึงย้อนไปทางด้านผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งต้องมีจิตสานึก สาเหตุมาจากผู้ประกอบการ
เวลามีการประมูลงานมันต้องมีการแข่งขันมุ่งแสวงหากาไรทาทุกอย่างเพื่อให้ได้กาไรมากๆ และต้องมา
ดัดแปลงเปลี่ยนสภาพรถเลยกลายเป็นปัญหาผู้รับผิดชอบตรงจุดนี้ สานักงานขนส่งจังหวัดเวลาไปออกตั้ง
จุดตรวจนาตลับเมตรไปวัดกระบะ ถ้าพบผู้กระทาความผิดถ้าเป็นรถในจังหวัดจะเรียกเข้าตรวจให้มีการ
แก้ไข ถ้าเป็นรถนอกพื้นที่ออกคาสั่งผู้ตรวจการกระทาหนังสือแจ้งจังหวัดต้นทางตอนนี้ปฏิบัติกันอยู่
เพิ่มเติม เดิมที่มี โ ครงการรถบรรทุกสีขาวเดิมท าเรียนไป แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนการท างานที่มีการ
ร้องเรียนมีการตั้งคณะทางานขึ้นมาใหม่ คือแก้ไขรถบรรทุกน้าหนักเกิดปรับเปลี่ยนแก้ไขคณะกรรมการ

๑๔

มติที่ประชุม

ชุดที่ 1,2,3 คาสั่งตอนนี้อยู่ระหว่างสานักงานขนส่งได้รับมอบหมายเป็นเลขาผ่านท่านรองกิตติพันธ์ฯ ที่
จะน าเรี ย นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ต่อ ให้ พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ไ ม่มี ผ ลกระทบที่ มี การร้ อ งเรี ย นของ
ผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝุายในส่วนนี้จะรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางสาววริณภา
จากเดิมที่มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในครั้งที่ 2 ขอรายงานความคื บหน้าฝุาย
เลขานุการของอนุกรรมการ โดยมีท่านขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น ประธาน โดยมีท่านขนส่งชานาญ
การเป็ น เลขาฯ ตอนนี้ มี ก ารติ ด ตามทวงถามและรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด ระเบี ย บรถจั ก รยานยนต์
สาธารณะครั้งที่ 2 จากทุก สภ.เพื่อนาเสนอท่านประธาน กาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วินรถ
จักรยานยนต์ที่จะตั้งใหม่ และเว้นที่จะขอเพิ่มในวินเดิมจะกาหนดวันประชุม ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
ก.ค. 60 นี้
ประธาน
วินรถจักรยานยนต์ที่จะตั้งใหม่ต้องประสานตารวจด้วย ตารวจต้องไปดูในเรื่องความปลอดภัย
เรื่องความประพฤติ คนที่จะขับไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายสุพจน์
มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 โดยท่านรองชาธิปฯ เป็นประธานโดยสรุปผลการประชุมโดย
จั ง หวั ด ให้ มี ก ารจั ด แต่ ง ตั้ ง คณะท างานขึ้ นมา โดยมี ฝุ า ยอ านวยการและฝุ า ยปฏิ บั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง รอง
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา มีท่านรองนเรวิชฯ เป็นประธานในคณะทางาน มีรอง ผกก.ทุกแห่ ง รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน และรอง ผกก.จร.เป็นคณะทางานร่วมกับฝุายทหารมีฝุายปกครองมาร่วมดาเนินการ
เพื่อปฏิบัติการในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคือว่า บริเวณเส้นทางที่มีการแข่งขันรถเป็น
ประจามีข้อเสนอแนะว่าอยากจะให้ทาเส้นประลองความเร็ว เพื่อที่จะยับยั้ง ไม่ให้เด็กมาแข่งเป็นประจา
ต้องมีการประสานกับประธานอีกครั้งหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะแจ้งไปทางกานันผู้ใหญ่ กวดขันบุตรหลานท่าน
ใดที่มีเรื่องการแข่งขันรถ ก็จะให้ทางฝุายปกครองดาเนินการสาหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมการแข่งขันรถ
มีถูกจับกุมโดยแจ้งทางครู อาจารย์เพื่อตัดคะแนนความประพฤติในส่วนของอาเภอต่างๆพยายามกวดขัน
ประธาน
เรื่องของเส้นทางที่เยาวชนมาแข่งขันรถบ่อยๆ จะมีเส้นชะลอความเร็วฝากทางแขวงการทางมี
เส้ น ทางมี เ ส้ น ทางรั บ ผิ ด ชอบของท้ อ งถิ่ น เส้ น ทางของทางหลวงชนบท แขวงการทางจั ง หวั ด
คณะกรรมการฝุายปฏิบัติการที่ประชุมให้ทางจังหวัดสั่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนั้น เส้น Big C
เส้นหลักมีเรื่องร้องเรียนมาตลอด หลักการปฏิบัติการที่มอบนโยบายคือเจ้าหน้าที่ต้องสนธิกาลังกันชัดเจน
ต้องดู ของพวกเราด้วยตลอดจนดูความปลอดภัยของคนแข่ง โดยจะมีคนแข่งกับคนที่มาเชียร์ต้องแยก
อีกกลุ่มหนึ่งให้ได้ ในการดาเนินการในการสรุปออกมาคือให้เด็กแว้นส์สอนเด็กแว้นส์ คือเด็กหัวโจกที่
กระทาความผิดมาสอน เป็นนโยบายของจังหวัดเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนผ่านจังหวัดต้องบอก
กับทีมงานว่าต้องถ่ายสาเนาเอกสารให้ผู้ช่วยปูองกันจะได้รู้ว่าจุดไหนบ้าง เพราะฉะนั้นเรื่องแก้ไขปัญหา
การแข่งขันรถในทางสาธารณะถือว่าเป็นนโยบายของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้นโยบายมาใน
ส่วนของบางพื้นที่เช่น อ.พนมสารคาม มีสนามแข่งรถมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ให้ทางอาเภอตรวจดูว่า
ขออนุญาตหรือไม่หรือขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ทั้งฝุายปกครอง ตารวจ ทหารเข้าไปดูในการจัด
ระเบีย บ ถ้าเกิดจัดชุดเข้าไปจับยังไงก็มีความผิด จับคนที่ออกมาจากสนามยังไงก็มีข้อหาที่มีความผิด
แน่นอน ฝากทาง ผกก.สภ.พนมสารคามเข้าไปดูและเตือนบ้าง ฝากทุกอาเภอประสานกับตารวจว่าต้อง
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ดาเนินการอย่างไรในวิธีการปฏิบัติช่วงนี้หมดเขตของการตักเตือนแล้ว ร้านจักรยานยนต์ที่ ปรับเปลี่ยน
สภาพได้ตักเตือนประมาณ 6 เดือนแล้วทุกอย่างต้องบังคับใช้กฎหมาย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
พ.อ.พนิชย์
เรื่องความมั่นคงในภาพรวมย้ามาในเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะส่วนราชการต้องทาให้
เรียบร้อย ต่อไปต้องลงไปตรวจว่าที่สานักงานของท่านเรียบร้อยหรือไม่ ทางรัฐบาลก็ให้ความสาคัญของ
เรื่องนี้ เรื่องที่ 2 เรื่องยาเสพติดก็มีการจับได้เพิ่มขึ้นที่เน้นย้าคือส่วนราชการดูแลในส่วนของตัวเองด้วย
อย่าให้เป็นที่พักของยาเสพติด ดูใต้บังคับปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ หรือบริเวณรอบๆ หรือที่พักที่
อยู่ในสถานที่ราชการ
ประธาน
เรื่องยาเสพติดต้องระมัดระวัง บ้านพักของตัวเองมีคนไม่หวังดีกลั่นแกล้งนาไปซุกไว้ แล้วแจ้งจับ
เป็นข้าราชการต้องระวังอย่าไปประมาท
ผู้แทนหอการค้า
ย้อนกลับไปวาระที่ 6 ถ้าจะให้ดีเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้าประชุมประมาณ 2 เดือน/ครั้ง
เพื่อที่จะให้หมดไปให้ได้ เรื่องของข้างเคียงไปรับฟังว่าปัญหาที่มีจะได้ความกระจ่างมากกว่าที่เป็นอยู่
ประธาน
ฝากทางหลวงชนบทให้ไปเสนอและก็เป็นฝุายเลขาฯอยู่แล้วให้เรียกการประชุมจะเรียนผู้ว่าให้ ขอ
อนุญาตปรับเปลี่ยนการประชุมรักษาความสงบประชุมเหมือนเดิ มในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ส่วนการ
ประชุมยาเสพติดประชุมช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น.ในที่ประชุมอยากให้เสนอความคิดเห็น แต่มา
เสนอสถิติของตัวเองไม่มีประโยชน์ ตารวจก็ปรับให้ มีเรื่องคดีสาคัญๆ อย่างน้อยต้องมีคดีสาคัญให้ ที่
ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

( บุญส่ง ปีกขุนทด )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
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