รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 2๙ มีนาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นายประสิทธิ์ชัย
3. นายยิ่งศักดิ์
4. พ.ต.อ.นเรวิช
5. ร.ท.วุฒิ
6. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
จันทร์นอม
ไตรสุนทร
สุคนธวิท
แดงห่วง
กล้องเจริญ

7. ร.ท.ณรงค์
8. พล.ต.พณิชย์
9. นายธวัชชัย
10. นายสาโรช
11. นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
ศิริพละ
สุขสวัสดิ์
น้อยใจบุญ
ปิยวงษ์ไพศาล

12. นายชัชชัย
13. นายไพโรจน์
14. พ.ต.ท.อาทร
15. น.ส.ยุพิน
16. นายวรพัฒน์
17. นายจรัส
18. นายพรหมินทร์

ไทรจีน
ติณชาติอารักษ์
ท้าวศรีบุญเรือง
หงษ์วะชิน
คาไกร
ครชาตรี
ศรีหมื่นไวย

19. นางปรียาภรณ์

โอสถานนท์

20. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

21. นายสมหมาย
22. น.ส.เปรมศิริ
23. นายทองคา
24. นายวันชัย

ศรประสิทธิ์
แก้วลี
นิสสัยสัตย์
เหมือนประสงค์

25. นายวรวิต
26. นางสาวฉัตรสุดา
27. นางสาวลดาวัลย์

เรืองจันทร์
ชุมเกษียร
แก้วประดับ

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

๒

28. นางสาวเทียมจิตร
29. นายไพโรจน์
30. นายพงศกร
31. นางเบญจมาศ
32. นางชลาลัย
33. นายสมเกียรติ
34. นางสาวสุทธิกานต์
35. นายเอก
36. นายคเชนทร์
37. นายอัตเรศ
38. นายประเทือง
39. นายไพโรจน์
40. นายประคอง
41. นายพงษ์สุรีย์
42. นายอานวย
43. นายไพรัตน์
44. นายพิชิตพงศ์
45. ร.ท.บรรจงศักดิ์
46. พ.ต.ท.ธนายุทธ
47. พ.ต.อ.ประเสริฐ
48. พ.ต.อ.เสถียร
49. พ.ต.ท.กฤษณ์
50. พ.ต.ท.สมชาย
51. พ.ต.ท.ชนินทร์
52. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
53. พ.ต.อ.ณัฎจักร
54. พ.ต.อ.วัสสพันธ์
55. พ.ต.อ.ประเดิม
56. พ.ต.ท.ไพทูรย์
57. พ.ต.ท.ปริพล
58. พ.ต.ท.วรานนท์
59. พ.ต.ท.สุรสิทธิ์
60. พ.ต.ท.เอกภพ
61. พ.ต.อ.จิราวัฒน์
62. พ.ต.ท.จิรัฎฐ์
63. พ.ต.ท.วุฒิชัย
64. ด.ต.ยุทธชัย
65. ร.ต.อ.ภาสกร
66. พ.ต.ท.ชัยชนะ

อมาตยกุล
วิลาราช
สวัสดิ์มาก
ลิ้มสุขศิริ
ฤทธิรัตน์
เยี่ยงมานิต
บุญสูตร
อิทธิยาภรณ์
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
อินเกษม
ปลื้มจันทร์
ก๊วยเจริญ
อัสพันธ์
เพ็งบุตร
พงษ์ประยูร
สุทธิ
มาศิริ
สีดา
โตศักดิ์สิทธิ์
เหล่าเกิ้มหุ่ง
บุญเรืองคณาภรณ์
สารชน
เดชชีวะ
พงษ์สุวรรณ
จันลา
ศิริกุลกมลฉัตร
จิตวัฒนาภิรมย์
ลายประดิษฐ์
สารการ
บุราณรมย์
เนื่องจานงค์
ธรรมาธิกุล
ศรีพัฒนสิทธิกร
อรุณลักษณ์
จิตไพบูลย์
ทองบุญชื่น
เกียรติไพบูลย์
สุริยวงค์

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
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

๓

67. นางสาวขวัญใจ
68. นายปราโมทย์
69. นางศรีกัญญา
70. นายสุรวุฒิ
71. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
72. นายนพพร
73. นายศรนรินทร์
74. นายพิชัย
75. นายอัตการ
76. นายมหัตม์
77. พ.ต.ท.ประยุทธ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. นายอนันต์
3. นายจิรโชติ
4. นายสมประสงค์
5. นายจตุพร
6. นายเดชา
7. นายวิพากย์
8. นายเลอสรร
9. นายอานาจ
10. นายชูรัช
11. นายวีระพล
12. นายประดิษฐ์
13. นายประจวบ
14. นายโกวิท
15. นายนิกร
16. นางสมจิตร์
17. นายวชิรศักดิ์
18. นางศิริกาญจน์
19. นายอมร
20. นายเขียน
21. นายสม
22. นายอิทธิพงษ์
23. นายพศิน
24. นายพลากร
25. นายสมบัติ
26. นายสมพร

พรหมศรี
ศรจรัลสุวรรณ
วีระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
บุตดีวงษ์
สันติสุขคง
อธิเกียรติ์
เผด็จศึก
มงคล
ดานะ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

โชคชัย
กลั่นขยัน
ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
คชานุบาล

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
บุญเกิด
เหตุนวม
จันธรรมมาพิทักษ์
พันธุ์สุวรรณ
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว

ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น

๔

27. นายทวีศักดิ์
28. นายวัลลภ
29. นายประดิษฐ์
30. นายชวลิต
31. นางนิทัศนีย์

ขโมเมธาภรณ์
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน
ฉัตรโชติกวงศ์

32. พ.ต.อ.บุญส่ง

ปีกขุนทด

นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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 ๑4.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายชาธิป รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอประชาสัมพันธ์ว่าในวันพรุ่งนี้ ( 30 มี.ค.) จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้า
ครบ 248 ปี หน้าบริเวณแม่น้าบางปะกงที่วัดโสธรและมีขบวนแห่ต่างๆ สานักงานจังหวัดได้แจ้ง กาหนดการได้รับทราบ
ถ้าไม่ติดภารกิจขอเรียนเชิญด้วย จะมีขบวนแห่ตั้งแต่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินไปยังวัดโสธรจะมีอาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย มีกาหนดการทั้งหมด 3 วันตั้งแต่ 30 มี.ค.ถึง 1 เม.ย. เป็นครั้งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่
มีการจัดงานร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในการจัดการครั้งนี้ในปีที่แล้วจังหวัดก็มีพิธีการมีส่วนร่วม แต่ปี นี้จัดเป็นครั้ง
แรกที่มีขบวนแห่จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินไปวัดโสธรระยะทางประมาณ 2.5 กม.ขบวนมาจาก 11 อาเภอ
และจะมีส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมด้วย การแต่งกายเน้นเป็นแบบย้อนยุค ส่วนการประชุมความมั่นคงของอาเภอ ฝ่าย
เลขาฯต้องเป็นตารวจแบ่งกันชัดเจนแล้วจาลองจากรูปแบบของจังหวัดไปฝากบอกนายอาเภอและนาเรียน ผกก.ของแต่ละ
สภ.ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 25๖1
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 28 ก.พ. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน มี.ค.61
- รถยนต์ เกิด 2 คัน ได้คืน 1 คัน (สภ.เมือง)
- รถจักรยานยนต์ เกิด 4 คัน ไม่ได้คืน (สภ.เมือง เกิด 3 คัน, สภ.บางปะกง เกิด 1 คัน)
- ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 00.01 – 06.00 น. จานวน 1 คัน, 12.01 – 18.00 น.
จานวน 2 คันและ 18.01 – 24.00 น. จานวน 1 คัน
- สถานที่โจรกรรมในภาพรวม บริเวณเคหสถาน (หน้าห้องพัก, ที่จอดรถหอพัก) จานวน 2 คัน บริเวณ
ที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จานวน 2 คัน
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- ไม่มีคดีที่สาคัญ
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
การชุมนุมเรียกร้องที่สาคัญในเดือนที่ผ่านมา - ไม่มี
เหตุ ส าธารณะภั ย มี เ ล็ ก น้ อ ย มี ล มพายุ พั ด เสาไฟฟ้ า ล้ ม ไม่ มี ผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ที่ อ.แปลงยาว
ท่านผู้ว่าห่วงเรื่องฝนฟ้าคะนองและมีลมพายุมีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนเมื่อกลางสัปดาห์ของเดือน มี.ค. มีการรายงาน
สถานการณ์ภัยฉุกเฉิน การชดเชยเรื่องความเสียหายเป็นไปตามระเบียบของการช่วยเหลือ สาธารณะภัยภัยฉุกเฉิน ส่วน
งานที่สาคัญที่จะมีภายในเดือนนี้แล้วจะต่อไปถึงเดือน เม.ย.เรื่องแรกอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้าย้อนอดีต 248 ปี
จากแม่น้าบางปะกงซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรองชาธิป ฯ เรื่องของการจัดขบวนแห่ ในวันที่ 30 มี.ค.ได้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจราจรการรักษาความปลอดภัยและจัดรูปขบวนแห่ได้ข้อยุติแล้วคือปกครองจังหวัดและ
สานักงานจังหวัดกาหนดการได้ปรับเวลาจากเดิมที่แจ้งไปแล้วเวลา 13.00 น. เปลี่ย นแปลงเป็น 12.00 น. อาเภอเมือง
เกษตรอาเภอพร้อมกันที่หน้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และขบวนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมมีขบวนของหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยมีขบวนแรกเป็นรถตารวจ รถพยาบาล รถท่องเที่ยว ต่อมารถประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ต่อด้วยขบวนโยทะวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นโยบายของขบวนอยากให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระลึก
ถึงหลวงพ่อโสธรที่อัญเชิญขึ้นจากแม่น้าบางปะกงนัดกันที่บริเวณริมแม่น้าบางปะกง หัวขบวนจะอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้า
บางปะกงเยิ้องกับสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
นางเบญจมาศ ลิ้มสุขศิริ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงวันที่ 11 – 18 มี.ค. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่ถึงเดือน มี.ค. บริเวณตลาดนัดและแหล่งชุมชนไม่
พบผู้มาขอทาน พบผู้แสดงความสามารถ 3 ราย ทั้งหมดมีบัตรผู้แสดงความสามารถถูกต้องและได้ขออนุญาตกับเจ้าของ
ตลาดถูกต้อง และวันที่ 21 มี.ค. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการประชุม ปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2561 และได้ซักซ้อมเรื่องเกี่ยวกับแผนและโครงการ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายวรพัฒน์ คาไกร แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
การขึ้นทะเบียนต่างด้าวต้องแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.นี้ ซึ่งเป้าของจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 45,455
คน เป้าที่จะต้องขึ้นทะเบียนจะต้องดาเนินการภายในวันที่ 28 มิ.ย.ที่มาขึ้นทะเบียนแล้วที่ศูนย์ 26,852 คน จึงเหลือ
ขณะนี้ 2 หมื่น กว่ า คนที่ แจ้ ง มาก็เ พิ่ งทราบ ขณะนี้ กาลั งประชุ มกั นว่า ที่ เหลือ จะท าอย่ างไร ซึ่ งทางกระทรวงให้ ม า
ลงทะเบียนให้นายจ้างและลุกจ้างมาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 มี.ค. โดยลงทะเบียนมี 2 กรณีคือลงที่แจ้ง
มาทางจัดหางานและแจ้งลงทะเบียนทางออนไลน์ของกรมการจัดหางาน ซึ่งทางกระทรวงแรงงานกาลังประชุมกันวางแผน
ให้หน่วยงานโทรตามนายจ้างให้มาขึ้นภายในกาหนด
ประธาน (นายชาธิป รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประสานกับจัดหางานทาให้เรียบร้อยเพราะหลังจาก 31 มี.ค.นี้จะต้องปฏิบัติกับคนที่ไม่มาขึ้นทะเบียน
เพราะขณะนี้จังหวัดทางานหลายเรื่องควบคู่กันไปเช่นตลาดบ่อบัวมีแรงงานไม่ถูกต้องจะให้เจ้าพนักงานที่รับผิดชอบไป
จับกุม ซึ่งขณะนี้จะติดอยู่ที่ไปขึ้นทะเบียนต่างๆของแรงงานซึ่งกาหนด 31 มี.ค.แล้วจะขยายหรือไม่
นายวรพัฒน์ คาไกร แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ้าไปขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องดาเนินการจัดหางานต้องขึ้นทะเบียนไว้ก่อนทางจัดหางาน
ดาเนินการให้ครบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศูนย์
พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงค์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปกติจะสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. กลุ่มส่วนหนึ่งมีมารายงานตัวแล้ว บางส่วนยังไม่รายงานตัวจึงเปิดให้รายงาน
ตัว 2 ส่วนคือที่ศูนย์และลงทะเบียนออนไลน์หลังจาก 31 มี.ค. ใครลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้สามารถมาทาใบอนุญาตที่
จัดหางานและมาตรวจที่ ตม.ได้จนกระทั่งวันที่ 30 มิ.ย. ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการคนต่างด้าวเพิ่งบังคับใช้เป็นครั้งที่ 2
พ.ศ.2561 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้การทางานคนต่างด้าว ตัว พ.ร.ก.ใหม่
บังคับใช้วันนี้เป็นวันที่ 2 มาตราที่ 71 ของ พ.ร.ก.ระบุไว้ว่าตัวการทางานของต่างด้าวประเภทของประเภทการทางานผิด
เงื่อนไขนายจ้าง ผิดลักษณะงาน ท้องที่อนุญาตให้ผ่อนผันการจับกุม ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61 หมายถึงการดาเนินการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.ก. คนต่างด้าวจะบังคับใช้จริงในวันที่ 1 ก.ค.61 ในขณะนี้ถ้าพบต่างด้าวจะผิดกฎหมายใด พ.ร.ก.การทางาน
ในเรื่องของการทางานที่เกี่ยวกับเรื่องนายจ้างหรือลูกจ้างผ่อนผันไปก่อนแต่ตัวต่างด้าวยังคงใช้บังคับคนเข้าเมืองอยู่ถ้าพบ
ต่างด้าวหลังวันที่ 31 มี.ค. เอกสารที่จะพบคือเอกสารหนังสือการเดินทางถ้าเจอหนังสือเดินทางก็หมายถึงมีสิทธิอยู่แต่ถ้า
ทางานได้ต้องมีใบอนุญาตการทางานเล่มสีน้าเงิน กลุ่มแรกที่สมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้ว กลุ่มที่ 2 มีบัตรสีชมพูบัตรนี้มี 2 ส่วน
บัตรสีชมพูส่วนแรกคือผ่านศูนย์ OS แล้วรายงานตัวผ่านได้บัตรสีชมพู ฉบับใหม่ให้อยู่ได้ 3 เดือนเพื่อไปทาหนังสือเดินทาง
กับใบอนุญาตการทางานให้เรียบร้อย บัตรสีชมพูด้านหลังจะมีลายเซ็นของอธิบดีกรมการจัดหางานกับผู้บัญชาการตรวจคน
เข้าเมือง จะอยู่ 3 เดือนเพื่อทาการพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทางานให้เรียบร้อยใน 3 เดือนนี้จะผ่อนผันการจับกุม
อีกกลุ่มคือบัตรสีชมพูกลุ่มเดิมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันมาและหมดวันที่ 31 มี.ค.61 กลุ่มนี้จะไม่มีลายเซ็นทั้ง 2 ท่าน
หลังบัตรถ้าไม่มารายงานตัวที่ ศูนย์ OS หรือลงทะเบียนออนไลน์ไว้กลุ่มบัตรสีชมพูนี้หลัง 31 มี.ค.61 การอนุญาตสิ้นสุด
หมายถึงว่าถ้าถือบัตรนี้แล้วไม่มารายงานตัวเลยถ้าเจ้าหน้าที่เจอจะจับกุ มแล้วผลักดันส่งกลับ กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม 2 หมื่นกว่า
ส่วนหนึ่ งเดิ นออกไปแล้ วส่วนหนึ่งย้ า ยนายจ้ างออกนอกจัง หวัดไป ส่ วนหนึ่ งอาจจะรอเพื่อเดินทางกลับ ช่วงเทศกาล
สงกรานต์แล้วไม่กลับมาอีก ช่วงแรกของเดือน เม.ย.จะเป็นช่วงที่ด่างด้าวเดินทางกลับบ้านพวกแรกคือกลับบ้านแล้วไม่กลับ
เข้ามาอีกจานวน 4 หมื่น จากที่ 2 หมื่นกว่าจริงแล้วอาจจะเหลือไม่มากก็เป็นไปได้หรือส่วนหนึ่งอาจจะไม่สนใจนโยบายจึง
ไม่มารายงานตัวจึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มนี้ ก่อนในห้วง 3 เดือนซึ่งจะแปะบัตรสีชมพูที่จะหมดในวันที่ 31 มี.ค.
แต่ไม่แปะบัตรสีชมพูที่ศูนย์ OS ส่วนการบังคับใช้กฎหมายแบบเต็มรูปแบบจะเริ่มจริงๆ คือวันที่ 1 ก.ค. ถ้าเป็นนโยบาย
ลักษณะนี้ถ้าเป็นต่างด้าวต้องถือหนังสือเดินทางจะไม่มีบัตรสีชมพูแล้วและจะทางานต้องถือใบอนุญาตการทางานโดย
ภาพรวมต้องเป็นอย่างนี้ใบอนุญาตการทางานจัดหางานเป็นคนออก ส่วนตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทางเป็นของ ตม.
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ขณะนี้ที่จัดหางานรายงานเมือประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดใน 18,000 คนยังไม่มาขึ้นทะเบียนใน
เวลาที่เหลืออยู่คาดว่าจะดาเนินการได้ไม่หมด ครม.มีมติให้ผ่อนผันโดยให้นายจ้างมายื่นคาขอไว้ก่อน เป็นความเข้าใจที่
ถูกต้องหรือไม่
พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงค์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามที่ท่านถามเป็นมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค. คือขึ้นทะเบียนไว้ก่อนใครมาตอนนี้ก็รับไว้ก่อนแต่ทาไม่ทัน
แต่หลังจากวันที่ 31 มี.ค.ทาตามโควตาขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ให้อีก 3 เดือน จัดหางานจะจัดคิวและเรียงลาดับ
กันจะไม่ให้ one stop service เป็นการกระจายเข้าไปตามหน่วยงาน
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4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จะที่มีการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
นายวันชัย เหมือนประสงค์ แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเดือน มี.ค.ไม่พบการกระทาผิดแนวทางการใช้แผนที่ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด จุดที่มีการบุกรุก
ท าลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ เป็ น มาตรการป้ อ งกั นการหยุด ยั้ งการบุ กรุ กท าลายทรัพ ยากรป่ าไม้ โ ดยใช้ ภ าพถ่ ายดาวเที ย ม
กาหนดค่าพิกัดที่พบในพื้นที่การกระทาผิดตาแหน่งแผนที่เพื่อที่จะรู้ในตาแหน่งส่งเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบ เรื่องนี้ได้ส่ง
รหัสผ่านมาว่าเสนอผู้ว่าฯเป็นผู้เปิดรหัส สานักงานจังหวัดขอให้ทรัพยากรธรรมชาติฯขออนุมัติใช้อีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่ได้
อนุมัติมา
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายวรวิต เรืองจันทร์ แทน ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา
การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน แขวงทางหลวงร่วมกับสถานีควบคุมน้าหนักบางไผ่ได้จั ดชุดเฉพาะ
กิจไว้พร้อม 24 ชม. แจ้งชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ สภ.
นายทองคา นิสสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเรื่องของรถบรรทุกน้าหนักเกิน เรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่นามาใช้ตามอานาจจริงๆ
น้าหนักเกินเป็น พ.ร.บ.2535 ทางขนส่งเป็น พ.ร.บ.ขนส่งทางบกเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบตั้งด่านตรวจการณ์ของขนส่ง ชุดนี้
คือเดือนละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งด่านตรวจการณ์ 2 ครั้ง มีกระบะบังคับรถบรรทุกจานวน 231 คัน มีการลงโทษ
ปรับ 15 ราย ออกใบสั่ง 53 ราย กระบะที่มีการดัดแปลงเป็นกระบะที่บรรทุกน้าหนักเกินกระบะบรรทุกสูงเกิน กฎหมาย
กาหนดคือกระบะทึบมีการดัดแปลงกระบะส่วนโปร่ง ซึ่งส่วนมากรถจะมีกระบะทึบ สามารถบรรทุกอุปกรณ์สินค้าได้ ที่
ถูกต้องตามลักษณะกระบะและสามารถบรรทุกวัสดุอื่นได้ด้วย กระบะทึบออกแบบไว้สาหรับบรรทุกหิน ดิน ทรายได้ไม่เกิน
ที่กาหนดของกฎกระทรวงมีการปรับตามกระบะบรรทุกไป ในส่วนของการจัดระเบียบรถสาธารณะในการตรวจสอบรถตู้
สาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งมาตรการของ คสช.ส่วนหนึ่งเข้าสู่ระยะยั่งยืนรถตู้บรรทุกรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่
มีการดัดแปลงเบาะซึ่งมีการตรวจสอบเหมือนกันที่สถานีและจักรยานยนต์สาธารณะก็มีการตรวจสอบที่วิ นคิว อยู่มีการ
ตรวจสอบส่วนรวมรถตู้และรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดไม่เกินมาตรฐานที่ คสช.กาหนด
ประธาน (นายชาธิป รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝากขนส่งใช้มาตรการที่กรมการขนส่งสั่งมาให้เข้มงวดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และเข้มงวด
ตลอดไป ส่วนรถโดยสาร 2 ชั้นให้สารวจว่าเส้นทางใดที่ไม่ให้วิ่ง
นายทองคา นิสสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
รถโดยสาร 2 ชั้นจากการเกิดเหตุที่วังน้าเขียวเกิดความเสียหายและเสียชีวิตไป 18 ศพและบาดเจ็บเป็น
จานวนมาก มาตรการเรื่องนี้เป็นสาเหตุสาคัญด้านนโยบายของกรมขนส่งท่านรัฐมนตรีก็มอบหมายว่า มีการตรวจสอบรถ
โดยสาร 2 ชั้นทุกคันในประเทศว่ามีจานวนกี่คัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรามีอยู่ 2 พันกว่าคันแต่ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อ
เทียบกับจังหวัดนครราชสีมาและชลบุรี ซึ่งมากกว่ าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายเท่าตัว แต่ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบทุกคันและ
วิ่ ง เส้ น ทางไหนคื อ รถลั ก ษณะนี้ วิ่ ง ทั่ ว ประเทศใบอนุ ญ าตประกอบการคื อ รั บ จ้ า งขนส่ ง ผู้ โ ดยสารไม่ ป ระจ าทางทั่ ว
ราชอาณาจักร มาตรการคือให้ทางหลวงชนบทไปกาหนดกรอบว่าเส้นทางไหนรถประเภทนี้ไม่สมควรเข้า มาเป็นมาตรการ
เชิงนโยบาย ซึ่งสานักงานขนส่งจังหวัดได้มาตรการเชิงรุกมีหนังสือแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันจะมีรถเช่าเหมา
ประเภทนี้คือรถพนักงาน รถโรงเรียน ช่วงเทศกาลจะมี รับนักเรียนไปทัศนศึกษา ท้องถิ่นจะพาไปดูงานต่างๆ รับแจ้งไป
ท้องถิ่น ทางโรงเรียน นักศึกษาว่ากรณีที่เช่าเหมารถประเภทใดให้ตรวจสอบ และแนะนาให้ใช้รถชั้นเดียวและให้ตรวจสอบผู้
ประกอบด้วยการมีการควบคุม มีการติดตั้ง GPS มีประวัติในการตรวจสอบพนักงานประจารถทุกๆเดือนหรือไม่และ
ขณะเดียวกันหากจะมีการเช่าเหมาจะขอความร่วมมือจากสานักงานขนส่งออกไปตรวจสอบเวลาปล่อยรถด้วยก็ได้
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ประธาน (นายชาธิป รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนส่งดูแลให้เรียบร้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่หรือช่วงเวลาปกติ จริงๆแล้วต้องทากัน
ตลอดปีและตลอดไปไม่ใช่แต่ช่วงเทศกาลในถนน 304 มีปัญหาได้บอกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ทาแบบนี้ก็มีทาบ้างไม่ทาบ้าง
นายอัตการ เผด็จศึก แทน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องของรถบรรทุกน้าหนักเกินในโครงการได้ดาเนินการไปแล้วแต่ขณะนี้ที่หลักๆ มีเส้นบางน้าเปรี้ยว ไผ่
ดา มีการบรรทุกน้าหนักเกินมากจึงทาให้ถนนพังและบางปะกงเส้นบางนา-ตราดจะมีการบรรทุกน้าหนักเกินจานวนมากสิ่ง
ที่เกิดขึ้นทาความเสียหายเรื่องของเศรษฐกิจ เมื่อวันก่อ นเจ้าหน้าที่ตั้งด่านอยู่ด้านล่า งแต่รถวิ่งอยู่ด้านบนซึ่งจะข้า มจังหวัด
ฉะเชิงเทราแล้วซึ่งเกินกฎหมายกาหนดไม่สามารถวิ่งขึ้นด้านบนได้อยู่ในช่วง 20.00 น.แต่ของบางน้าเปรี้ยวรถบรรทุก
น้าหนักเกินจะวิ่งออกช่วง 6 โมงเช้าและที่สาคัญทาเกิดอุบัติเหตุเพราะรถที่น้าหนักเกินจะใช้ความเร็วเพื่อวิ่งแล้วจะลอยตัว
และอยากให้ดูแลความไม่เสมอภาคบนท้องถนนที่ทาถูกต้องแล้วจะอยู่ไม่ได้เพราะการรับงานจะต้องรับงานที่แพงกว่าเป็น
ปัญหาหลักที่ร้องเรียนมาทางหอการค้า ส่วนใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดมากเมื่อทาถนนเสียหายแล้วก็วิ่งไป
พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ในส่วนรถบรรทุกน้าหนักเกินตามคาสั่ง คสช.จะรุนแรงมากโดยยึดรถ ทางตารวจจะประสานกับทางขนส่ง
ถ้าเป็นรถต่างจังหวัดก็จับได้เลย
4.5 การแก้ไขแข่งรถในทางสาธารณะ
พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส่วนใหญ่เรื่องการแข่งรถจะอยู่ที่ในเมืองเพราะมีความเจริญของจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาค่อนข้างรุนแรง
กวดขันแล้วก็เงียบกันไป การแข่งรถเป็นภาพสะท้อนปัญหาของปัญหากลุ่มวัยรุ่นเชื่อมโยงเคารพในกฎหมายจราจร การ
แก้ไขทีละจุดไม่จบพอเจ้าหน้าที่เอาจริงก็หายพอเผลอก็กลับมาอีก ก็มีแนวความคิดว่าผู้ที่แข่งรถคือกลุ่มวัยรุ่นและเป็น
ลูกหลานของราชการและท้องถิ่นในจังหวัดก็ขอกับทางตารวจ พอออกไปแล้วก็กลับมากระทาความผิดซ้าอีก ในช่วงนี้เป็น
เวลาปิดเทอมก็ต้องกวดขันกันอย่างจริงจัง ถ้าจับใครได้ก็ให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะมีมาตรการ 2 ส่วน
1.มาตรการยึ ด พื้ นที่ จ ะยึ ดพื้ น ที่ ที่ก ลุ่ ม วัย รุ่ น จัด แข่ ง ขันกั นเป็ นประจ า เมื่ อ ยึ ดแล้ ว กลุ่ ม วั ยรุ่ นก็ จ ะย้ า ยไปแข่ งกั นที่ อื่ น
2.มาตรการในการตั้งด่านมีปัญหาว่าระหว่างที่ตั้งไม่มา พอเลิกด่านก็จะมาจะประสานกับทางป้องกันส่วนหนึ่งประสานขอ
กาลังทหารจะมาช่วยกันในช่วงปิดเทอมจะมีการกระทาผิดค่อนข้างมาก ในส่วนพฤติกรรมของผู้กระทาความผิดการแข่งรถ
จะมีผู้กระทาความผิดอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกหัวโจกต้องใช้ความเฉียบขาดต้องไปถึงบ้านตอนนี้มีข้อมูลหมดแล้วในส่วนนี้ทาง
เมือง บางปะกง พนมสารคาม บางน้าเปรี้ ย ว ตอนนี้มีข้อมูล ตรวจค้นรถ ถ้ารถดัด แปลงไม่ถูก ต้องตามกฎหมายก็ จ ะ
ดาเนินการแก้ไขกลุ่มพวกที่ ภ.จว.ให้ความสาคัญจับกลุ่มนี้ก่อน กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่รักสนุกเพื่อนชวนไปไหนก็ไปต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ช่วยด้วยเพราะบางทีไม่ได้แข่งพาเพื่อน พาญาติขับขี่ไป เวลาจะหลบหนีด่านกลุ่มพวกนี้เป็นเหยื่อจะหนีไม่ทัน
ล้มได้รับบาดเจ็บ อันตรายถึงพิการหรือถึงแก่ชีวิต กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจะดาเนินตามมาตรการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในช่วงเปิดเทอมจะประสานกับทางโรงเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าโรงเรียนและดาเนินการในส่วนนี้อีกครั้งจะ
กวดขันเรื่องวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยปัจจุบันที่เห็นนั กเรียนจะไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าไปจับเหมือนกับ
รังแกนักเรียนภาพสะท้อนสังคมไทยคือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เคารพกฎจราจร จะดาเนินส่วนนี้อย่างจริงจังต่อไป นักเรียนที่ขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนก็ควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ในส่วนการแก้ไขปัญหากายภาพในการประชุม อจร.ครั้งที่
ผ่านมาได้นาเสนอท่านประธานไปว่ามาตรการทางกายภาพจะช่วยเรื่องการป้องกันลดพื้นที่การกระทาผิดได้มากลดอุบัติเหตุ
ดังกล่าวได้ในการใช้เส้นชะลอความเร็วในจุดที่กระทาผิดเป็นประจา ซึ่งนอกจากจะลดการแข่งขันรถก็สามารถลดอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นอย่างที่ท่านประธานได้นาเรียนว่าน่าจะควบคุมทั้งปี เส้น ชะลอความเร็วควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนสิริโสธรถึง
ถนน 304 น่าจะมีเพราะบางช่วงทางจะตรงเกินไปน่าจะทา มาตรการข่าวสารแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมาตรการที่รับแจ้ง
เหตุประชาชนเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนที่ 2 มาตรการกลุ่มวัยรุ่นที่กลับใจเข้าไปประชาสัมพันธ์พวกนี้จะเป็นสายข่าวให้
กลุ่มนี้นัดที่ไหนใครเป็นหัวโจกจะมีการเข้าไปปฏิบัติการให้เฉียบขาดมากขึ้นในกลุ่มที่เป็นหัวโจก ในการนาเรียนเบื้องต้น

๙

เนื่องจากตารวจจะมีการปรั บกาลังใหม่และจะดาเนินการอย่างจริงจังขอเวลาขับเคลื่อนเรื่องนี้คาดว่าในสัปดาห์ ห น้า
สถานการณ์จะดีขึ้น
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ในด้านการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเดือนนี้ร้องเรียนทางสื่อ 1 ครั้งสงสัยจะมีการแข่งรถที่ อ.บางปะกง
ประสานงานกับอ.บางปะกงและสภ.บางปะกงตรวจสอบไม่พบ และอีกครั้งชุดจัดระเบียบของจังหวัดและอ.บางปะกงส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอาเภอและจังหวัดก็ไปร่วมกับตารวจอีก 1 ครั้ง ตรวจสถานบริการและพื้ นที่เสี่ยงที่จะมีการแข่งรถ
เพื่อเป็นการป้องปรามก็ไม่พบ ส่วนมาตรการด้านการป้องกันต่อเนื่องตามที่ท่านรองนเรวิชรายงานปกครองจังหวัดนโยบาย
ผู้ ว่ า ฯที่ มี ก ารประชุ ม อบรมการประชุ ม คู่ ส มรส ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นเครื อ ข่ า ยข่ า วหลายร้ อ ยคนมี ก ารตั้ ง กลุ่ ม ไลน์ ไ ว้
ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด หมวกนิรภัย และการแข่งรถมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดมาจะเป็นการเสริม
แทนที่จะมีการปราบปรามอย่างเดียวเรื่องการขนส่งก็มีการรณรงค์เรื่องของการให้สวมหมวกนิรภัยเข้าติดต่องาน
ประธาน (นายชาธิป รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามที่ท่านรองนเรวิชฯเรื่ องชะลอความเร็ว ฝากป้องกันจังหวัด ประสานเรื่องเส้นชะลอความเร็ว หลัก
วิศวกรรมทางถนน เรื่องการตั้งด่านจับบางทีก็ไม่ได้ผลเพราะรู้ว่าเราจะทาอะไรทางที่ดีต้องเปลี่ยนช่องวิทยุในฐานะที่ท่าน
รองนเรวิชฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการขอให้ทาให้เต็มที่จะใช้กาลังเสริมขอให้แจ้งจังหวัดมากาลัง อส.
จังหวัดและอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ร.ท.วุฒิ แดงห่วง แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
พล.ร.11 ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจราจรในค่าย พล.ร.11 ในวันมหาเจษฎาราชเจ้าซึ่งมีประตูค่าย
3 ประตู ประตู 1 – 2 อยู่ถนนสาย 304 ประตูที่ 3 อยู่ถนนสายพนัสนิคม ขอชี้แจงให้ผู้ที่ใช้เส้นทาง 304 ให้ใช้ประตู ๒
เพื่อความสวยงาม ในวันนั้นแต่งเครื่องแบบขาวและมีพานพุ่มเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชานุสาวรีย์พอเลี้ยวเข้าไปจอดให้ลงแล้ว
พนักขับรถก็นารถไปจอดที่กาหนดให้ ท่านใดถ้าไม่สะดวกไม่มีคนขับรถและถือพานพุ่มขอแนะนาให้ใช้ทหารช่วยถือได้
ตอนเลิกขอประสานกับจร.สภ.เมืองอานวยความสะดวกทางประตูที่ 2
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ตามภาพฉายในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้าบางปะกง ซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่เริ่มจุดที่ใต้
สะพานข้ามแม่น้าบางปะกงถนนเลียบริมแม่น้าท้ายขบวนถึงเส้นทางตลาดบ่อบัวเคลื่อนขบวนเวลา 12.30 น.นัดหมายส่วน
ราชการและอาเภอไว้เวลา 11.30 น. เส้นทางมาตามถนนผ่านโรงพยาบาลพุทธโสธรผ่านจวนผู้ว่าฯ มหาวิท ยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ เลี้ยวขวาผ่านค่าย ช. พัน 2 วงเวียน จนถึงวัดโสธร และขอประสานกับตารวจในการจัดรถนา อานวยความ
สะดวกการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ สาธารณสุข โรงพยาบาลเรื่องรถพยาบาล ประสานงานเบื้องต้นแล้วจะนาเข้าขบวนด้วย
จุดให้น้าของธนาคารออมสิน การประปาที่รั บทราบเบื้องต้น 3 จุด จุดที่ 1 ตรงหัวขบวนใต้สะพาน จุดที่ 2 หน้าจวนผู้ว่า
จุดที่ 3 ที่วัดโสธร ส่วนวันที่ 30 มี.ค.จะมีงานภาคเย็นต่อ ภาคกลางคืนด้วย ขอสนับสนุนเรื่องการตรวจค้นวัตถุระเบิด สิ่ง
แปลกปลอมต่างๆบริเวณเส้นทางหรือวัดโสธรทั้งหมด ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
พ.ต.ท.อาทร ท้าวศรีบุญเรือง แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ในส่วนของ EOD ตชด.รับไปปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐

เลิกประชุมเวลา 15.35 น.
ด.ต.หญิง
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
ผู้จดรายงานการประชุม
พ.ต.อ.
( สมนึก หาญตา )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๑

