รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/๒๕60
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๐9.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นายชาญชัย
3. นายพรเลิศ
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
5. ร.ท.วุฒิ
6. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
ประทุมมณี
โชคชัย
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ

7. พ.อ.พณิชย์
8. นายธวัชชัย
9. นายนันทวุฒิ
10. นายสิทธิชัย

ศิริพละ
สุขสวัสดิ์
ปิริยะ
ทองอินทร์

11. นายสุทัศน์
12. พ.ต.ท.ธัญญะ
13. นางวิภาวี
14. นายวรพัฒน์
15. นายเกื้อกูล
16. นางพนาพร
17. นายไชยา

วัฒนกุล
ระย้า
สุวรรณธร
คาไกร
สงเคราะห์
อัศวนนทวงศ์
สุขประเสริฐ

18. นางอุไรวรรณ

อินทะสะ

19. นายสุวัฒน์
20. นายอานาจ
21. นางธนพร
22. นายรัชพล
23. นายสมพงษ์
24. นางดวงเดือน
25. เรือโทชัยณรงค์
26. นายไพโรจน์
27. นายพงศกร
28. นายสิทธิ
29. น.ส.หทัยรัตน์

กู้เกียรติกาญจน์
อินทร์งาม
แสงสุขขา
โรจน์ธนประภา
ผิวสวยคา
สมวัฒนศักดิ์
บงการณ์
วิลาราช
สวัสดิ์มาก
บูรณะภักดี
แจ่มนาค

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

สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

30. นายสมเกียรติ
31. นายคเชนทร์
32. นางน้าอ้อย
33. นายธีระศักดิ์
34. นายไพโรจน์
35. นายพัลลภ
36. นายพิสิตพงศ์
37. พ.ต.ต.ภูเบศร์
38. พ.ต.อ.ดุษฎี
39. พ.ต.ต.นิติโชค
40. พ.ต.ท.ธนา
41. พ.ต.ท.วรรณกิจ
42. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
43. พ.ต.ท.เอกกนก
44. พ.ต.ท.อุทัย
45. พ.ต.ท.นิวัฒน์
46. พ.ต.ท.ไพทูรย์
47. พ.ต.ท.พีรเดช
48. พ.ต.ท.วรานนท์
49. พ.ต.ท.เสรี
50. ร.ต.ท.มณัฐชัย
51. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
52. ร.ต.ท.บรรจง
53. ร.ต.อ.วีรพงฐ์
54. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
55. นายสมบัติ
56. นายปราโมทย์
57. นางศรีกัญญา
58. นายสุรวุฒิ
59. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
60. ว่าที่ ร.ต.สมชาย
61. นายสมศักดิ์
62. นายศรนรินทร์
63. นายอานวย
64. พ.ต.ท.สุเทพ
65. นายธนสรร
66. พ.ต.ต.ประยุทธ

เยี่ยงมานิต
เที่ยงมณี
จันทร์ร้อยเอ็ด
พยุหกฤษ
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
สุทธิ
เขจรลัย
ศุกรเสพย์
วิจารณ์
มีสมบัติ
บูรณ์เจริญ
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
จรณายุธ
ลายประดิษฐ์
ขอนดอก
บุราณรมย์
อินคง
พรหมแสง
ศรีใส
จินดามงคล
รักดี
ดิลกพงศ์โยธิน
มุมทอง
ศรจรัสสุวรรณ
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
ทองมี
จรูญเลิศ
สันติสุขคง
เจริญรุ่งเรืองชัย
ศรีเกษม
วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
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.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
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 นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
แทน ปอองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

๓

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเสรี
2. พ.ท.วรชิน
3. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์
4. นายอนุชา

แจ่มเจริญสุขศรี
เยาวรัตน์
จิระเศรษฐ
กระจายศรี

5. ดร.กวินทร์เกียรติ

นนธ์พละ

6. นายวัฒนา
7. นายสมประสงค์
8. นายจตุพร

ธรรมวิเศษ
คูหากาญจน์
คชานุบาล

9. นายเดชา
10. นายวิพากย์
11. นายมนัส
12. นายบรรจง
13. นางวราภรณ์
14. นางอาภรณ์
15. นายธรรมนูญ
16. นายอัฐพล
17. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
18. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
19. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
20. นายเลอสรร
21. นายอานาจ
22. นายชูรัช
23. นายวีระพล
24. นายประจวบ
25. นายนิกร
26. นางศิริกาญจน์
27. นายเขียน
28. นายสินชัย
29. นายพศิน
30. นายอมร
31. นายโกวิท
32. นายสม
33. นายอิทธิพงษ์
34. นายประดิษฐ์
35. นายพลากร

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ทานะมัย
กนะกาศัย
ศิริวงศ์
ใหม่มงคล
แจ่มใส
สว่างลาภวงศ์
พงษ์พนัส
ผลเกิด
ศรีภิรมย์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
ภูแสน
กรรเจียก
เกตุนวม
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โรจนพร
โชคพิชิตชัย

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปอองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.บางขนาก
ผกก.สภ.ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช

๔

36. นายสมบัติ
37. นายสมพร
38. นายวัลลภ
39. นายประดิษฐ์
40. นายชวลิต
41. นายวัฒนา
42. นายร่มไทร
43. นางนิทัศนีย์

ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
รัตนวงษ์
ทิพยเศวต
ฉัตรโชติกวงศ์

นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปอองกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานอ านวยการส านั ก งานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒)

เปิดประชุมเวลา ๐9.1๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.มีกลุ่มมวลชนมาเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราในการไม่เห็นด้วย ขอข้อมูล
ด้วยเพราะไม่ทราบข้อมูลเนื่องจากติดภารกิจไม่ทราบว่าหน่วยงานใดจะให้ข้อมูล เพราะโยธาและผังเมือง
ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ และแจ้งให้ทราบว่ามีประชาชนอีกกลุ่มเหนือไม่เห็นกับการที่กรมโยธาผัง
เมือง โดยสานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศเรื่องผังเมืองโดยรวมของจังหวัดและ
ขอให้ห น่วยงานต่างๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งจะเน้นย้าว่ากลุ่มพลัง
มวลชนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดบ่อบัวซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องทาความเข้าใจ
หากเป็นข้อกฎหมายก็ต้องคุยกันเอง จังหวัดฉะเชิงเทราจะดูในเรื่องความไม่สงบเรียบร้อ ยเท่านั้น และ
กรณีโรงไฟฟอาถ่านหินเขาหินซ้อนฝากติดตามความเคลื่อนไหวด้วยซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา
ใหม่ของ EHIA และมีอีกหลายที่ต้องติดตามเรื่องเช่น ภาคเอกชนจะมาทากากอุตสาหกรรมในพื้นที่
พลังงานการอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งไปผลิตไฟฟอาและที่พนมสารคาม กาลังจะขยายการผลิตไฟฟอาเพิ่มเติม
โรงไฟฟอามันมีเดิมอยู่แล้วเพียงแต่จะขยายกาลังการผลิตอยู่ในเขตของพนมสารคามและสนามชัยเขต ฝาก
ทางตารวจและอาเภอในพื้นที่ด้วย
พ.อ.พณิชย์
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเรื่องผังเมือง เรียกตัวเองว่า “กลุ่มสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน” โดยมี
คุณตัน ตัณฑิยะกุล และคุณนันทวรรณ หาญดี และนายจเร เนาวโอภาส ก็มายื่นคัดค้านการแก้ไขผัง
เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมามีประมาณ 80 คน และได้แยกย้ายกลับ จะเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องของมวลชนในพื้นที่ และแกนนาในพื้นที่ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามีใครบ้าง
ประธาน
เรื่องนี้เคยมายื่นครั้งหนึ่งแล้ว และมาซ้าอีกให้โยธาผังเมืองเป็นคนชี้แจงรายละเอียดและรับเรื่อง
ที่คัดค้านคือเรื่องที่โยธาและผังเมืองไปเพิ่มเขตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในผังเมืองรวมประชาชนต้องการพื้นที่
สีเขียวเหมือนเดิม พื้นที่ต้องทาความเข้าใจและไม่เอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใด จะเสียความน่านับถือตอนนี้
อาเภอพนมสารคามก็จะมีอะไรจะไปทามากมาย ยังไม่รวมบางปะกงที่จะมาทา LNG นายอาเภอบางปะ
กงต้องเตรียมตัวถึงแม้จะตั้งอยู่ในทะเลแต่กระทบถึงประชาชนที่ประกอบการประมงพื้นบ้านชายฝั่ง โดย
นาเรือที่ห่างจากฝั่งจังหวัดประมาณ 18 กม.เพื่อขนถ่ายก๊าซระยะ 2 กม. ห้ามเรืออื่นเข้าใกล้โดยเด็ดขาด
โดยให้สารวจว่าเรือก๊าซต้องปรับเส้นทางการเดินเรือของประชาชนอย่างไรไม่ให้เดือดร้อน รวมถึงที่จะ
เป็น EEC
มติที่ประชุม รับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม 25๖๐
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งฝ่าย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ 3.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปอองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ก.ค. 60 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้ านการป้องกัน การแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน ขอสรุปในภาพรวมเดือ น
ก.ค. 60 ๑) หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด ด าเนิ น การแล้ ว ๙๑๐ แห่ ง คิ ด เป็ น 100 %
2) กิจกรรมจัดหาเงินทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 จานวน 22 แห่ง และรักษาสถานภาพกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ๒๔๐ แห่ง กองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีพิธีมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่
๑๔ ส.ค. ๖๐ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
ด้านการปราบปรามยาเสพติด จับกุมข้อหาผลิต(พืชกระท่อม) ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน ข้อหา
จาหน่าย ๔๗ คดี ผู้ต้องหา ๕๔ คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 52 คดี ผู้ต้องหา 58 คน ข้อหา
ครอบครอง 116 คดี ผู้ต้องหา 119 คน และข้อหาเสพ 224 คดี ผู้ต้องหา 224 คน รวมจับกุม
ทั้งสิ้น 440 คดี ผู้ต้องหา 456 คน ของกลาง ยาบ้า 42,505 เม็ด ยาไอซ์ 50.61 กรัม กัญชา
แห้ง 423 กรัม พืชกระท่อม 5,809 กรัม
ด้านการบาบัดรักษา สมัครใจค่ายบาบัด เปอาหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 400 คน คิด
เป็น 100 % สมัครใจผู้ป่วยนอก เปอาหมาย 498 คน ดาเนินการแล้ว 257 คน คิดเป็น 56.60
บังคับบาบัด เปอาหมาย 1,140 คน ดาเนินการแล้ว 881 คน คิดเป็นร้อยละ 77.28 % ต้องโทษบาบัด
เปอาหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 192 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % รวมทุกระบบ เปอาหมาย
2,230 คน ดาเนินการแล้ว 1,730 น. คิดเป็น 77.57 %
การติดตามผู้ผ่านการบาบัด เปอาหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 367 คิดเป็น 84.25 %
การจัดระเบียบสังคม ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและอาเภอได้ออกตรวจสถาน
บริการ 2 แห่งร้านคาราโอเกะ 67 แห่ง โรงแรม/หอพักจานวน 12 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/
อินเตอร์ เน็ตจ านวน 107 แห่ ง สุ่มตรวจปัสสาวะ จานวน 437 คน ไม่พบสารเสพติด แนะนา/
ตักเตือน 85 แห่ง มีชุดจัดระเบียบสังคมของพนมสารคามได้มีการตรวจคณะเชิดสิงโต ซึ่งมาจาก จว.
สุพรรณบุรี จานวน 6 คน ได้นาไปตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด ส่งดาเนินคดีในข้อหาไม่มีใบอนุญาตใน
การเรี่ยไร และอีกชุดคือชุดของ พ.อ.สุรินทร์ฯ กับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องจับกุมร้านจาหน่ายยาทามาดอล
ในเขตอาเภอบางคล้ามียาประเภทเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยาแก้ไอ ยาแก้ผื่นคัน ยากระตุ้นอวัยวะเพศ
ชาย ดาเนินการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดี
ประธาน
เรื่องยาเสพติดเมื่อวันก่อน ผู้บริหาร ป.ป.ส.ภาค 2 ได้มาพบเกรงว่าเรื่องของการประเมินเราจะมี
ปัญหาเนื่องจากการทางานไม่ได้กรอกข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาเภอกรอกในระบบ ทาง ป.ป.ส.ภาค
ชมเชยมาว่าด้านการปราบปรามจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีมากส่วนที่ยังด้อยต้องไปเสริม และขอ
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พ.อ.พณิชย์
มติที่ประชุม

ชมเชยทางตารวจด้วย ส่วนใหญ่ยาเสพติดจะมาพักที่จังหวัด ส่วนเรื่องการจัดระเบียบสังคม คณะเชิดสิงโต
ส่วนใหญ่จะเป็นชุดเดียวซ้าๆกันที่เดินทางมาเรี่ยไรมาร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจะมีการใช้วาจาไม่
สุภาพกับคนที่ ไม่บ ริจาคเงิน ฝากทางตารวจ กอ.รมน.ดูแลเรื่องนี้เพราะการเรี่ยไรต้องมีใบอนุญาตให้
ถูกต้อง เมื่อได้แล้วก็ไปใช้จ่ายเอง และเรื่องนักเรียนตีกันหน่วยงานใดมีข้อมูลบ้าง
เรื่องนักเรียนตีกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กเทคนิคในช่วงเย็นออกมาร้านเกมส์มีการกระทบกระทั่ง
กัน ช่วงที่มีการกระทบกระทั่งกันคือช่วงนักเรียนใกล้เลิกนักเรียนจะจับกลุ่ม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ท.สุเทพ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ค. 60 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 18 ราย จับได้ 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 10 ราย (ผล
การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 72.22 (เปอาหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 50 ราย จับได้ 15 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 16 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 30 (เปอาหมายร้อยละ 62.92)
ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 7 ราย จับได้ 4 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 1 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 437 ราย ผู้ต้องหา 658 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ลดลง 230 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิด เฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทราห้วงเดือนกรกฎาคม 60
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม 2 คัน ไม่ได้รถคืน
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 4 คัน ไม่ได้รถคืน
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน - 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 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
- เดือน พ.ค. 60 รถยนต์ เกิด 6 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มิ.ย. 60 รถยนต์ เกิด 4 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 6 ราย
- เดือน ก.ค. 60 รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 4 ราย
รายละเอียดการถูกโจรกรรมมีดังนี้
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- รถจักรยานยนต์ สภ.เมือง เกิด 3 ราย ไม่ได้คืน สภ.บางปะกง เกิด 1 ราย ไม่ได้คืน สภ.บางปะ
กง รถยนต์เก๋ง เกิด 1 ราย ไม่ได้คืน รถยนต์กระบะ เกิด 1 รายไม่ได้คืน ส่วนเดือนนี้มีคดีที่สาคัญเกิดขึ้น
1 คดี ที่เป็นที่สนใจของประชาชนเหตุเกิดท้องที่ สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท.พิริยพงศ์
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 05.40 น. ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.สิบเอ็ด
ศอก อ.บ้านโพธิ์ ตารวจพร้อมแพทย์โรงพยาบาลอ.บ้านโพธิ์ กองพิสูจน์หลักฐานลงที่เกิดเหตุจากการไป
ตรวจที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว เข้าไปในห้องพบร่าง ด.ญ.บงกช แสงเกิด อายุ 14 ปี เสียชีวิต
ลักษณะหันหัวไปทางปลายเท้าที่มีตู้และทีวี ลักษณะของห้องนอนเป็นปกติทุกอย่าง รอยบาดแผลมีรอย
ช้าตรงไหล่ทั้ง 2 ข้าง มีรอยแผลที่หน้ามี คราบเลือดที่ปากและมีคราบเลือดบริเวณขาหนีบตรงอวัยวะเพศ
มีกองเลือดอยู่ทางปลายเท้า ปกติเป็นหัวนอนจากการตรวจ ซึ่งทาง พ.ต.อ.ภักดีฯ ผกก.พฐ สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นรอยรัดไปดูที่เกิดเหตุแล้วว่าจะมีอะไรพอจะมีรอยรัดได้บ้าง จากการตรวจแล้วมีสายชาร์ตแบต
และซาวเบ้าว์ ปรากฏว่ามันไม่น่าใช่และมีสายร้อยของตัวม่านสันนิษฐานว่า น่าจะใช่ เหตุที่เป็นคดีที
น่าสนใจน่าจะเกิดจากโลกโซเชียลเพจ 2 เพจ มีการทะเลาะกันทางเพจหนึ่งลุงผู้ตายกับแม่ไม่ให้ข่าวว่าเด็ก
ตายเพราะเหล็กดัดฟันติดคอ แต่อีกเพจหนึ่งน่าจะเชื่ อว่าเด็กเกิดจากการฆ่า พยานหลักฐานว่าบ้านหลังที่
อยู่เป็นกลุ่ม 3 หลังคือ บ้านของเด็กอาศัยอยู่กับแม่ ตัวลุงอยู่กับแม่ของลุง และลูกของลุง รอบบ้านเป็น
พื้นดินวันที่เกิดเหตุมีฝนตก แม่ให้ การว่าปกติประตูห น้าบ้านจะไม่มีการล็อค เวลานอนจะมีการล็อค
ห้องนอนอย่างเดียว แต่ตอนที่แม่เข้ามาตอน 04.20 น.เมื่อมาเปิดห้องนอนปิดไฟอยู่เด็กนอนผิดปกติคือ
หันหัวมาทางปลายเท้าเมื่อแม่ปลุกแต่เด็กไม่ตื่นแม่จึงไปเปิดไฟจึงรู้ว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว ไปตามลุงที่อยู่ข้าง
บ้ านมาดูป รากฏว่า ลุงเอามือ ล้วงไปที่ คอคิด ว่า น่ าจะเป็น เหล็ก ดัดฟั นเพราะเด็กใส่เหล็ก ดั ดฟันตลอด
ปรากฏว่าไม่มีและเป็นที่น่าแปลกคือลุงบอกให้แม่ตรวจอวัยวะเพศแม่บอกให้ลุงตรวจ ลุงก็บอกให้แม่ตรวจ
เมื่อแม่ถอดกางเกงออกมาเบื้องต้นบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืน อวัยวะเพศปกติจึงใส่กางเกงตามเดิม
จากการสอบถามแม่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากข้างนอกตอน 04.20 น. ใช้เวลาชั่วโมงกว่าจึงถามแม่ว่าทาไม
แจ้งตารวจช้าแม่บอกว่าตกใจ ประเด็นสอง จึงไปตรวจสอบคราบเลือดตรงอวัยวะเพศของศพและถามว่ามี
ประจาเดือนหรือไม่ แม่บอกว่าไม่มีและมีกางเกงในใส่หรือไม่แม่บอกว่าไม่มี แต่จากการตรวจสอบภายหลัง
มีคนพบเห็นว่ากางเกงในอยู่ ข้างตัวและลุงได้โ ยนกางเกงในไว้ข้างตู้ เสื้อผ้า 2 ใบคืนที่เกิดเหตุมีฝ นตก
รอบๆบ้านที่จะเดินมาจากทางบ้านลุงจะเป็นปูนนอกนั้นจะเป็นดินหมด ปรากฏว่าร่องรอยของรอยเท้าไม่
มีเลยในห้องรับแขก และห้องนอนสะอาดไม่มีคราบดิน เชื่อว่าเหตุที่เกิดน่าจะเป็นคนใกล้ตัวจึงพุ่งเปอาไปที่
ลุงก่อนจึงเรียกลุงและลูกเขยมาตรวจดีเอ็นเอ แต่ว่าตัวลูกเขยตอนเกิดเหตุไม่อยู่ไปส่งของที่ภาคใต้จึงเหลือ
แต่ลุงแต่คนข้างบ้านเพราะว่าลุงบอกว่ามีคนเห็นคนข้างบ้านที่อยู่แพกุ้งตอนตี 2 ช่วงฝนตกมีคนมาหลบฝน
อยู่หน้าบ้านแพปลาก็สงสัยว่าลุงเป็นคนทา ส่วนทางลูกสาวที่เป็นลูกสาวลุงก็บอกว่าเครทนี้ขอให้จบว่า
เหล็กติดคอตายก็เลยถามว่าทาไมเค้าบอกว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของพวกที่ดัดฟันจึงสงสัยว่าทาไมเด็กตาย
ทั้งคนจึงขอให้จบแค่นี้ ทางแม่ก็นิ่งมากไม่มีความเสียใจและตอนไปดูที่เกิดเหตุจึงสงสัยว่าเป็นคนใกล้ตัว
จึงตรวจดีเอ็นเอทั้งหมด ลุง คนข้างบ้าน และคนรอบข้างทั้งหมด ผลปรากฏที่ส่งศพไปตรวจที่โรงพยาบาล
ตารวจพบคราบอสุจิที่กางเกงของเด็ก หลังจากนั้นขยายผลออกไปที่คนข้างเคียง ต่อมามีนายจ้างที่เลี้ยง
ปลา เลี้ยงกุ้ง ได้มาแจ้งตารวจว่าลูกจ้างที่บ้านหายไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ตอนเช้า ปรากฏว่าบุคคลคนนี้
ได้มาทางาน ปกติจะไปซื้อของที่ร้านค้าตรงข้ามบ้านของเด็กที่เสียชีวิต ปรากฏว่าวันนั้นบุคคลที่ ไม่ต้องไป
ซื้อของที่ร้านค้าแล้วเข้าพักที่พักเลย เช้าวันที่ 14 นายจ้างไปตามตัวได้หายไปจึงได้ไปแจ้งตารวจ พฐ.ได้ไป
ตรวจที่บ้านผู้ชายคนนี้ ปรากฏว่าชื่อนายสุรชัย หนูน้อยหรือแป๊ก ปากหวาน คนนี้เมื่อตรวจสอบแล้วมี
หมายจับจังหวัดขอนแก่น ๒ คดี แล้วหนีมาอยู่ที่นี่ ตารวจจึงรวบรวมของใช้ของนายแป๊กเช่นหวี ที่โกน
หนวด ของใช้เพื่อไปตรวจดีเอ็นเอ ต่อมาทาง สภ.พนัสนิคมได้มีการแจ้งว่ามีการชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์
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มีผู้ชายใช้ไม้ยูคาฯอันยาวฟาดหน้าเด็กผู้หญิงที่ขี่ จักรยานยนต์ผ่านมา แล้วชิงรถหนีไปทางเขต อ.บ้านโพธิ์
จึงให้ดูรูปก็คล้ายกับผู้ต้องหาที่เราสงสัย ตอนกลางคืนคืนเดียวกันตอนตี 1 ได้รับแจ้งผลการตรวจดีเอ็นเอ
ตรงกับของนายแป๊ก ตอนเช้านายจ้างของนายแป๊กโทรกลับมาว่าตอนนี้ตัวของผู้ต้องหาหรือนายแป๊กได้
กลับมานอนที่กระต๊อบของตัวเองแล้ว จึงนาตารวจไปจับกุมจึงเป็นผลการจบคดีเพราะผลการตรวจดีเอ็น
เอตรงกัน
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
เรื่องนี้ตอนแรกพุ่งเปอาไปที่ญาติพอผลตรวจดีเอ็นเอปรากฏว่าไม่ใช่ตามที่ สภ.บ้านโพธิ์รายงานให้
ทราบ เหตุหลังจากนั้นก็คือมีชาวบ้านปิดล้อมโรงพัก จะเอาตัวผู้ต้องหาไปขอขมาศพให้ไปทาแผน ต้องทา
ความเข้าใจกับประชาชนเป็นวันๆ ปัญหาคือ 1.การทาแผนหรือหรือการไปขอขมาถ้าผู้ต้องหาไม่สมัครใจ
ไปดาเนินการก็ไปทาไม่ได้และในกรณีนี้คือญาติที่มาร้องคือเครือญาติทั้งตาบลเพราะกานันเป็นตัวแทนมา
ไม่มีใครกล้ารับรองความปลอดภัยของผู้ต้องหาหรือตารวจที่ทาแผน ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์มีการออก
สัมภาษณ์ทางทีวีถึงขนาดจะทาให้อวัยวะเพศเจ็บ สุดท้ายต้องบอกว่าการที่ไปขอขมาศพเพราะผู้ต้องหา
สานึกโทษ เป็นเหตุให้ศาลอาจจะทุเลาการลงโทษลงได้ต้องให้เหตุผลอย่างนี้ถึงจะยอม ไม่อยากให้ศาลลด
โทษให้ผู้ต้องหาแต่ก็อยากทาร้ายผู้ต้องหาด้วย ฝากทางฝ่ายปกครองด้วยถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาให้
ข้อมูลกับ ทางท้องถิ่ นกรณีที่จะมาบีบบังคับ ให้ นาตัวผู้ต้องหาไปท าแผนมันเป็นความลาบากใจของตัว
ผู้ต้องหาด้วย ให้อาเภอให้ความรู้กับผู้นาชุมชนท้องถิ่นว่าการทาแบบนี้อย่าทากันเลยไม่มีประโยชน์และมัน
จะเป็นปัญหาหน่วยงานทั้งจังหวัด ตารวจ ทหารที่ดูแล
ประธาน
ตามที่ให้ทางตารวจให้เสนอคดีที่น่าสนใจทุกเดือน เพราะว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างเป็นที่สนใจ
ของประชาชน มีการลงข่าวและออกทีวีเป็นประจากรณีนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์
วาระที่ 4.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
นางพนาพร
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานยอดคนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการ
ทางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดือน ก.ค.60 คนต่างด้าวทั้งหมด 39,606 คน เป็นต่างด้าวเข้าเมือง
โดยถูกกฎหมาย 6,622 คน คนต่างด้า วเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 22,984 คน กลุ่มคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยถูกกฎหมายจานวน 16,622 คน เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,066 คน
คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 1,054 คน คนต่างด้าวจาเป็นเร่งด่วน 36 คน และกลุ่มคนต่างด้าวที่ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติ ประกอบไปด้วยเมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน 4,417 คน คนต่างด้าวที่นาเข้า MOU
10,049 คน สาหรับคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจานวน 22,984 คน สรุปคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
ที่รวมทั้งพิสูจน์สัญชาติหรือกลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมายจะประกอบไปด้วย 37,185 คน ตัวเลขล่าสุดของ
ที่ไ ปที่ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เมื่ อวั น ที่ 24 ก.ค.– 7 ส.ค.60 ที่ ผ่ า นมา 15 วัน ในส่ ว นของจัด หางานจัง หวั ด
ฉะเชิงเทราราวๆ 4,700 รายแล้วมาแจ้งว่าจะจ้างแรรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลน 18,000 กว่ารายใน
ส่วนของทั่วประเทศรวมๆแล้วนายจ้างมาแจ้ง 20,000 กว่าราย เป็นต่างด้าวมา 80,000 กว่าราย ที่
ประเมินไปว่า 1 ล้าน 5 แสนราย แต่มาแค่ 50% รอในกรมประกาศแบบเป็นทางการอีกครั้ง
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
การมาแจ้งนายจ้างต้องจ่ายเท่าไร รวมทั้งตรวจสุขภาพและประกัน
นางพนาพร
ที่ศูนย์รับแจ้งจะไม่มีค่าใช้จ่าย จะไปเสียในเรื่องหนังสือเดินทาง โดยจะแยกออกเป็นสัญชาติเมียน
มาประมาณ 5,000 บาท กัมพูชาจะลดลงมาแค่หลักฐานของราชการหนังสือเดินทาง พิสูจน์สัญชาติ
และประกันสุขภาพให้นายจ้างเป็นคนเลือกเอง
ประธาน
ที่ถามเพราะมีขบวนการที่เรียกแพงกว่าต้องดูเป็นเจ้าของเรื่องฝากให้ดูด้วย มีเรื่องร้องเรียนบาง
คนเป็นนายหน้าไปดาเนินการเรียกรับเป็นหลักหมื่ น ซึ่งไม่ถูกต้องทางหน่วยงานภาครัฐก็โดนโจมตีมา
ตลอด บางทีเป็นความสะดวกของนายจ้างที่ให้นายหน้ามาติดต่อให้ พอไปบวกเงินเพิ่มทางราชการโดน
กล่าวหาว่าเรียกแพงที่สาคัญหน่วยงานราชการไปเรียกอย่างนี้ถ้าเข้าไปดูที่ทางานจะรู้ว่ามีนายหน้าหรือไม่
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พ.ต.ท.นิธิวัชร์

พ.ต.อ.พณิชย์
ประธาน
นางพนาพร

ประธาน

นายสิทธิ

มีนายหน้าแล้วไปเรียกเก็บ กับชาวบ้านแพงมากทั้งๆที่มาติดต่อราชการไม่เสียเงิน ในกรณีขอสัญชาติ
ฐานะบุคคลอย่างมากก็เสียค่าธรรมเนียมไม่กี่บาทแต่เรียกเป็นหลักหมื่น
เดือนนี้ไ ม่มีการจั บ กุมอยู่ในช่วงระยะเวลาประชาสัมพันธ์ตามคาสั่ง คสช.เกี่ยวกับกระทรวง
แรงงานการยื่ น คาร้ องแจ้ ง แรงงาน วันที่ 20 – 27 ส.ค.60 ในส่วนของ ตม.เป็นฝ่ายสนั บสนุ นไป
ดาเนินการในส่วนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนายจ้างและกลุ่มแรงงานในแหล่งชุมชนต่างๆ ให้รับทราบของ
แนวข้อกฎหมายระยะเวลาที่ดาเนินการ ซึ่งในส่วนนี้ได้เข้าไปในตลาดบ่อบัวเป็นที่ๆได้รับเรื่องร้องเรียน
มาได้ไปดาเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีร้านหมูกระทะอยู่ร้านหนึ่งมีลูกจ้างเป็นกัมพูชาประมาณ 10 คน
ภรรยาของเจ้าของร้านเป็นคนกัมพูชาก็อ้างว่าได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องทาไมถึงขายหรือคุมอะไร
ไม่ได้ ในส่วนของการจดทะเบียนสมรสนั้นก็ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่เพราะฉะนั้นในการดาเนินการตาม
กฎหมายต้องดาเนินการให้ถูกต้องจึงให้รีบไปประสานเพื่อดาเนินการกับจัดหางาน และดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลังจากนี้ไปเมื่อพ้นระยะเวลาแล้ว ต้องดาเนินการในส่วนของข้อกฎหมายต่อไป
ส่วนข้อปฏิบัติต่างๆเนื่องจากว่าคาสั่ง คสช.ไม่ได้รวมเฉพาะ 3 สัญชาติเป็นการผ่อนผันให้ทุกสัญชาติไม่ว่า
จะเป็นเวียดนาม จีน อินเดีย ก็ได้รับอนิสงค์จากคาสั่ง คสช. คือการผ่อนผันที่ว่าไม่ดาเนินคดี กรณีคนต่าง
ด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของตรงนี้ถามว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่มีช่องทางที่
จะไปดาเนินการต้องไปดาเนินการกวดขันกับกลุ่มนี้ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราประเด็นนี้มิได้เกิดขึ้น
แต่อย่างใด
เรื่องต่างด้าวที่ไปรายงานตัว ช่วงที่ผ่านมาก็มีข้อสังเกตว่าที่รายงานที่นายจ้างพามาว่ามีหลักฐาน
ถูกต้องจาก 18,000 คนที่ดูแล้วมียอดพาสปอร์ตจริงๆที่ถูกต้องตามสัญชาติแล้ว 9 ราย แต่ทางข้อมูลที่
ได้มาต่อไปต้องมีขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติ
จานวน 18,000 คน ตอนนี้มาขึ้นทะเบียนแล้ว 4,700 คน
หลักการของศูนย์รับแจ้งพบว่าเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างกลัว พ.ร.ก.ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.
60 ที่ผ่านมาว่าศูนย์รับแจ้งที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใดๆ ของการจ้างงานหรือเอกสาร
ใดๆ เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของต่างด้าวมาแจ้งว่าจ้างอยู่แล้วกลัวถูกตัดเหมือน 7 – 8 แสนบาท ไม่
จาเป็นต้องเป็นเอกสารของต่างด้าวมาแจ้งได้เมื่อถัดจากนี้ไปจะส่งต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์ต่างๆ
วันที่ 8 ส.ค. – 6 ก.ย. 60 นี้จะคัดกรองว่าเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันจริงหรือไม่ ทางานกันก่อน พ.ร.ก.
ประกาศ 23 มิ.ย. 60 หรือไม่ ถ้าใช่แล้วจะออกหนังสือเพื่อรับรองกลับไปพิสูจน์สัญชาติ เช่นเมียนมามี
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทยแล้ว 6 แห่ง กัมพูชาจะมาตั้งที่ จว.ระยอง ลาวให้กลับประเทศอย่างเดียว แต่ที่
ได้ยินมาอย่างไม่เป็นทางการว่าลาวจะมีศูนย์ที่เมืองไทยรองรับสาหรับสัญชาติลาว เพื่อเอาเข้ามาให้
ถูกต้องโดยที่จะไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นบัตรชมพูอีกแล้ว จะเข้ามาทางเครื่องบินมีพาสปอร์ต วีซ่า งาน
ประเภท labour
ฝากให้ สรุปทั้งข้ อกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติให้ ทางตารวจ รองผอ.กอ.รมน.ทหาร และปลัด
จังหวัด บางครั้งมีคนมาถามก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะว่ากลัวพูดไปแล้วผิด อ้างระเบียบกฎหมายที่ออกมา
ใหม่ด้วย
วาระที่ 4.3 รายงานการปอองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานการปอองกันการปราบปรามและ
การค้ามนุษย์ในช่วงเดือน ก.ค.60 ที่ผ่านมาในระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.ค. 60 สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะทางานการจัด
ระเบียบขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมออกจัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้สถานที่ต่างๆในตลาดนัด ในแหล่งชุมชนโดยพบผู้แสดงความสามารถจานวน 4 ราย เป็น
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คนไทย 2 ราย เป็นหญิง 2 ราย โดยทั้ง 4 รายยัง ไม่มีบัตรแสดงความสามารถจึงให้คาแนะนาไปขอ
ใบอนุ ญ าตแสดงความสามารถกั บ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ทุ ก จั ง หวั ด และขอ
ประชาสัมพันธ์การให้ทานอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนที่มาเดินซื้อของที่ตลาดนัดต่างๆ
ไปตรวจที่บางคล้ามีใบอนุญาตแสดงความสามารถหรือวนิพกแสดงความสามารถ ซึ่งก็แนะนา
ตักเตือนไป อีกประเด็นในตัวผู้ขอทานไม่ทราบระเบียบตรงนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา จาเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบน่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน หลักๆก็คือจะให้ขึ้น
ทะเบียนให้ขอทานโดยให้ตัวมาติดต่อทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรามา
แสดงความสามารถโดยการร้องเพลง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาว่าความสามารถเหมาะสมกับการ
ออกใบอนุญาตหรือไม่
ฝากทางพื้นที่ อาเภอ ตารวจ ถ้าพบพวกนี้ขอดูใบอนุญาต ถ้าไม่มีแนะนาให้มาติดต่อพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และขอทานประเภทอื่นและขอทานประเภทอื่นที่ไม่ได้ร้องเพลงมานั่งขอด้วย
ถ้าเป็นจาพวกเต้นโชว์ก็เข้าข่าย ถ้าเป็นพวกที่ขาขาดแขนขาดจะเป็นพวกที่ผิดกฎหมาย ตาม
ระเบียบถ้าพบผู้ขอทานต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นคนพื้นที่ใด ถ้าเข้าข่ายจะต้องได้รับการฟื้นฟู
ในกระทรวงโดยมีหลักเกณฑ์อยู่ เบื้องต้นผู้ทาการขอทานปรับ 10,000 บาท จาคุก 1 ปี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.ค. 60
การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองยังไม่มี การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน เมื่อวันที่
4 ก.ค. เวลา 10.30 น. มีกลุ่มของนายจเร นวโอภาส ประมาณ 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดทาผังเมืองรวม ศาลาเฉลิมพระเกียรติงานนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการชี้แจงทาความเข้าใจ และวันที่ 4 ส.ค.กลุ่มเดิม 80 คน
เดินทางมายื่นหนังสือเพิ่มเติมโดยมีโ ยธาและผังเมืองรับเรื่องและชี้แจงทาความเข้าใจ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.
เวลา 18.00 น.มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้มายื่ นหนังสือขอความ
เป็นธรรมให้ย้าย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงให้ออกจากพื้นที่ และตอนเย็นวันเดียวกันนายอาเภอ
บางปะกงได้เรียกทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกันสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
ประธาน
วิทยาลัยการอาชีพ บางปะกงด้องถามพื้นที่การศึกษาประสานกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดโดยให้
ย้าย ผอ.แล้วที่ตกลงกันตกลงกันอย่างไร
นายคเชนทร์
ต่อมาอาเภอบางปะกงได้มีการพูดคุย เวลา 11.00 น.เชิญผอ.วิท ยาลัยการอาชีพ มาพูดคุย
รายละเอียดว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง เวลา 19.00 น.ก็เชิญมาพูดคุยกันในการตกลงเชิญนายอาเภอ
ประชุมปัญหาเชิงอธิบายคือมีการเก็บค่าหอพัก ตรงนี้เป็นอย่างไรอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ ในส่วนของ
การขยายเวลาในช่วงที่นักศึกษาเรียกร้องเวลาเข้าออก จะขยายเวลาให้แต่ก็ต้องมีความเหมาะสมและข้อ
เรียกร้องเรื่อง โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปและทราบว่าส่งเลขาธิการการอาชีวะศึกษาประสาน
กับศูนย์ดารงธรรมและมีการประสานมูลนิธิ และเลขาธิการการอาชีวะศึกษาตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไรสิ่งก่อสร้างตามระเบียบใหม่เป็นต้น
ประธาน
และอีกประเด็นคือที่เอาไปแปลงเป็นสโมสรและจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่นักศึกษาไม่
พอใจซึ่งอยู่ในเขตสถาบันการศึกษามันผิดกฎหมายอยู่แล้วขายไม่ได้ ศาลาประชาคมตามอาเภอบ้านนอก
ที่ไ ม่มีที่จั ดเลี้ย งใหญ่ๆก็มาใช้ศาลาประชาคม กรมการปกครองเคยมีห นังสือถามกฤษฎีกาไปว่าอันนี้
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สามารถจัดงานเลี้ยงได้หรือไม่ ไม่ได้ ตีความเป็นสถานที่ราชการถึงใช้เป็นที่ประชุมก็เป็นครั้งคราวเพื่อ
อานวยประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่ห่างไกล อย่างเช่นมีการแต่งงานไม่ได้มีโรงแรมหรูหราเรื่องก็เงียบ
หายไป ทีแรกกรมการปกครองบอกใช้ได้ตอนหลังต้องรีบเปลี่ยนเพราะคนท้วงติงมาตอนหลังต้องให้กฤษฎี
การตีความ
ได้มีการพูดคุยออกมาชี้แจงก็คือ ผอ.ไม่ได้มีความประสงค์คงไม่มีการดาเนินการในส่วนนี้มีการ
รับปากในที่ประชุม ส่วนปัญหาข้อขัดข้อง ผอ.เป็นคนตรงค่อนข้างจะแข็งท่านไม่ ให้นักศึกษาเข้าพบแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาเด็กนักเรียนจึงไม่เข้าใจ ส่วนนักศึกษาที่เป็นแกนนาประท้วงจะยุติกันมีการประท้วง
มีข้อแม้ว่าขอรับฟังการชี้แจงหรือการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจะดูข้อกฎหมายเพื่อชี้แจง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายรัชพล
ทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานผลจับรถบรรทุกน้าหนักเกินอัตรากฎหมายกาหนดเกิน ใน
เดือน ก.ค.60 ที่ผ่านมา สามารถจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินอัตรากฎหมายกาหนดจานวน 5 คัน เป็น
การจับกุมโดยหน่วยพาหนะซึ่งน้าหนักเคลื่อนที่จานวน 5 คัน ที่ด่านชั่งน้าหนักบางไผ่ไม่มีผู้กระทาผิด
น้าหนักเกินสูงสุดในเดือน ก.ค.ที่จับได้เกินจากอัตรากฎหมายกาหนดเกิน 12,400 กก.สามารถจับกุ มได้
ที่ทางหลวงหมายเลข 331 กม. 130 จานวน 3 คันและ กม.138 จานวน 1 คัน พื้นที่ ต.เขาหินซ้อน
และทางหลวงหมายเลข 3076 ที่ กม.ที่ 75 ต.คู้ยายหมี จานวน 1 คัน และในเดือน ส.ค.ตั้งแต่วันที่
1 – 7 จับกุมได้ 3 คัน เป็นการจับกุมที่ด่านชั่งจานวน 1 คัน และหน่วยบรรทุกยานพาหนะเคลื่อนที่
จานวน 2 คัน น้าหนักมากสุดที่ 5,050 กก.ที่เกินไปจับกุมได้ที่ทางหลวงหมายเลข 331 กม.ที่ 130
ในส่วนของ ต.เกาะขนุน 1 คั น และทางหลวงหมายเลข 304 กม.ที่ 104 อ.พนมสารคาม จานวน
1 คัน และด่านชั่งน้าหนัก อันนี้แจ้งเพื่อทราบว่าแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวงจะส่งชุดชั่ง
น้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่เข้ามาเสริมเข้ามาอีก 1 ชุด ซึ่งจะเป็นต้นปีงบประมาณหน้า สามารถที่จะทา
การออกตรวจน้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ได้มีปริมาณความถี่เพิ่มขึ้น
ประธาน
ได้ฝากให้ทาง ผอ.ทางหลวงฉะเชิงเทราและประธานสภาอุตสาหกรรมในการประชุมหัวหน้าส่วน
จังหวัดเรื่องจุดกลับรถเส้นสุวินทวงศ์ มีจานวนมาก มีสุวินทวงศ์ มีนบุรี บางน้าเปรี้ยวที่อยู่ในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 60 กว่าจุด มอบให้ทางแขวงทางหลวงไปคุยกับทางประธานสภาอุตสาหกรรมจุด
ไหนให้ไปสารวจก่อนแล้วจะดาเนินการอย่างไรค่อยคุยกันอีกที
นางธนพร
จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจความคืบหน้าจะมีการ
ประชุมชุดทางาน ชุดเฉพาะกิจในวันที่ 16 ส.ค. เวลา 14.00 น. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรับทราบผลการประสานงานที่ผ่านมา โดยมีชุดที่ 1 ประธานเป็นขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ชุดที่
2 เป็นรอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราเป็นประธาน ชุดที่ 3 เป็นชุดเฉพาะกิจเป็นรอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
เป็นประธานคณะทางาน โดยชุดที่ 1 มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 มีหน้าที่ปอองกันและปราบปราม
จับกุม และชุดที่ 3 มีหน้าที่เป็นชุดเฉพาะกิจบูรณาการจับกุมที่หลีกเลี่ยงไม่เข้ารับการตรวจจากเจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางธนพร
การตรวจสอบได้ ต รวจสอบเมื่ อ วั น ที่ 15 ก.ค. ตรวจสอบวิ นที่ อ ยู่ ค ลองนครเนื่ อ งเขตได้ ม า
ลงทะเบียนเป็นวินที่ถูกต้อง ได้มาตรวจสอบเพื่อให้รับทราบกฎระเบียบให้ดาเนินการให้ถูกต้อง ส่วน
วันที่ 26 ก.ค. ตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 36 มีเรื่องร้องเรียนมาถึงสานักงานขนส่งจังหวัด กรณี
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ประธาน
นางธนพร
ประธาน
มติที่ประชุม

ผู้ขับ รถดื่มสุร าในขณะที่ให้ บริการประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พ บว่ามีการกระท าผิดตามข้ อ
ร้ องเรี ย น ส่วนวันที่ 25 ก.ค.ขนส่งได้จัดพัฒ นาผู้ประกอบการรถตู้และรถโดยสารเพื่อให้ รับทราบ
กฎระเบียบของทางราชการและให้ไปศึกษาดูงานของประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวส์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ฝากทางขนส่งจังหวัดซึ่งความจริงรายงานมาแล้ว มีเรื่องของวิน รถจักรยานยนต์ที่ไปเก็บค่าวิน
ของพื้นที่ อ.บางปะกง
จากการไปตรวจสอบเวลาไปตรวจจะไม่พบคนที่ขับวิน สอบถามวินที่อยู่ข้างๆซึ่งเป็นวินบางวัว
จากการสอบถามเจ้าของวินเดิมไปเช่าต่อมาจากคนอื่น และก็คิดว่าวินเป็นของตนเองก็จะเก็บ ที่ร้องเรียน
มานอกนั้นส่วนตัวเองไปกู้เงินเล่นการพนันบอลบ้าง แต่ถ้ามาเก็บค่าวินจะไม่มี
ฝากทางพื้นที่ดูด้วยทางปกครองและตารวจมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดารงธรรมคือจะร้องไป
ผ่านสานักนายกด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายธนสรร
การแข่งขันรถในทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 25 – 27 ก.ค. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ฝ่ายปกครองและ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจเต้นส์ขายรถมือสองในพื้นที่ อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา จานวน
77 เต้นส์ ยังไม่พ บการกระทาความผิด ได้ชี้แจงมาตรการและตักเตือนส่วนอาเภออื่นก็มีการแข่งขัน
เช่นเดียวกันแต่ขณะนี้ก็ยังไม่พบการกระทาความผิด
ประธาน
จั ง หวั ด มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด หนึ่ ง ได้ ใ ห้ ค าสั่ ง นี้ ไ ปปรั บ ปรุ ง ใหม่ มี ร อง ผบก.คื อ
พ.ต.อ.นเรวิทฯ ที่มาจาก สภ.สาโรงเหนือท่านมี ประสบการณ์เลยแต่งตั้งท่านให้เป็นฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งวัน
นั้นได้ประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในการติดตามประเมินผลงาน
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
ณ ปัจจุบันได้มีการกวดขันไม่ให้มีการแข่งขันรถในทางโดยเฉพาะจุด นัดรวมพลเช่น ปั๊มน้ามัน
และอีกพวกคือขี่ตามกันมาและไล่กันก็มีการให้ สวป.พื้นที่ไปดูจุดเสี่ยงที่มีการแข่งขันรถและที่มีการรวมตัว
แข่งก็จะหนีไป มีการตรวจจับกุมรถที่มีการดัดแปลงสภาพ กรณีกระทาผิดเรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับขี่
หรือไม่มีใบอนุญาตรถติดรถมีการดาเนินการส่วนหนึ่งมีการปอองปราม และในส่วนของเรื่องนักเรียนตีกัน
จะประสานให้ทางฝ่ายปอองกันและปราบปรามรับผิดชอบดูตรวจตราและเข้มงวดในจุดรวมของนักศึกษา
หลังเลิกเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
นางธนพร
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับเงินค่าช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนนปี 2560 เปิดรับสาหรับผู้พิการจะขอรับค่าอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค.60 ยื่นได้ที่
กรมการขนส่งทางบกหรือทางสานักงานขนส่งที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถไปได้โดยสะดวก และวันที่ 9 ส.ค.
ขอเชิญคณะอนุกรรมการประชุมผู้อานวยการ นายแพทย์สาธารณสุข และพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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มีเรื่องหนึ่งต้องประสานกับสานักงานขนส่งเพราะต้องใช้เงินทะเบียนเลขสวยเรื่อง กล้อง CCTV
ถึงไหนแล้ว ต้องประสานกับ ปภ.เพราะสั่งไปตั้งแต่ ต้องประสานกับทางตารวจแล้วไปของบประมาณ
ตอนนี้ประสานรายละเอียดกันแล้ว
นางธนพร
ส่งเรื่องไปอยู่ที่กรมขนส่ง ต้องประสานเพราะจะเป็นของปีงบประมาณ 2561
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
มีงบของแผนพัฒ นาจั งหวัด ของภาคตะวั นออกมีฉะเชิ งเทรา ระยอง ชลบุ รี งบในปี 2562
ประสาน จังหวัดต้องทาเรื่องของบประมาณในเรื่องของกล้องตอนนี้เอาข้อมูลของปากน้ามาเทียบของเรา
แต่ใช้งบส่วนตัวกันใช้งบกลุ่ม 5 จังหวัดแต่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นงบของภาคตะวันออก เวลานาเข้าที่
ประชุมจะต้องนางบนี้เข้าไปในปี 2562 จานวนข้อมูลที่กลั่นกรองมาแล้ว 100 จุดเส้นทางสายเคเบิ้ล
สายใยแก้ว 150 กม. ครอบคลุม 4 เส้นทางหลัก ของปากน้าใช้งบประมาณ 3.2 ล้านบาท ในเรื่องของ
กล้อง ส่วนศูนย์บัญชาการประมาณ 15 ล้านบาท งบประมาณของจังหวัดประมาณ 50 กว่าล้านบาท
เร่งนาเสนอก่อนวันที่ 15 ส.ค.นี้
พ.อ.พณิชย์
ในช่วงนี้มีกลุ่มพลังมวลชนต่างๆมาเรียกร้อง ตามที่ประธานฝากให้ท้องที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ใน
ขั้นต้นไปทาความเข้าใจชี้แจงกับกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เสียก่อนก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัด เรื่องที่ 2
เรื่องต่างด้าวในเรื่องหลักฐานที่มายื่นมี 7 หมื่นกว่าคนมีหลักฐานมาน้อย จึงแจ้งมาให้ทุกส่วนทราบทาง
กระทรวงแรงงานน่ า จะมี ก ารจั ด ระบบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ท างรั ฐ บาลเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ปเรี ย กรั บ
ผลประโยชน์ผู้ที่สามารถจะร้องเรียนได้โดยตรงได้ที่ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จึงแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบ
ส่วนเรื่องน้าท่วมในปัจจุบัน ปภ.ได้มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง ทราบว่าในอาทิตย์นี้จะมีการแจ้งเตือน
และการแจ้งเตือนพื้นที่จะทาที่วัดระดับน้า ในจุดตรงไหนที่ จะให้พื้นที่สามารถดูได้ว่าน้าเมื่อถึงระดับนี้
แล้วต้องระวังในพื้นที่ที่จะท่วมต่อเนื่องในพื้นที่
ประธาน
จะมีเครื่องวัดตรวจจับน้าจาก ปภ.ที่ส่งไปยังอาเภอต่างๆ จะมี สัญญาณจะเป็นขีดเตือนว่าสีเขียว
เหลือง แดง ทาให้เรียบร้อยโดยเร็วเผื่อน้าจะมา ดาเนินการเร่งด่วนด้วย
นายพรเลิศ
ฝากอาเภอทุกอาเภอ เรื่องแรงงานต่างด้าวติดตามมานานแล้ว และต้นปีหน้ารัฐบาลก็ว่าหมดเวลา
แล้ว เรื่องแรงงานต่างด้าวต้องเข้าระบบใครที่ถือกฎหมายอยู่ ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้สารวจ
อาเภอประสานไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการให้สารวจตอนนี้เลยว่ามีคนต่างด้าวอยู่ในหมู่บ้านกี่คน พอถึง
วันที่ 1 ม.ค.61 รู้กันเมื่อสารวจแรงงานต่างด้าวแล้วก็ไปทาความเข้าใจกับเจ้าของแรงงานต่างด้าวนั้น
อย่างน้อยก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะเป็นอย่างไร จะเห็นเลยว่านายจ้างรายใหญ่มีลูกจ้างกี่คน ราย
ย่อยกี่คนอย่างไรก็รู้ว่ามีลาว กัมพูชา เมียนมาอยู่ ตรงไหนบ้างที่สาคัญตัวกานันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นนายจ้าง
ของคนเหล่านี้ ตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านเองที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหาร สารวจว่าถูกกฎหมายแล้วหรือ
ยังและจะเป็นโทษทางอาญาด้วย
นายธนสรร
เมื่ อ คื น มี อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต และผู้ บ าดเจ็ บ ด้ ว ย มี ห น่ ว ยงานที่ ท าถนนค้ า งไว้ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดไฟทางและสัญญาณไฟด้วย
พ.ต.ท.วรรณกิจ
เหตุเกิดเมื่อคืนรายละเอียดในนิคมอุตสาหกรรมเกตุ เวย์ เวลาประมาณ 21.00 น.มีการสร้างทา
ถนนในเกตุเวย์ กลางคืนจะมืดไม่มีไฟทางและไม่ทาสัญญาณไฟไว้ ที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ล้มขับขี่โดย
ผู้หญิงเพราะก่อนหน้านี้รถจักรยานยนต์ล้มมา 4 – 5 คันแล้วและมีสามี ภรรยาคู่หนึ่งนั่งรถโตโยต้า ยารีส
เห็นผู้หญิงรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างหน้า ภรรยาที่นั่งมาบอกจะลงไปช่วยก่อนที่สามีนารถมาจอดข้างทาง
ส่วนภรรยาก็ยกตัวผู้หญิงออกส่วนสามีก็ไปนารถจักรยานยนต์ออก พอดีมีรถกู้ภัยมาย้อนมากาลังวิ่งไปปิด
ท้ายเพื่อทาสัญญาณ มีกู้ภัย คนหนึ่งลงมาที่ผู้หญิงที่รถล้มเพื่อช่วยเหลือ ปรากฏว่ามีรถปิคอัพขับมาด้วย
ความเร็ว รถยารีสเปิดสัญญาณไฟผ่าหมากไว้ รถปิคอัพวิ่งมาชน 3 ศพ เสียชีวิตคาที่ 2 ศพและเสียชีวิตที่
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มติที่ประชุม

โรงพยาบาล 1 ศพ น่าเศร้าก็คือ ผู้หญิงที่เสียชีวิตทั้ง 2 คน มีลูกอายุ 1 ขวบ 8 เดือน กับ 2 ขวบ 8
เดือน อีกคนหนึ่งมีลูก 3 ขวบ
เป็นถนนอุตสาหกรรมต้องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเข้มงวด กาชับกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ฝาก สภ.อื่นๆถ้ามีเหตุที่น่าสนใจก็มานาเสนอในที่ประชุมได้ เผื่ อเวลาไว้ให้แล้วขอปรับเวลาในการประชุม
ความมั่นคงเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. จะได้ไม่ต้องคอยนานก่อนที่จะประชุมยาเสพติดต่อ อยากให้
หน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นและเพื่อทราบด้วย และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่นายกรัฐมนตรีฝากมาเรื่อง
ตอบค าถาม 4 ข้ อ ให้ แ สดงความคิ ด เห็ นศู นย์ ด ารงธรรมอ าเภอ ศู นย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สามารถดู
รายละเอียดได้ตามหน่วยงานปกครองที่ให้บริการประชาชนตามห้างสรรพสินค้า หรือออกหน่วยจังหวัด
เคลื่อนที่ และอาเภอยิ้มต่างๆ อยากเชิญชวนข้าราชการไม่ได้บังคับในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ยอดทาง
หลักฐานทะเบียนราษฎร์จังหวัดมีประชากรประมาณ 7 – 8 แสนคน แต่ขณะนี้มาแสดงความคิดเห็นยังไม่
ถึงหมื่นคน ในการประชุม ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีการประชุมทุก 10 วัน เพื่อเสนอไปยัง
กระทรวงมหาดไทยจะสรุปของจังหวัดฉะเชิงเทราให้นายกรัฐมนตรี ไม่มีคงว่าท่านต้องแสดงความคิดเห็น
ที่สนับสนุนใคร สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ทางผู้แทนองค์กรท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่
ราบด้วย ทุกอาเภอให้เสนอความคิดเห็นไม่มีกาหนดกรอบเวลาที่จะสิ้นสุดเมื่อไร
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

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

