รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นายอาคม
3. นายมหัตม์
4. น.ส.ประภาศรี
5. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
6. พ.ต.ศรายุทธ์
7. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
ทองศิริ
มงคล
พิษณุพงควิชชา
บุรณศิริ
รอดปิ่นทอง
กล้องเจริญ

8. ร.ท.ณรงค์
9. พล.ต.พณิชย์
10. นายปรีชา
11. นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
ศิริพละ
ลาภมา
ปิยวงษ์ไพศาล

12. นายสุทัศน์
13. นายไพโรจน์
14. พ.ต.ท.อานาจ
15. น.ส.ยุพิน
16. นายวรพัฒน์
17. นายจรัส
18. นายอนันต์
19. นายพัฒนพงศ์

วัฒนกูล
ติณชาติอารักษ์
หาญไฟฟูา
หงษ์วะชิน
คาไกร
ครชาตรี
กลั่นขยัน
เสมานิตย์

20. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

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

แก้วลี
สุพรหมมา
ชมศาสตร์

24. นายวรวิต
25. นายสายชล
26. นายศักดิ์ชัย
27. นางสาวเทียมจิตร
28. นายไพโรจน์

เรืองจันทร์
วิริยะชิตตสมบัติ
ศรีสุวรรณ
อมาตยกุล
วิลาราช

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

๒

29. นางสุดา
30. นางชลาลัย
31. นายเอก
32. น.ส.รพีพรรณ
33. นายอัตเรศ
34. นายธีระศักดิ์
35. นายไพโรจน์
36. นายประคอง
37. นายสมชาย
38. นายชยุตม์
39. นายไพรัตน์
40. นายพิชิตพงศ์
41. ร.ท.บรรจงศักดิ์
42. พ.ต.ท.ธนายุทธ
43. พ.ต.ท.ปรีชา
44. พ.ต.ท.กฤษณ์
45. พ.ต.อ.สมนึก
46. พ.ต.ท.ธนา
47. พ.ต.ท.อนันต์
48. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
49. พ.ต.ท.เอกกนก
50. พ.ต.อ.กษิภณ
51. พ.ต.อ.พูนชัย
52. พ.ต.อ.จิณวัตร
53. พ.ต.ท.เอกภพ
54. พ.ต.ท.วิโรจน์
55. พ.ต.ท.ณัฐธัญ
56. พ.ต.ท.เสรีกาญจน์
57. ด.ต.ยุทธชัย
58. ร.ต.อ.วิชาญ
59. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
60. นายสมบัติ
61. นายอโณทัย
62. นางศรีกัญญา
63. นายสุรวุฒิ
64. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
65. นายสมนึก
66. นายสมศักดิ์
67. นายนพพร

สุหลง
ฤทธิรัตน์
อิทธิยาภรณ์
เอกพงศ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
พยุหกฤษ
ปลื้มจันทร์
ก๊วยเจริญ
วงศ์พัฒนวุฒิ
แข็งกสิกรณ์
พงษ์ประยูร
สุทธิ
มาศิริ
สีดา
เรืองศรี
บุญเรืองคณาภรณ์
หาญตา
มีสมบัติ
ธรรมชัยกุล
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ศิริจันทร์
ชูรัตน์
ก้อนทองดี
ธรรมาธิกุล
แย้มปราศัย
อู่พิทักษ์
จันทร์ด้วง
ทองบุญชื่น
ค้าขาย
ดิลกพงศ์โยธิน
มุมทอง
พัดทอง
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
เทพกีฬา
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
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 นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน

๓

68. นายอานวย
69. นายพิชัย
70. นายณรงค์ศักดิ์
71. นายมหัตม์
72. พ.ต.ท.ประยุทธ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางราตรี
2. นายวิสูตร
3.
4.
5.
6.

นายจิรโชติ
นายสมประสงค์
นายสุริยะ
นายจตุพร

7. นายเดชา
8. นายวิพากย์
9. ผศ.ดร.ดวงพร
10. น.ส.ชลาลัย
11. นายมนัส
12. พ.ต.อ.นิพนธ์
13. พ.ต.อ.คงชาติ
14. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
15. นายเลอสรร
16. นายอานาจ
17. นายชูรัช
18. นายวีระพล
19. นายประดิษฐ์
20. นายประจวบ
21. นายโกวิท
22. นายวชิรศักดิ์
23. นางศิริกาญจน์
24. นายอมร
25. นายเขียน
26. นายสม
27. นายอิทธิพงษ์
28. นายพศิน
29. นายพลากร
30. นายสมบัติ
31. นายจักรพงษ์

เจริญรุ่งเรืองชัย
อธิเกียรติ์
แก้วเมืองเพชร
มงคล
ดานะ

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

รัตนไชย
เจริญวงษ์

ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน

ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
จิตรพิไลเลิศ
คชานุบาล
นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ภู่ผะกา
ฤทธิรัตน์
ทานะมัย
คล้ายสิงห์
ทรงสุภาพ
ศรีภิรมณ์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
เหตุนวม
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ศักดิ์ประศาสน์

ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว

๔

32. นายสมพร
33. นายวัลลภ
34. นายประดิษฐ์
35. นายชวลิต
36. นางนิทัศนีย์

ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ฉัตรโชติกวงศ์

37. พ.ต.ท.สุเทพ

ศรีเกษม

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

เริ่มประชุมเวลา ๑3.15 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายมหัตม์
ท่านรองกิตติพันธ์ฝากแจ้งเรื่องขอเชิญหน่วยราชการที่อยู่ในศาลากลางจัง หวัดไปประชุมกันเมื่อ
วันอังคารเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ซึ่งปกติเวรศาลากลางจังหวั ดหรือส่วนราชการ
ก็มีตามระเบียบเรื่องรักษาความปลอดภัย ทางจังหวัดโดยท่านรองกิตติพันธ์ ท่านรองชาธิปเป็นห่วงเรื่อง
การเข้าเวรบางครั้งอาจจะไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อย
ประธาน
ในการประชุมรักษาความมั่นคงมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทราถ้านายอาเภอไม่
เข้าประชุมเอง ต้องมอบปลัดอาวุโสเป็นอย่างต่าและตารวจถ้า ผกก.ไม่เข้าต้องให้ รอง ผกก.หรือ สวป.เข้า
ประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 25๖1
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 มี.ค. 60 ได้ลงไว้ใน
เว็ปไซด์ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งฝุาย
เลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/๒๕61
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนโยบายของรัฐบาล
3.1 รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การปูองกันการค้ามนุษย์ / พัฒนาสังคมฯ
นางสุดา
ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานเกี่ยวกับการ
ปูองกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจังหวัดในฐานะเลขาฯคณะอนุกรรมการชุดนี้ในส่วนที่ผ่านมาไม่ได้รับ
รายงานจากผู้เสียหายจากคดีการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนร่วม
คัดแยกผู้เสียหาย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา สนง.พมจ.ได้ประสานกับ ตม.ส่วนกลาง มีการจับกุมชาว
กัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเข้ามาหางานทาโดยมีการจับกุมบริเวณปุาละเมาะริมถนนสาธารณะ ม. ๑
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ซึ่งทางสานักงาน พมจ.ร่วมกับ สนง.ตม.และ สภ.เขาหินซ้อน ได้ร่วมกันคัด
แยกผู้ เสี ย หายจากการค้ามนุษย์ โดยชาวกัมพูช าที่ได้ทั้งหมด 42 คน ชาย 25 คน หญิง 17 คน มี
ผู้ติดตามอีก 2 คน ผลจากการคัดแยกชาวกัมพูชา 8 คน มีใบอนุญาตบัตรสีชมพูแต่บัตรหมดอายุอี ก 34
คน ไม่มีเอกสารใดๆซึ่งทางชุ ดจับกุมก็ประชุมสรุปผลการคัดแยกสรุปไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองและเป็นบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรในการอนุญาตสิ้นสุด และคน
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ต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้นาส่งร้อยเวร
สอบสวน สภ.เขาหินซ้อน เพื่อดาเนินการทางคดีต่อไป ช่วงวันที่ 16 – 22 ก.พ. สนง.พมจ.ร่วมกับศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่งตามพื้นที่ตลาดนัด แหล่งชุมชนต่างๆ ผลการจัด
ระเบี ยบพบผู้ทาการขอทานชายชาวกัมพูช า 1 ราย บริเวณตลาดวัดเกาะ ต.บางเตย และพบผู้ แสดง
ความสามารถ 5 ราย และผู้แสดงทุกรายมีบัตรผู้แสดงความสามารถ การจัดระเบียบได้แนะนาขั้นตอนการ
ขออนุญาตพื้นที่ทุกครั้งที่ทาการแสดง การจัดระเบียบสังคมทางจังหวัดและกระทรวงแรงงานในเรื่องของ
การจัดระเบียบและการตรวจตาม พ.ร.บ.ต่างๆ แต่ก็ไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
นายมหัตม์
เรื่องของการค้ามนุษย์ตอนที่ประชุมอนุกรรมการการค้ามนุษย์ก็มีผลการปฏิบัติที่ทาง พมจ.เป็น
เลขาฯ เสนอให้มีการปรับเข้ามาในส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของทางฝุายปกครองทุกอาเภอจบที่ทาง
พมจ.ไปแล้วสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ในปี 60 ขอเรียนว่า การค้ามนุษย์เป็นโยบายที่สาคัญ
การรายงานเป็นภาพรวมของจังหวัดอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าไร ข้อมูลมีการประชาสัมพันธ์
ขอทาน ซ่องโสเภณีเรื่องการใช้แรงงานต่างๆ ซึ่งทางฝุ ายปกครอง ตารวจและ พมจ.จะร่วมกันดาเนินการ
๒) ที่ทาง พมจ.รายงานเรื่องการสนธิกาลังไปตรวจผู้ทาอาชีพขอทานจะแจ้งทางปกครองจัง หวัด จะแจ้งไป
กลุ่มงานความมั่นคงก็จะแจ้ง ยังอาเภอทุกอาเภอ ซึ่งตารางการปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการดูแลติดตามการ
ปูองกันการขอทานในที่สาธารณะ
พล.ต.พณิชย์
ขอเพิ่มเติมในเรื่ องการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของทางรัฐ บาลอยากให้ทุกภาคส่ ว น
ช่วยกันในเรื่องของการตรวจตราสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงทุกที่ตามอาเภอต่างๆ อาจจะเปิดเป็นคาราโอเกะพอไป
ตรวจแล้วมันสุ่มเสี่ยง ขอให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจให้ต่อเนื่องด้วย
นายอัตเรศ
อ.พนมสารคามมีจุดที่ต้องเฝูาระวัง เช่น ชุมชนส่วนมะม่วงมีต่างด้าวเข้ามาอาศัยเป็นจานวนมาก
ตามพฤติกรรมจะจ้างนายจ้างที่เป็นคนไทย ซึ่งไม่รู้จักกับลูกจ้างเลยมาเช่าบ้านรวมกลุ่มกันเอง เคยเข้าไป
กวาดล้างบ่อยแต่ต้องใช้กาลังร่วมมาก
ประธาน
ให้ทุกอาเภอไปดูทุกพื้นที่ว่ามีจุดตรงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ พมจ.ต้องเข้าไปตรวจสอบ
และให้ทางอาเภอเข้าไปตรวจสอบ และภายในเดือนนี้ขอให้ทางอาเภอทุกอาเภอสแกนพื้นที่ทั้งหมดว่ามี
จุดใดบ้าง
นายไพโรจน์
อ.บางคล้าไม่ให้ปล่อยปละละเลยตรงสี่แยกบางคล้า เป็นร้านคาราโอเกะประมาณ 3-4 ร้าน
ตารวจ ทหาร ปกครองก็ไปในช่วงที่ไปเรื่องการค้าประเวณีหรือค้ามนุษย์จับค่อนข้างยากทางตารวจจะเอา
ความผิดได้ในการเปิดร้าน การค้าประเวณีกว่าจะสาวถึงเป็นเรื่องยาก
ประธาน
การค้าประเวณีกับการค้ามนุษย์แตกต่างกันอย่างไร การค้าประเวณีอายุเกิน 18 ปีและสมัครใจ
ถ้าอายุต่ากว่า 18 ปีเรียกการค้ามนุษย์ ให้ปู องกันจังหวัด ตารวจ ทหารไปดูแลตรงจุดนี้ ต้องการที่จะ
ทราบว่าจุดไหน มีตรงไหนบ้าง และอาเภอต้องตรวจสอบมาว่ามีจุดใดบ้างแล้วจะได้ไปดาเนินการ

นายอนันต์

3.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
 แรงงานในระบบ / จัดหางานจังหวัดฯ
จัดหางานจังหวัดขอรายงานแรงงานต่างด้าวจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามี
ทั้งหมด 63,000 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 30,000 คน ส่วนหนึ่งก็จะทางานใน
สถานประกอบการเป็นผู้ชานาญการ ผู้มีฝีมือประมาณ 3,000 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ 3 สั ญชาติ 13,000 คน ปัจจุบัน อยู่ในข่ายเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย แรงงานต่างด้าวตาม
สัญชาติที่นาเข้ามาตาม MOU ถือว่าถูกกฎหมายตั้งแต่แรก 14,600 คน ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมายตั้งแต่แรกที่เข้ามาผิดกฎหมายและมีมติ ครม.ผ่อนผันให้ทางานได้ มีกลุ่มบัตรสีชมพู 16,100
คน ขณะนี้กาลังทา one stop service จะมีกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มผ่านการคัดกรองที่มาแจ้งเมื่อปีที่
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แล้วว่ากลุ่มคัดกรองความเป็นนายจ้างลูกจ้าง กลุ่ มนี้จะมี 17,000 คน 2 กลุ่มนี้และรวมกับกลุ่มประมง
จะมีประมาณ 40,000 คน กลุ่มนี้ตามนโยบายรัฐบาลคือจะต้องนาเข้ามาให้เป็นถูกกฎหมายให้หมดคือ
จะต้องมีการพิสูจน์ทราบสัญชาติ มีการออกเอกสารตามตัวก็จะปรับสถานะให้ถูกกฎหมาย ซึ่งสถานะจะ
หมดวันที่ 31 มี.ค.จึงต้องทาเพื่อขยายให้มีฐานะอยู่ในประเทศได้ถึง 31 มิ.ย. ก่อนที่จะถึงต้องดาเนินการ
ให้กลุ่มนี้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติให้หมด
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
ก่อนเทศกาลตรุษจีนตารวจร่วมกับฝุายปกครองลงไปตรวจสอบตลาดบ่อบัวได้ผู้ต้องหาประมาณ
20 กว่าคน มีใบอนุญาตทางานถูกต้องแต่ทางานผิดประเภท ใบเป็นกรรมกรแต่ไปขายของหน้าร้านส่วน
ใหญ่ พวกนี้ไม่เฉพาะขายของหน้าร้านบางทีเป็นเจ้าของร้านเองก็มี ฝากทางผู้รับผิดชอบช่วยแนะนาถึง
เวลาก็ไม่อยากไปจับแต่เนื่องจากเมื่อไปตรวจแล้วทางานผิดประเภท
ประธาน
ตลาดบ่อบัวไม่เกินเดือน เม.ย.จะเข้าไปดาเนินการบางเรื่อง ต้องการเข้าไปจัดระเบียบว่าผู้ค้า
แม่ค้าที่ไปดาเนินการถูกต้องหรือไม่เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าได้นาสิ นค้ามาลงตั้งแต่ 23.00 –
11.00 น.วันรุ่งขึ้น มอบวิธีการใช้วิธีการอะลุ่มอล่วยกันจะบอกว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่ถูกต้อง
นายจ้างผิดประเภททางจังหวัดดาเนินการแน่นอน ฝากจัดหางานและแรงงานจังหวัดช่วยดูแลด้วยซึ่ง
ตารวจและเทศบาลเองก็หนักใจซึ่งหน้าที่หลักที่ต้องดูแลและได้ระดมกาลังฝุายปกครองเข้ามาช่วยทางาน
ไม่เกิน เม.ย.ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดบ่อบัว ซึ่งได้สั่งให้เตรียมสถานที่ย้ายตลาดไปแห่งใหม่
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของราชการก็จะช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันปัญหาก็จะเกิดซึ่งเกิดมา 20 กว่าปีแล้ว ที่
แก้ปัญหาไม่ได้ ท้ายสุดพี่น้องก็มาร้องเรียนกับจังหวัดว่าทาไมปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งมาลงของได้
นายมหัตม์
ข้อมูลแรงงานต่างด้าว เมื่อวันก่อนประชุมโต๊ะข่าวหัวหน้าชุ ดปฏิบัติการพิเศษและหัวหน้าส่วนก็
ขอข้อมูลชื่อของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการด้วย เวลาไปตรวจจะไม่มีข้อมูลว่าแรงงานต่าง
ด้าวเข้าเมืองหรือได้รับใบอนุญาตได้ถูกต้องหรือไม่คือต้องการที่จะได้ข้อมูลรายละเอียด ในกรณีนี้ถ้ามี
เจ้าหน้าที่จัดหางานร่วมออกตรวจจัดระเบีย บด้วยก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ
ออกไปดาเนิ นการเองจะมี ปัญหาตรงที่ใบอนุญาตที่ได้รับจะถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ และ
ประสานท่านถ้าได้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยขนาดไหนจะจัดระเบียบหรือถ่ายเอกสารหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงหรือไม่อย่างไร
ประธาน
ขอมอบท่านปูองกันจังหวัดเป็นฝุายเลขาเพื่อประสานการปฏิบัติ เดือนเม.ย.ต้องเรียบร้อยหมด
 ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย / ตรวจคนเข้าเมืองฯ
พ.ต.ท.นิธิวัชร์
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนาเรียนเรื่องปัญหาต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในห้วงเวลาที่
ผ่านมาลักลอบหลบหนีเ ช้าเมืองยังมีอยู่โดยเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน เข้ามาช่องทางธรรมชาติ จว.สระแก้ว
โปุงน้าร้อน จว.จันทบุรี จากการสอบถามต่างด้าวที่จับกุมได้ส่วนมากมักจะถูกหลอกลวงเข้ามาโดยอ้างว่า
ขณะนี้รัฐบาลยังผ่อนผันอยู่ช่วง มิ.ย.ถ้าช่วงนี้เข้ามายังสามารถยื่นเรื่องการจดทะเบียนได้ ที่ผ่านมามีการตั้ง
ด่านสกัดและประชาสัมพันธ์กับพื้นที่สระแก้วและจันทบุรีจะมีค่อนข้างมากพวกที่พามาเมื่อผู้ว่ามีการสกัด
จะมีการทิ้งคน แล้วหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาก็จะมีการจับกุมที่ สภ.เขาหินซ้อน
นายอนันต์
กรรมการชุดนี้ ป ระชุมไปแล้ ว เมื่ออาทิตย์ก่อนและได้ มอบให้ หน่ว ยที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมข้อ
กฎหมายในส่วนของตนเองและกาลังรวบรวมจะได้นาเสนอ
นายวีรชัย

3.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราขอรายงานผลคดีแนวโน้มคดี
เทียบกับปี ที่แล้ว จานวนคดีเพิ่มขึ้นเล็ กน้อย แนวทางการปูองกันทรัพยากรหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ตารวจ ทหารมีกลไกการปูองกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปุาไม้จังหวัดมีประชุมปีที่
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ประธาน
มติที่ประชุม

แล้ว 2 ครั้ง ปีนี้งบประมาณมี 4 ครั้ง จะประชุมในช่วงเดือน มี.ค.ซึ่งนัดติดตามการดาเนินงานการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในเรื่องการปูองกันและปราบปราม
เรื่องของการปูองกันปราบปรามบุกรุกพื้นที่ปุาไม้การตัดไม้ ท่านปลัดจังหวัดฯเสนอทรัพยากรไป
พิจารณาเรื่ องของการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (กีสด้า) เพื่อให้มีความละเอียด
ชัดเจนว่าเวลาพบหรือรายงานเรื่องบุกรุกหรือมีคดีปุาไม้สามารถกาหนดจุดลงในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
ได้เพื่อจะเปรียบเทียบได้ในแต่ละเดือนว่าถูกบุกรุกเท่าไรและพื้นที่ถูกบุกรุ กอยู่ใกล้กับพื้นที่เดิมหรือไม่
อย่างไร ในกรณีที่มีการจับกุมดาเนินคดีว่าเป็นจุดใด ส่วนใหญ่พื้ นที่จะซ้าๆหรือไม่ ท่านปลัดจังหวัดได้
ฝากให้นาเรียนในที่ประชุมโต๊ะข่าวและมอบหมายให้ทางทรัพยากรไปดาเนินการ
ในการรายงานอยากให้รายงานว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาทาอะไรไปบ้าง ไม่ควรรายงานเป็นสถิติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน / ตารวจภูธรจังหวัดฯ
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
รายงานคดีที่น่าสนใจ เรื่องแรกชิงเงินธนาคารกรุงไทยโลตัสบางวัวได้ทราบกันแล้ว ส่วนเรื่องที่ ๒
มีเหตุเกิดที่ สภ.ท่าตะเกียบผู้ต้องหาข้อหาฆ่าคนตายผู้ต้องหายิงพ่อตาเสียชีวิต และสภ.ออกหมายจับตัว
ผู้ต้องหาหนีเข้าปุาท่าตะเกียบประมาณ 20 วัน และแอบลงมาที่บ้านพ่อแม่เพื่อเอาเสบียงเสร็จแล้วก็ขึ้น
ไปหลบอยู่ในปุา โดยขู่ภรรยาและแม่ยายว่าจะฆ่าล้างโคตรห้ามไปบอกตารวจ ซึ่ง ผบก.และ ผกก.สภ.ท่า
ตะเกียบได้จับสัญญาณโทรศัพท์จึงรู้ได้ว่าอยู่ในปุาท่าตะเกียบและมีปัญหาในการจับกุมประกาศตัวว่าไม่
ยอมให้จับโดยบอกว่าตัวเองมีระเบิด 2 ลูก ผบก.ร่วมกับ สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ สภ.ท่าตะเกี ยบจึงเข้า
ไปในรัศมี 1 กม.กาลัง นปพ.เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเข้าไปเจอผู้ต้อ งหาและพยายามวิ่งหลบหนีเข้าปุา จาก
ถนนท่าตะเกียบไป 5 กม.ผู้ต้องหาพยายามวิ่งหนีแต่เมื่อเห็นตารวจล้อมเข้ามาจึงวิ่งกลับไปที่หลบซ่อนตัว
ทางตารวจขอให้มอบตัวพอเห็นจวนตัวจะโดนจับก็ยิงตัว ตาย เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดี ยวกัน ทาง
ตารวจก็ไม่แน่ใจว่ามีวั ตถุระเบิดหรือไม่ ต้องรอชุด EOD เข้าไปตรวจระเบิดกว่าจะชันสูตรพลิกศพแล้ว
เสร็จเวลา 21.00 น.เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดาเนินการจับกุมผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา อีกเรื่องคือ
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ว างตั้งจุดด่านตรวจเป็นกรณีพิเศษนอกจากด่านปกติในเส้น 304 และ
331 ตั้งเดือนละประมาณ 10 วันเพราะมีด่านปกติด้วยที่ผ่านมาตั้งวันที่ 21 – 28 ก.พ. ผลการตั้งตอน
กลางคืน สภ.พนมสารคามจั บรถปิกอัพที่บรรทุกรถจักรยานยนต์มาด้วย สภ.เมืองจับกุมรถปิกอัพบรรทุก
รถจักรยานยนต์ได้ 3 คันอยู่ในรถ จากการสืบสวน สอบสวนผู้ที่นามาแจ้งว่าซื้อรถมาราคาคันละ 5 หมื่น
บาท รถใหม่ซึ่งเพิ่ง ผ่อนมามีคนไปดาวน์และซื้อตัดมาให้ทาประวัติส่วนรถให้ไฟแนนท์ก็มารับรถคืนไป
ปรากฏว่ารถของเมืองมีการแจ้งหายตามขบวนการที่ทาคือไปดาวน์รถมาให้คนอื่น แต่ยังไม่มีการแจ้งหาย
เนื่องจากประกันจะเริ่มคุ้มครองต้อง 1 เดือนไปแล้วพวกนี้ก็จะเอารถออกนอกประเทศ พอออกไปแล้ว
ครบประกัน 1 เดือนก็จะมีการแจ้งหายประกันรับผิดชอบ ถ้ามีสถิติเรื่องของจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
มาก คนดาวน์ได้เงินไปแต่ต้องไปชาระหนี้อีกให้ไฟแนนท์ แต่ประกันก็จ่ายให้ไฟแนนท์ไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อ
4 วันที่แล้วมีรถฮอนด้าซีวิคหายที่ตลาดสุวินทวงศ์ คนร้ายทาทีสอบถามหน้าร้านแล้วขโมยกุญแจรถไป ตัว
เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องพอตกเย็นมาที่หน้าบ้านรถก็หายไปแล้ว ดูกล้องวงจรปิดเห็นคนขับรถออกไปแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกหมายจับซึ่งไปประสานไปจุดต่างๆ ตารวจที่ภูเขียวจับกุมข้อหาเสพแล้วขับต้องพก
เป็นหลักฐานช่วงที่ได้รถฮอนด้าซีวิคได้กลับคืนมา และที่พนมสารคามรถที่ถูกโจรกรรมคือปิคอัพรั บซื้อ
ของเก่า ปรากฏว่าเป็นขบวนร่วมกับทางบางพลีกาลังอยู่ระหว่างออกหาหลักฐานเพิ่มเติม เรื่องของ
โทรศัพท์ผู้ที่เกี่ยวข้องโยงใยถึงกันมีการทาทีมบางพลีและของพนมสารคาม
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อยากให้ ห น่ ว ยงานเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ มาทาเสนอที่ประชุม ให้ ทราบ และขอแนะน า
หัวหน้าสานักงานมาดารงตาแหน่งใหม่
น.ส.ประภาศรี
ชื่อ น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
23 ก.พ.61 เดิ มเป็ น ผู้ อานวยการกลุ่ มงานวิ จัย และพัฒ นาของสถาบัน ดารงราชานุภ าพ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและเคยทางานอยู่ที่จังหวัดด้วย มี จว.อุทัยธานี นครสวรรค์ นนทบุรี นครนายก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง
นายมหัตม์
ในรอบเดือน ก.พ. 61 มีเรื่องเรียนที่ประชุมให้ทราบ 2 เรื่อง เรื่องแรกนักเรียนโรงเรียนบางปะ
กงบวรวิทยายน อ.บางปะกง มีความไม่พอใจการบริห ารงานของผู้ อานวยการจึงได้รวมตัว กันยื่นข้อ
เรี ย กร้ อ งเป็ น หนั งสื อ ในเบื้ องต้น ท่า นนายอ าเภอฝุ า ยทหาร ฝุ ายตารวจ ฝุ า ยปกครองในพื้ น ที่ดู แ ล
สถานการณ์ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงต่อมาท่านผู้ว่าฯได้ มอบให้ท่านรองชาธิปฯพร้อมกับ ผู้อานวยการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดและ ดร.วีรชัยฯ ผู้อานวยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่
ศึกษาเขตมัธยมศึกษาเขต 6 ซึ่งต้นสังกัดลงไปรับหนังสือร้องเรียนและทาความเข้าใจเบื้องต้นให้นักเรียน
ได้เชื่อมั่นในการดาเนินการของส่วนราชการและให้เข้าห้องเรียนตามปกติไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ขณะนี้อยู่
ระหว่างการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและให้ผู้อานวยการโรงเรียนมาช่วยราชการที่เขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต ๖ เคยโดนร้อง 11 ข้อซึ่งไปรับเรื่องร้องเรียน 2) กลุ่มมวลชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่บ้างถ้า
ได้ทาข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาไปก็มีอยู่ 6 – 7 กลุ่ม กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคือกลุ่มหนี้สิน
ชาวนาแห่งประเทศไทย อาจจะมีชื่อเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแกนนาอยู่ในพื้นที่ของเราด้วย ซึ่ง
เป็นแกนนาในระดับตัดสินใจได้ในภาพรวมของหลายจังหวัดเครือข่ายร่วมกัน มีแกนนาอยู่ที่ อ.บางปะกง
อ.บ้านโพธิ์ และ อ.บางน้าเปรี้ยว วันที่ 13 ตอนแรกจะเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะ
ประชุมวันที่ 21 ก.พ. ที่สานักงานฟื้นฟูเครือข่ายเกษตรกร กทม. ต่อมามีความเคลื่อนไหวว่าวันที่ 22 นัด
แกนนาสมาชิกรวมที่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรามา 15 คน ประชุมที่ อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาครเพื่อ
ชี้แจงสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือหนี้สินและสุดท้ายวันที่ 27 ก.พ. เวลา 15.30 น. แกน
นาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางไปที่ศาลปกครองที่แจ้งวัฒนะไปยื่น คาร้องต่อศาลปกครอง เพื่อ
บังคับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกล่ าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหาร
กองทุนฟื้นฟูได้มีการเก็บให้นายสมยศ พิลานธรรม นอกจากตาแหน่งไปเป็นความเคลื่อนไหวของแกนนา
พื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยและกลุ่ม EEC wash เป็นกลุ่มเครือข่ายติดตามระเบียงเศรษฐกิจก็ยังไม่มี
ความเคลื่อนไหวซึ่งจากเดิมเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญ กลุ่มที่มีการเรียกร้องที่ยื่นหนังสือ ส่วนเรื่องการเมือง
กทม.มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีการเรียกร้องการเลือกตั้งประท้วงให้มีการเคลื่อนไหวแต่ได้แจ้งให้
หน่วยงานข่าวและหน่วยงานความมั่นคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดและประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขอเรี ย นว่า นโยบายของผู้ ว่า ฯหรื อ รองผู้ ว่ า ฯส่ ว นสถานการณ์ ต่า งๆได้ เกาะติ ด พื้น ที่ ส าธารณภั ย ของ
ประชาชน กรณีที่ร้ องเรี ย นมาที่ศูนย์ดารงธรรมหรื อในพื้น ที่ถ้าหน่ว ยงานต่างๆติดตามอย่ างใกล้ ชิ ด
รับ ทราบปั ญหาที่พอจะเข้าใจ เรื่องการเดินทางมาเรียกร้องก็คงไม่มีมากจะเห็ นว่าช่ว งเวลาที่ผ่ านมา
1 – 2 เดือนจะไม่มีมายื่นหนังสือ แต่เป็นลักษณะที่ศูนย์ดารงธรรมได้นัดหมายเข้ามา เช่นรองชาธิปฯได้
เป็นประธานในการแก้ไขที่ดินโยธะกาจะมีการนัดหมายผู้นาหรือผู้ที่เดือดร้อนเข้ามารับทราบ มาแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน

๙

พ.ต.ท.ปรีชา
ประธาน

มติที่ประชุม

วั น นี้ ช่ ว งเช้ า โรงไฟฟู า บางปะกงจ านวน 50 คน ใช้ ร ถบั ส ไปรวมตั ว กั น ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการคัดค้านโรงงานถ่ายหินเทพาและไปรวมกันกั บการไฟฟูาฝุาย
ผลิตแต่ละที่ที่กรุงเทพฯ
ทุกกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวทางจังหวัดก็เข้าไปประสานหรือดูแลต่ างๆตามที่ปูองกันจังหวัดเรื่อง
เช่นอ.บางคล้ามีการสร้างสนามกีฬาไม่ถูกต้องประมาณ 14 -15 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 – 2557 ขยะ
ที่ อ.เมือง อบต.บางขวัญและอีกหลายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะลาบากขนาดไหนก็ไปดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนฝากทางส่วนราชการต่างๆจะมีหลายเรื่องไม่แก้ไขไม่ได้ให้แจ้งผู้ว่าฯ หรือรองผู้ว่าซึ่ง ใกล้จะ
เลือกตั้งปัญหาจะมากขึ้น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวรวิต
แขวงทางหลวงจังหวัดปฏิบัติร่วมกับโครงการรถบรรทุกสีขาวออกสปอร์ตเช็คร่วมกับขนส่งจังหวัด
ตามคาร้องเรียน และโครงการรถบรรทุกสีขาวผลการจับกุมได้ 3 คันในเดือน ก.พ.ออกสปอร์ตเช็คเองได้
4 คัน ตั้งด่านจับกุมได้ 2 คัน
ประธาน
มีคนร้องเรียนว่าแขวงทางหลวงเลือกปฏิบัติ ซึ่งให้ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายสุนทรวุฒิ
การจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการร่วมกันกับ
พล.11 ในการตรวจสอบวินรถจักยานยนต์รับจ้างเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการตรวจสอบรถทั้งหมด
24 คัน พบรถที่กระทาความผิดจานวน 5 คัน ได้แก่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประธาน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ดาเนินการให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดปัญหาเหมือนปีใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายมหัตม์
ดาเนิ นการของ อ.พนมสารคามดาเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ ออกตรวจ
รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อนามาแข่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายณรงค์ศักดิ์
ในส่วนรับผิดชอบคือโครงการรถบรรทุกสีขาวนาโดย พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน เมื่อวันที่ 3 ก.พ.
61 จับกุมในเส้นทางถนน 315 ในพื้นที่เขต อ.เมืองจานวน 3 ราย และวันที่ 5 ก.พ. 61 สว.จร.เมื อง
ออกตรวจพบรถเซมิเทเลอร์ ส่วนที่รับรายงานเข้ามาคือในส่วนแขวงทางหลวงที่อ่างฤาไน ท้องที่ท่า
ตะเกียบเป็นรถอ้อยน้าหนักเกิน เมื่อเทียบกับผลการจับกุมการกระทางานเมื่อ 29 ม.ค.61 ร่วมกับ
ขนส่ง จับกุมรถลูกรัง หิน ดิน ทราย ส่วนของรถบรรทุกลูกรังในเดือน ก.พ. จะมีสถิติ ที่ลดน้อยลงจากที่
เกิน มากๆก็ล ดน้ อยลง รถในเดือนที่แล้ วไม่มีรถที่เกิน มีแต่รถอ้อยส่ ว นข้อมูล ของรถอ้อยยังบรรทุก
น้าหนักเกินของเส้นทางจากอ่างฤาไน
พล.ต.พณิชย์
รถบรรทุกน้าหนักเกินอยู่ในหน้าที่อยู่แล้ว ใครที่มีหน้าที่ก็รีบไปดาเนินการตรวจโดยเคร่งครัด
รถบรรทุกเกษตรก็มีกฎระเบียบห้ามบรรทุกเกินเท่าไรสามารถดาเนินการได้ ถ้าจะออกกฎหมายบังคับว่า

๑๐

ประธาน

นายมหัตม์

มติที่ประชุม

บรรทุกอ้อยห้ามเกินเท่าไร ชาวไร่อ้อยเคยขอบรรทุกเท่านี้แต่ขนส่งออกระเบียบว่าให้ได้เท่านี้ ถือว่าเป็น
กฎระเบียบต้องปฏิบัติตาม
โครงการรถบรรทุกสีขาวเป็นโครงการที่จังหวัดให้ความสาคัญมากไป ต้องการให้บรรทุกเกินและ
ทาให้ถนนเสียหาย ขอเรียนว่าการทางานต้องระมัดระวังอีกฝุายหนึ่งที่จะร้องเรียนมาซึ่งมีเรื่องร้องเรียน
ว่าไม่มีความเป็นกลาง หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการไปในขณะที่เราเป็นกลาง ทางปูองกัน
จังหวัดไปดูความถูกต้องต่างๆด้วย
โครงการรถบรรทุกสี ขาวท่านรองกิตติพันธ์ได้สั่ งการว่าในการออกปฏิบัติห รือมีคณะทางาน
ออกไปตรวจเรื่องนี้ให้ปูองกันไปตรวจร่วมด้วย ถ้าตั้งเป็นคาสั่งขออนุญาตแขวงทางหลวงให้ทางปูองกัน
หรื อ ผู้ แ ทน สมาชิ ก อส.ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ถ้ า ในพื้ น ที่ ข องอ าเภอถ้ า มี ป ลั ด ความมั่ น คงร่ ว มด้ ว ยจะ
เหมาะสมหรือจาเป็นหรือไม่ อีกเรื่องเครือข่ายข่าวที่ตั้งไลน์ขึ้นมาขอให้ส่งข่าวเช่นกรณีความเคลื่อนไหว
ในท้องที่กรุณาแจ้งถ้าไม่แจ้งในกลุ่มไลน์ ก็แจ้งในไลน์ส่วนตัวก็ได้ และเรื่องยาเสพติดปัญหาภัยความ
มั่นคงเกี่ยวกับนโยบายไทยนิยม อยากเรียนว่ากิจกรรมสาคัญที่รับสภาพร่วมกันคือค่ายบาบัดยาเสพติด
ทามาต่อเนื่องทุกที ซึ่งปีนี้เพิ่มมา 4 – 5 รุ่น ซึ่งขอเรียนว่าทางค่าย ปกครอง ทางฝุายเลขาฯ สาธารณสุข
และวิทยากรมีการเข้าใจตรงกันว่าการทาให้ได้ผลเมื่อต้องใช้งบประมาณสูงจึงคิดว่า ปัญหาหรือกิจกรรม
ค่ายบาบั ดเตรียมการพอสมควร สาธารณสุข มีกิจกรรมที่สาคัญๆ ต้องมีการเตรียมการซึ่งทางพัฒนา
ชุมชนก็นาคนเสพยาเข้ามา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลไกคนที่ติดยาเสพติดสามารถเลิกได้ หายได้ คนที่ผ่านค่าย
บาบัดยาเสพติดสามารถเลิกได้ การเข้าค่ายยาเสพติดใช้งบประมาณต่อหัวค่อนข้างมาก ปปส.มอบหมาย
ให้ศูนย์ ศอปส.ดาเนินการหลายขั้นตอนรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วย ในขบวนการคัดกรองเข้ามาทาง
กระทรวงสาธารณสุข ฝุายอาเภอต่างๆ ก็กลั่นกรองมาด้วยตามหลักการจะมาไม่เอาผู้ค้าเข้ามาเป็น กรณี
ข้อห้ามและเมื่อเข้ามาแล้วจะตรวจสอบเรื่องหมายจับ ขบวนการว่าอยู่ในระหว่างคุม ประพฤติหรือไม่
บาบั ด จะแยกชัดเจน สภาพร่ างกายเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้ ก่อ ปัญหาในกระบวนการเข้าค่าย และให้
นายอาเภอ ปลัดอาเภอ มอบหมายให้มาเยี่ย มเยียนรายวันเป็น ส่วนที่สาคัญและขอเรียนว่าในรุ่นที่ 2
สาธารณสุขและฝุายทหารที่เป็นครูฝึกของพล ร.๑๑ มีความภูมิใจมีผู้ปกครองเข้ามารับตัวถึง 30 กว่ า
รายซึ่งไม่เคยมีมากขนาดนี้มาก่อน ขบวนการต่างๆพยายามทาให้มีคุณภาพอาจจะเลิกไม่ได้ทั้งหมดแต่
ส่วนใหญ่ถ้าขบวนการคัดกรองเข้ามาดี กาหนดการที่อยู่ในค่ายบาบัดเป็นไปอย่างมีหลักการของวิทยากร
และหลักสูตรส่วนเรื่องอาชีพก็มีความสาคัญ ทางอาเภอคณะวิทยากรกากับดูแลให้คนที่เข้าค่ายถ้าเลิกได้
จริงก็กลับเข้าไปทางานเหมือนเดิมทุกอาชีพ ตัวแทนของผู้ประกอบการก็เข้ามารับสมัครงานในที่บาบัด
ด้วย ทางจัดหางานก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องของอาชีพที่จะเข้าทางาน ทุกรุ่นจะมีคนเข้าทางานแล้ว
ประมาณ 3 คนซึ่งทาอยู่แล้ว คนที่สมัครส่วนใหญ่เกิน 50 % มีงานทาจึงพยายามกลับเข้าสู่การทางาน
เดิมส่วนขบวนการหลังจากออกค่ายไปแล้วมีความสาคัญมากทางอาเภอซึ่งเป็นตาบลต่างๆ ต้องติดตาม
ทางจังหวัดจะต้องดาเนินการมีส่วนร่วมด้วยในขบวนการติดตามเพื่อให้เลิกได้จริง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.

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

ตรวจรายงานการประชุม
( บุญส่ง ปีกขุนทด )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
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