รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. พ.อ.นักรบ
2. นางปณิตา
3. นายยิ่งศักดิ์
4. พ.ต.อ.เกรียงไกร
5. น.ต.บุญเลิศ

วรวาส
ทรัพยวณิช
ไตรสุนทร
บุญซ้อน
กล้องเจริญ

ร.อ.ชยุต
นายธวัชชัย
นายนันทวุฒิ
นายปิยวัฒน์

เพชรศรีงาม
สุขสวัสดิ์
ปิริยะ
ปิยวงษ์ไพศาล

10. นายพนมทวน
11. นายพิเชียรพัฒน์
12. พ.ต.ท.อาทร
13. นายโฆษิต
14. นายวรพัฒน์
15. นายจรัส
16. นางนัฐพร

พงษ์พันธ์
อินทรพานิช
ท้าวศรีบุญเรือง
ชุมเกษียร
คาไกร
ครชาตรี
วิเวกชาติ

17. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

18. นายสมหมาย
19. นายสุนทรวุฒิ
20. นายวีรชัย

ศรประสิทธิ์
สุพรหมมา
ชมศาสตร์

21. นายชัยทัต
22. นายสุรจิตร
23. นางสาววรรณพร
24. เรือโทชัยณรงค์
25. นายไพโรจน์
26. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์
27. นางชลาลัย
28. นายปราโมท

บุญเกิ
ผลสวัสดิ์
อยู่มั่นคง
บงการณ์
วิลาราช
โภคินวงศ์หิรัญ
ฤทธิรัตน์
กายง

6.
7.
8.
9.

แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

๒

29. นางสาวสุทธิกานต์
30. นายชูเกียรติ
31. นายคเชนทร์
32. นายพายัพ
33. นายธีระศักดิ์
34. นายไพโรจน์
35. นายพัลลภ
36. นายพงษ์สุรีย์
37. นายชยุตย์
38. นายพิชิตพงศ์
39. นายนิติภูมิ
40. พ.ต.ท.ธนายุทธ
41. พ.ต.ต.สมคิด
42. พ.ต.ท.กฤติ
43. พ.ต.ท.กฤษณ์
44. พ.ต.ท.ญาณาธร
45. พ.ต.ท.ชนินทร์
46. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
47. พ.ต.ท.เอกกนก
48. พ.ต.ท.อุทัย
49. พ.ต.ท.สนั่น
50. พ.ต.ท.พิฑูรย์
51. พ.ต.ท.ปริพล
52. พ.ต.ท.เสน่ห์
53. พ.ต.ท.ชาตรี
54. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
55. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย
56. ด.ต.ยุทธชัย
57. ร.ต.อ.วีรพงฐ์
58. พ.ต.ท.ชัยชนะ
59. นายคณพศ
60. นายอภิเษก
61. นายพีรเทพ
62. นายสุรวุฒิ
63. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
64. นายกวีพัฒน์
65. นายสุราษฎร
66. นายกีรติฐ์
67. นายอานวย

บุญสูตร
ลูกอินทร์
เที่ยงมณี
บ้านสระ
พยุหกฤษ
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
อัสพันธ์
แข็งกสิกรณ์
สุทธิ
โภชากรณ์
สีดา
พลมั่น
ธิติทัศนัย
บุญเรืองคณาภรณ์
สนิทปัญญาวุโธ
เดชชีวะ
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
พัฒนชัย
สารการ
เจริญจิตร
ทิพย์อัมพร
โลหะเวช
ศรีใส
ทองบุญชื่น
รักลี
สุริยวงค์
ไพศาล
ธรรมชาติรักษ์
นิลนนท์
เวชปรีชา
สินเจริญ
มั่นเจริญ
เผือกพูนผล
บุญสร้าง
เจริญรุ่งเรืองชัย

แทน 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
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง

๓

68. นายพิชัย
69. นายณรงค์ศักดิ์
70. นายมหัตม์
71. ร.ต.อ.บัญชา

อธิเกียรติ์
แก้วเมืองเพชร
มงคล
วรรณฉวี

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. พล.ต.วรยุทธ
3. นายอนันต์
4. นายพรหมินทร์

โชคชัย
แก้ววิบูลย์พันธุ์
กลั่นขยัน
ศรีหมื่นไวย

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายอาเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ฉิมพลี
สว.สภ.หนองแหน
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายสมหวัง
6. นายชาติพงษ์
7. นายสมประสงค์
8. รศ.ดร.ดวงพร
9. นางสาวกมลชญา
10. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
11. พ.ต.ท.วุฒิชัย
12. นายกลยุทธ
13. นายเลอสรร
14. นายชูรัช
15. นายวีระพล
16. นายประดิษฐ์
17. นายประจวบ
18. นายวชิรศักดิ์
19. นางศิริกาญจน์
20. นายอมร
21. นายเขียน
22. นายสินชัย
23. นายสม
24. นายอิทธิพงษ์
25. นายพศิน
26. นายพลากร
27. นายจักรพงษ์
28. นายสมบัติ
29. นายสมพร
30. นายวัลลภ
31. นายประดิษฐ์
32. นายชวลิต

น้อยนงเยาว์
รตโนภาส
คูหากาญจน์
ภู่ผะกา
ประเสริฐสิน
พงษ์พนัส
จิตไพบูลย์
ฉายแสง
สายวาณิชย์
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
แทนศร
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โชคพิชิตชัย
ศักดิ์ประศาสน์
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

๔

33. นางนิทัศนีย์

ฉัตรโชติกวงศ์

34. พ.ต.อ.สมนึก

หาญตา

หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอ านวยการส านั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พ.อ.นักรบ วรวาส แทน รอง กอ.รมน.(ประธาน)
เนื่องจากวันนี้ท่านประธานซึง่ ทางกองทัพบกเรียกประชุมด่วนให้ผมทาหน้าที่แทน ในฐานะประธานในการ
ประชุมความมั่นคง และเมื่อวานได้ไปประชุมกับ กองอานวยการ ภ.1 เกี่ยวกับเรื่อง EEC มีอยู่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง ซึ่ง จ.ชลบุรี ทางเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 มีเรื่องแจ้งมาให้ช่วยกันดูแล เรื่องแรกมีบริษัทหนึ่งมีชื่อพันปีไป
แอบอ้างกับ UN ว่ามีกองทุนการเกษตรได้และได้ไปตรวจสอบกับ UN แล้วว่าไม่เคยจัดตั้งไม่เคยให้เงินสนับสนุนกองทุนนี้
ทางเลขา กอ.รมน.ภาค 1 แจ้งให้ทาง 3 จังหวัดได้รับทราบ ถ้ามีกรณีนี้อย่างไรก็ดาเนินการตามกฎหมายได้เลยว่าไม่มี
กองทุนนี้แอบอ้าง เรื่องที่ 2. ลาเลียงเรื่องอาวุธสงครามได้ไปตรวจงานความมั่นคง ช่ วงนี้ให้กวดขันอาวุธสงครามโดยจะมี
การลาเลียง ภาคตะวันออกไปทางตะวันตก โดยใช้ทางผ่านทางจังหวัดภาคตะวันออกไปผ่านฉะเชิงเทราด้วย อาจจะมีการ
ก่อเหตุทางการเมืองได้ ขอให้หน่วยงานความมั่นคงช่วยกันกวดขันด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 25๖1
ร.ต.อ.บัญชา วรรณฉวี แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ค. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว และมีการแจก QR code มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน
ร.ต.อ.บัญชา วรรณฉวี แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ)
ในรอบเดือนไม่มีคดีที่สาคัญและน่าสนใจ
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
มีบริษัทรับเหมาค่าแรงที่ อ.แปลงยาว ม.12 เรื่องนี้ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน 1 มิ.ย.บริษัทสุโขประภัสสร หมู่
12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทรับเหมาค่าแรงของบริษัท WMB เรทติ้ง บริษัทนี้เป็นบริษัทที่
ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดประกอบกิจการเป็นเวลา 1 เดือน มีลูกจ้างชาวเมียนมาประมาณ 400
คนได้เรียกร้องค่าจ้าง เงินเดือนแล้วจากบริษัทนี้สั่งหยุดประกอบกิจการมีการประสานงานทูตแรงงานเมียนมาร่วมเจรจามี
ทั้งนายอาเภอ ปลัดอาเภอ ตารวจ ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน มีข้อเสนอครั้งแรกว่าขี้แจงสิทธิลูกจ้างที่ได้รับแต่ไม่สามารถตกลง
กันได้ เนื่องจากฝ่ายนายจ้างประสบปัญหาชาดสภาพคล่อง ลุกจ้างขอใช้สิทธิยื่นตามกฎหมาย สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่มารับคาร้อง นี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.รายงานเพื่อโปรดทราบว่ามีการเคลื่อนไหวในพื้นที่
ถ้า อ.แปลงยาวจะเพิ่ มเติ ม ก็เ พิ่ ม เติ ม ได้ 2. ความเคลื่ อ นไหวด้า นเครื อ ข่ ายภาคประชาชนด้า นกองทุ น ไฟฟ้ า ของ จ.
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ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ซึ่งมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกงมีความประสงค์จะไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อกองทุน
ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ทาหนังสือขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้ไปได้รับรายงานจากแรงงานจังหวัด ท่านรองผู้ว่าฯ ก็เชิญมา
พบปะทาความเข้าใจอาจจะรับ เป็นนโยบาย และทาความเข้าใจก่อน ก่อนที่จะเดินทางเพื่อไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพฯ ไม่ได้
ขัดขวางแต่ถ้ามีปัญหาจะประสานงานกันได้ภายในจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปก็ดี แต่สุดท้ายก็เดินทางไปก็เลยรายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองทราบ นายอาเภอบางปะกงก็จัดคนให้ไปร่วมด้วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไป
ยื่นหนังสือและเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ ความประสงค์ของกลุ่มนี้ต้องการที่จะไปยื่นข้อร้ เรียกร้องเพื่อการใช้ประโยชน์
เงินกองทุนของรัศมีรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ไม่มีความรุนแรงขอบคุณทางอาเภอบางปะกง นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ฝ่ายกอง
กาลังรักษาความสงบ ชุดปฏิบัติการอานวยความสะดวกติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วรายงานให้ทางจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ เรื่องต่อไปเรื่องความมั่นคงอื่นๆ ในเพลทของเรารักแปดริ้วมีการทะเลาวิวาทของนักศึกษาขี่จักรยานยนต์
มาแล้วนาอาวุธมีดจากร้านข้าวมันไก่ในเขตพื้นที่ของ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรของ สภ.เมืองก็ได้ระงับเหตุ
ได้ทันท่วงที ไม่มีการทาร้ายร่างกายกันรุนแรง นักศึกษาที่มาเรียนไม่ค่อยได้กลับบ้าน หรือมีเรื่องบาดหมางกัน ขอเสนอว่า
มีมาตรการหรือทาความเข้าใจระหว่างสถาบันเป็นระยะให้มากขึ้น ดูนักศึกษาแล้วใช้ความรุน แรงเป็นส่วนน้อย ถ้ามีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการลุกลามเพิ่มมากขึ้นจะแก้ไขได้ยากหรือทาร้ายกันรุนแรง บาดเจ็บหรือเสียชีวิตน่าเสียใจ นาเรียน
ที่ประชุมว่าทางฝ่ายอาเภอเมืองหรือตารวจจะมีมาตรการอยู่แล้วมีอะไรเพิ่มเติม เรื่องต่อไปเรื่องการจัดงานต่อต้านยาเสพ
ติดโลกวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมาที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรามีผู้ว่าฯเป็นประธาน ผบก.ภ.จว.ฉะเฃิงเทรา รองผู้บังคับการกอง
พลทหารราบที่ 11 รอง กอ.รมน.ฝ่ายทหาร และส่วนราชการหลายส่วน ทางสถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้
จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดง เวทีของโรงเรียนวัดดอนทองของกลุ่มเทศบาล 3 แห่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทีมสถานศึกษากิจกรรมเข้าร่วมเป็นจานวนมาก ขอนาเรียนว่ามีงบประมาณของ ป.ป.ส.มาดาเนินการเพื่อให้ เห็นความ
ร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน เท่าที่ไปร่ว มและสอบถามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีส่ว นร่วมมือของส่วนราชก ารและ
สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานทางฝ่าย ตารวจ ทหารเป็นอย่างดีเป็นส่วนคณะทางาน การจัดงาน ท่านรองผู้ว่าฯเป็น
ประธานคณะทางาน รวมทั้งปลัดจังหวัดและคณะทางานหัวหน้าคณะทางานอีกหลายท่าน คิดรูปแบบในการจัดออกมาปี
ก่อนให้เดินรณรงค์ปีนี้มีการปรับรูปแบบไปบ้าง มีการมอบโล่ห์รางวัล 10 โล่ ฝ่ายตารวจมีหมู่บ้านกองทุนแม่ที่สนามชัยเขต
ทางฝ่ายตารวจ สภ.บางปะกงและโรงเรียนอีก 3 – 4 แห่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่ว มตรวจดาเนินการกับทีมสหวิช าชีพตรวจเรือประมง วันที่
5 มิ.ย.ตรวจเรือทั้งหมด 6 ลา มีแรงงานทั้งหมด 35 คน แรงงานไทย 27 คน ต่างด้าว 8 คน ไม่พบการค้ามนุษย์ วันที่
19 มิ.ย.ตรวจบูรณาการทางทะเล ตรวจเรือทั้งหมด 6 ลา แรงงานไทย 20 คน ไม่พบการค้ามนุษย์และไม่พบแรงงานเด็ก
มีการร่วมจัดระเบียบสังคม จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งร่วมกับคณะทางานจัดระเบียบคนขอทานตามตลาดนัดต่างๆ
ไม่พบผู้ทาการขอทาน แต่พบผู้แสดงความสามารถส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความสามารถ
4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งนโยบายรัฐบาลในการผ่อนผัน ซึ่งครบระยะเวลาที่ 30 มิ.ย. ตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค.61 จะเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.กาหนดการทางานของคนต่างด้าวคือถ้าต่างด้าวทางานหรือไม่อนุญาตในการทางาน
นอกเหนือจากมติได้ จะมีโทษปรับขั้นต่า 5,000 บาทขึ้นไป ส่วนนายจ้างรับต่างด้าวเข้าทางานใครไม่มีใบอนุญาตเข้า
ทางานจะมีโทษปรับ 10,000 บาทขึ้นไปต่อต่างด้าว 1 คน กรณีต่างด้าวซึ่งไม่มีเอกสารในการเดินทางหรือไม่มีใบอนุญาต
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การทางานแล้วลักลอบทางานอยู่ในสถานประกอบการตัวนายจ้างจะโดนข้อหาให้ที่พักพิงคนต่างด้าวด้วย หลักการหลัง
วันที่ 1 ก.ค.ต่างด้าวส่วนใหญ่จะถือหนังสือเดินทางจะมีบางส่วนเท่านั้นจะถือเป็นเอกสารชั่วคราวอยู่ระหว่างรอพิสูจน์
สัญชาติ ก็จะเป็นช่วงต่างด้าวซึ่งรายงานตัวจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ยังไม่ได้หนังสือเดินทางต่อระหว่างประเทศต้นทางหนังสือ
เดินทางแต่จะมีเอกสารยืนยันจากจัดหางานซึ่งจะทาให้อยู่ในห้วงที่ต้องรอหนังสือเดินทางก็จะมีสัก 1 – 2 อาทิตย์ หรือ
1 เดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกกฎหมาย
4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จะที่มีการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
นายวีรชัย ชมศาสตร์ แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการตรวจสอบในระบบพิทักษ์ภัย ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มิ.ย.
ไม่พบการบุกรุกใหม่ สาหรับการตรวจยึดจับกุมไม้ของกลางจับกุม 3 คดี เกิดขึ้นใน อ.สนามชัยเขต 1 คดี และท่าตะเกียบ
2คดีเป็นไม้พะยูงทัง้ หมด เป็นไม้พะยูงท่อน 43 ท่อน และไม้พะยูงแปรรูป 12 แผ่น
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายสุนทรวุฒิ สุพรหมมา แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในฐานะเลขาฯคณะกรรมการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการ
ดาเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ทางตารวจสถานีตรวจสอบน้าหนักและ
แขวงทางหลวงดาเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถและน้าหนักรถเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง
ในช่วงที่ผ่านมาตรวจสอบรถ 65 คัน พบผู้กระทาความผิด จานวน 4 ราย น้าหนักน้อยสุดที่ตรวจพบคือ 740 กก.เป็น
รถบรรทุกดิน สูงสุดคือ 11,840 กก.เป็นรถบรรทุกลูกรัง ที่จับกุมอยู่ในถนน 304 ทั้งหมด ส่วนถนนสายรองอยู่ในเขต
ทางหลวงชนบท ไม่พบการกระทาผิด ในส่วนของขนส่ง จังหวัดดาเนินการตรวจสอบรถที่ดัดแปลงสภาพสุ่มเสี่ยงบรรทุก
น้าหนักเกิน จานวนทั้งหมด 3 ครั้งตรวจสอบ 420 รายพบผู้กระทาความผิดทั้งหมด 48 คัน ในส่วนของการจัดระเบียบรถ
โดยสารสาธารณะ ได้ประสานกับสาธารณะ ได้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดและที่ทาการปกครองจังหวัดและตารวจภูธร
จังหวัดดาเนินการตรวจสอบสารเสพติดและการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขั บรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจสอบรถทั้งหมด
135 ราย พบผู้ ก ระท าความผิ ด จ านวน 1 ราย ส่ ง พนั ก งานสอบสวนด าเนิ น คดี ต่ อ ไป ในส่ ว นของการจั ด ระเบี ย บ
รถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ ด าเนิ น การตรวจสอบรถจ านวน 35 คั น พบผู้ ก ระท าความผิ ด ทั้ ง หมด 4 ราย ได้ แ ก่ ใ ช้
รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกคาสั่งและดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
มีข่าวสารในการจับการแข่งรถ มีอยู่ 2 เส้นทางคือจากเมืองไป อ.บ้านโพธิ์เส้น 314 และ 304 ไปสุวินท
วงศ์ สุดท้ายกองกาลังได้ตั้งด่านตรวจได้ 1 ราย พบยาไอซ์ในเขต อ.เมือง ส่วนที่ร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมที่ได้รับรายงานข่าว
ข่าวคิดว่าไม่น่าจะรุนแรง
พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ในเรื่องการแข่งรถ กองกากับการสืบได้จัดชุดเฝ้าระวังการตรวจสอบต้องป้อ งกันก่อนการแข่งดูในเฟสแล้ว
เรียกมาทาความเข้าใจก่อน ประการต่อไปคือการตรวจยึดรถสุ่มเสี่ยง ผิดกฎหมายแต่งรถที่จะใช้ในการแข่ง เริ่มมาตั้งแต่ 1
– 2 ปี แล้วตอนนี้จะเพิ่มความเข้มข้นและอู่ซ่อมอู่แต่งรถทั้งหลายก็ประชาสัมพันธ์จะได้ช่วยกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
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จากข้อมูลที่ได้รับมาพื้นที่ สภ.เมืองมีข้อสังเกตอยู่ 2 ประการ ข้อแรกรถที่วิ่งผ่านด่านแล้วถูกด่านจับก็จะ
เตือนอยู่หลักร้อย กก.ถึง 1 พัน กก.รถเหล่านี้เชื่อว่าน้าหนักจะต้องไม่เกิน อาจจะผิดพลาดตาชั่งต้นทางที่ออกมา ส่วนรถที่
ถูกชุดเฉพาะกิจจับออกสปร์อตเช็คจากกรมทางหลวง ถูกจับวันเดียว 7 รายน้าหนักเกินกว่า 4 พันกว่า กก. 5 พัน 7 พัน
ถึง 1 หมื่น กก.และมีชุดของ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราอีก 1 ขุด ที่จับมีรถเกิน 4 พันกว่ากก.จะเห็นว่าส่วนของรถบรรทุก
น้าหนักเกิน 100 % จะถูกดัดแปลงสภาพรถกรุกระบะทึบไม่สามารถมองเห็น สิ่งของภายในรถเลยและความผิดเพิ่มอีก 1
ข้อหาคือดัดแปลงสภาพรถด้วยอยากให้ขนส่งตรวจจับรถบรรทุกน้าหนักเกินและดัดแปลงสภาพ ปัจจุบันมีรถทิ่วิ่งอยู่ในพื้นที่
ฉะเชิงเทราจะมีหน้างานหลักอยู่ 2 หน้า ขยายถนนสุวินทวงศ์ 304 กับขยายถนน 304 ตอน แยกพล 11 ถึงไทยแอโร่ ห์
ส่วนรถบรรทุกและวัสดุก่อสร้างเส้นทางที่จับกุมได้มากคือเส้นทางสาย 315 ไม่ใช่รถมาจาก 315 อย่างเดียวมาจากต้นทาง
เส้น 331 และจะมาพื้นที่แหล่งวัสดุที่มาจากชลบุรีเส้น 331 ต.เนินหิน พนัสนิคม หรือบ้านบึงชลบุรีวิ่งผ่าน 315 ด้วยจะ
เน้นวัสดุก่อสร้าง อิฐหินดินทรายจะมาเส้นทางนี้เป็นหลักเส้นนี้ไม่มีด่านชั่งถาวร ส่วนรถที่ ได้รับแจ้งมาคือรถพืชผลทาง
การเกษตรที่จะผ่านมากในเส้น 331 ในพื้นที่ของเขาหินซ้อน พนมสารคาม แปลงยาว เพื่อมุ่งหน้าสู่ชลบุรีต่อไป ในส่วนเส้น
34 ถนนเทพรัตนในปัจจุบันก็จะมี 2 ส่วน รถที่ออกจากลาดกระบังหรือแหล่งวัสดุ ตู้คอนเทรนเนอร์ที่มาจากสมุทรปราการ
จะวิ่งผ่านเส้น 34 วิ่งสู่แหลมฉบัง จุดสังเกตคือ ตู้สั้น 2 ตู้ ตู้ยาวมักไม่ค่อยพบ ตู้สั้น 2 ตู้ก็มีพบเกินก็มีแต่ในอัตราส่วน
10 % ส่วนวัสดุที่มาจากชลบุรี ผ่านถนนเทพรัตนที่วิ่งเข้าสู่สมุทรปราการกรุงเทพฯต่อไปก็จะมีด่านชั่งถาวรที่ชลบุรี รถตรง
นี้ก็จะหลบเลี่ ยงด่านชั่ง มุ่ง หน้าเข้าสู่ พื้นที่ตรงนี้ ส่ว นต้นทางอีกที่คือบางน้าเปรี้ยวปัจจุบันไม่มีด่านซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างตะเข็บฉะเชิงเทราและกรุงเทพฯ จะหลบเลี่ยงบางช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทางาน จะเข้าสู่เขตกรุงเทพฯ
พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ทั้ง 18 สภ.ให้ไปกวดขันโดยเฉพาะที่คุณณรงค์ศักดิ์ให้ข้อมูลไว้โดยเฉพาะเส้น 315 บางน้าเปรี้ยว – บาง
ปะกง ซึ่งเมื่อก่อนจับได้มาก ช่วงนี้จับน้อยไปขอให้กวดขันด้วย
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ตามที่ขนส่งจังหวัดรายงานการจัดระเบียบรถคือถนน 314 ที่ผ่านประจาทาง สภ.เมืองมีมาตรการดีคือ
การปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถบรรทุกมีมาตรการเสริมทางฝ่ายตารวจ เจ้า หน้าที่ขนส่งไม่ตรวจจับอาจจะทาในช่วงที่ไม่
เห็นมาตรการที่จะทาให้คนขับรถเกรงกลัวหรือให้ความร่วมมือเรามีหรือไม่หรือการป้องกันกฎหมายกาหนด หรือการลงโทษ
นายสุนทรวุฒิ สุพรหมมา แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในส่วนชองขนส่งจังหวัดจะมีกล้องตรวจจับความเร็ว จะจับรถวิ่ งไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายด้วยตอนนี้จัด
เจ้าหน้าที่ออกดาเนินการอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ในเส้นทางสาย 314 ช่วงตั้งแต่แยกบางพระเป็นต้นไป และการที่รถ
วิ่งช่องทางกลางได้ต้องดูส ภาพถนนและการจราจรในช่วงนั้น ถ้าเกิดช่องด้านซ้ายเป็นช่ว งทางร่ว ม ทางแยก รถจะวิ่ง
ด้านซ้ายเลยที่เดียวจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้ารถอื่นจอดอยู่ ก็จะวิ่งเลนที่ 2 ได้ ไม่ได้ตรวจจับไม่จาเป็นต้องวิ่งซ้ายตลอด
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ถ้าเป็นเส้นทางตรงรถที่วิ่งความเร็วสูง ห้ามไม่ให้วิ่งเลนกลางเมื่อวานมีการประชุมการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แก้ปัญหาสาคัญของจังหวัดมีหลายปัญหาเช่น ช้างป่า และเรื่องอุบัติเหตุจังหวัดฉะเชิงเทรามีถนนที่สาคัญหลายสายช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์มีอุบัติเหตุวันละ 5 – 6 ราย เล็กน้อยหรือรุนแรงคิดว่าจะทาอย่างไร ให้มีการใช้เรื่องเทคโนโลยีเข้า
มาประกอบ อย่างเช่นขนส่งเรื่องของกล้องการตรวจจับ เทคโนโลยีต้องเข้ามาให้มากๆ ต้องเกิดความเป็นระเบียบปลอดภัย
แก่ผู้ใช้รถให้มากขึ้น ที่ไม่มีปัญหาอะไรกับรถบรรทุกเท่าที่สังเกต รถใหญ่ การหยุด การเบรก การที่เกิดอุบัติเหตุ ค่อนข้าง
รุนแรงถ้าใช้ถนนผู้แทนขนส่งให้ข้อมูลเห็นด้วยมากถ้าอยากให้เพิ่มให้เพิ่มเทคโนโลยีนี้เข้ามาเพื่อ จะเตือนการขับรถสาย
มอเตอร์เวย์ ก็จะมีความเร็วของรถจะบอกเป็นระยะว่ามีการตรวจจับความเร็ว ผ่านตั้งจุดที่มีแผงตั้งความเร็วเป็นสีเขียว สี
แดงเป็นจุดการเตือนและการปรามที่ดี
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พ.อ.นักรบ วรวาส แทน รอง กอ.รมน.(ประธาน)
เรื่องนี้ทางกองทัพภาค เมื่อวานก็พูดเรื่องการบูรณาการกล้องวงจรปิด ซึ่ งเมื่อวานได้ไปดูที่เทศบาลเมือง
ระยอง มีกล้องวงจรปิดต่างๆเทศบาลก็คุมเทศบาลมาบตาพุดด้วย มีประมาณ 30 ตัว ถามในประเด็นนี้ว่าอยู่ตามจุดต่างๆ
ป้องกันเหตุได้หรือไม่ จุดใหญ่ส่วนใหญ่กล้องถึงจะเป็นแนวทางอยู่แต่ว่าไม่สามารถนั่งจ้องอยู่ตลอดเวลาเหตุจะบอกไม่ได้ว่า
จะเกิดเหตุเมื่อไร ส่วนใหญ่จะตามเหตุการณ์มากกว่า ถ้าหากจะป้องกันจริงๆ ต้องดูทุกตัวต้องใช้คนมากพอสมควร ก็ได้
ระดับหนึ่งแต่เมื่อจ้องแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์จะต้องใช้ติดต่อระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เหตุเกิดเร็วมาก ส่วนใหญ่
จะใช้ตารวจเมืองระยองในการเกิดคดีต่างๆ จะใช้กล้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องปรับปรุงกันไปแต่ว่ากองทัพต้องเชื่อมไปกับร้าน
ทองและร้าน 7 - 11 ด้วยทั้งหมดเลย เพื่อเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ซึ่งอันนี้จังหวัดฉะเชิงเทราถ้าเป็นไปได้ซึ่งทาง
ตารวจก็ของบประมาณทางจังหวัดไปแล้ว ติดตั้งกล้องน่าจะได้ในเร็วๆนี้คือปี 62
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ในการแข่งขันฟุตบอล ๒๐๑๘
พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ในระหว่างวันที่ 14 – 27 มิ.ย. ของตารวจภูธรจังหวัดจับกุม ผู้เล่นทายผลการพนันฟุตบอลโลกทั้งหมด
114 ราย ก็ถูกดาเนินคดีทั้งหมด ภาพรวมของ ตร.ก็น่าจะหลายพัน จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่พบการกระทาผิดการพนันทาง
ออนไลน์ มาตรการต่างๆ ของ ตร.กาหนดมาที่พรุ่งนี้ต้องเข้าประชุมคือเรื่อง การตรวจสอบการพนันทางออนไลน์ทั้งหมด
การพนันออนไลน์ต้องใช้มาตรการ พ.ร.บ.ฟอกเงิน
พ.อ.นักรบ วรวาส แทน รอง กอ.รมน.(ประธาน)
ขอเพิ่มเติมเรื่องความมั่นคงเนื่องจากทางกองทัพพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดในประเทศ และ 25
จังหวัดในภาคกลาง ทาง ภ.1ที่กังวลว่าในช่วงนี้จะมีภัยรูปแบบต่างๆ มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของเราจะเป็นเชิงรับคือเกิดเหตุแล้ว
ค่อยเข้าไปแก้ต้องหาวิธีการเป็นเชิงรุกคือป้องกันก่อน ถ้าจังหวัดใดหรือที่ใดอยู่ในความสงบไม่มีเหตุใดรายงาน จริงๆแล้วไม่
ถือว่าไม่ใช่ไม่มีผลงานถือว่าทาให้จังหวัดนั้นสงบ ทางที่พอมีเหตุการณ์แล้วเข้าไปแก้ปัญหากลายเป็นฮีโร่ จริงๆแล้วต้องทาให้
สงบถึงจะถูกกองทัพบอกว่าให้ทุกจังหวัดไปหาแหล่งข่าวให้ได้ ถ้ามีเหตุเหมือนทางตอนใต้เมื่อไรให้เข้าไปได้เลย ยังไม่ได้เกิด
เหตุในภัยทุกรูปแบบทุกด้าน ที่กล่าวมาถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยากให้หน่วยงานความมั่นคงว่าถ้ายังไงมีแหล่งข่าว
ซึ่งกันและกันยกตัวอย่างของขนส่งก็มีแหล่งข่าวของขนส่ง ของตารวจ ทหารก็มีและในโอกาสหน้า เอาข่าวพวกนี้มาร่วมกัน
วันนี้ให้แหล่งข่าวเราทั้งหมดในอนาคตน่าจะทาได้เชิงรุกมากกว่า
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.15 น.
ด.ต.หญิง
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
ผู้จดรายงานการประชุม
พ.ต.อ.
( สมนึก หาญตา )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๙

