รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นางปณิตา
3. นายเรืองฤทธิ์
4. พ.ต.อ.ภูมินทร์
5. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
ทรัพยวณิช
ประเทียบอินทร์
สิงหสุต
กล้องเจริญ

6. ร.อ.ณรงค์
7. พล.ต.พณิชย์
8. นายสมคิด
9. นายศักดิ์ชัย
10. นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
ศิริพละ
เกิดอยู่เจริญ
เผือกศิริพิบูลย์
ปิยวงษ์ไพศาล

11. นายพนมทวน
12. นายวราพงศ์
13. พ.ต.ท.อาทร
14. นางสาวยุพิน
15. นายวรพัฒน์
16. นายศักดิ์ศิลป์
17. นายอนันต์
18. นายสมคิด

พงษ์พันธ์
กลมทุกสิ่ง
ท้าวศรีบุญเรือง
หงษ์วะชิน
คาไกร
คสาธร
กลั่นขยัน
พานิชสงเคราะห์

19. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

20. นางอุไรวรรณ

อินทะสะ

21. นายจรินทร์
22. นายสัญลักษณ์
23. นางพิกุล
24. นายรัชพล
25. นางสาวฉัตรสุดา
26. นายประยูร
27. นางสาวเทียมจิตร
28. นายไพโรจน์

วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
อ่อนสกล
ศิริเกษ
โรจน์ธนประภา
ชุมเกษียร
แก้วปลอด
อมาตยกุล
วิลาราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทนประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

29. นางสุดา
30. นางชลาลัย
31. นายสมเกียรติ
32. นางวันเพ็ญ
33. นายชูเกียรติ
34. นายธีรศักดิ์
35. นายอิศเรศ
36. นายอุรพงษ์
37. นายประคอง
38. นายปิยพงษ์
39. นายอภิวัฒน์
40. นายพิชิตพงศ์
41. ร.ท.บรรจงศักดิ์
42. พ.ต.ท.ธนายุทธ
43. พ.ต.ต.สมคิด
44. พ.ต.ท.คณิสร
45. พ.ต.ท.สมชาย
46. พ.ต.ท.ญาณาธร
47. พ.ต.ท.ชนินทร์
48. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
49. พ.ต.ท.เอกกนก
50. พ.ต.ท.อุทัย
51. พ.ต.ท.สนั่น
52. พ.ต.ท.พิทูรย์
53. พ.ต.ท.ปริพล
54. พ.ต.ท.เสน่ห์
55. พ.ต.ท.อนุวัฎ
56. พ.ต.ท.ชาตรี
57. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
58. พ.ต.ท.ธัญญะ
59. ร.ต.อ.วิชาญ
60. พ.ต.ท.ชัยชนะ
61. นางสาวขวัญใจ
62. นายอโณทัย
63. พ.จ.อ.สายัณห์
64. นางศรีกัญญา
65. นายสุรวุฒิ
66. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
67. นายสมศักดิ์

สุหลง
ฤทธิรัตน์
เยี่ยงมานิต
พึ่งพิบูลย์
ลูกอินทร์
พยุหกฤษ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
พหุลรัต
ก๊วยเจริญ
ปิติจะ
โพธิ์มณี
สุทธิ
มาศิริ
สีดา
พลมั่น
นองเนือง
เตมีศักดิ์
สนิทปัญญาวุโธ
เดชชีวะ
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
พัฒนชัย
สารการ
เจริญจิตร
เทียนทอง
ทิพย์อัมพร
โลหะเวช
จันลองภาส
ค้าขาย
สุริยวงค์
พรหมศรี
พัดทอง
ช้างแก้วมณี
ศิระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
จรูญเลิศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
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.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม

๓

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. พล.ต.วรยุทธ
3. นายอนุชา
4. นายจิรโชติ
5. นายสมประสงค์
6. รศ.ดร.ดวงพร
7. นายประเทือง
8. นางอาภรณ์
9. พ.ต.ท.วุฒิชัย
10. พ.ต.ท.เหมจักร
11. นายอานาจ
12. นายนิกร
13. นายชูรัช
14. นายวีระพล
15. นายโกวิท
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. นายทวีศักดิ์

อธิเกียรติ์
แก้วเมืองเพชร
มงคล
ดานะ

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

โชคชัย
แก้ววิบูลย์พันธุ์
กระจายศรี

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
นายอาเภอสนามชัยเขต
สว.สภ.หนองแหน
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง

ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
ภู่ผะกา
อยู่เกษม
ใหม่มงคล
จิตไพบูลย์
บุนนาค
ประเสริฐ
จันธรรมาพิทักษ์
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
เกตุนวม
โรจนพร
บุญเกิด
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
แทนศร
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โชคพิชิตชัย
ศักดิ์ประศาสน์
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว
ขโมเมธาภรณ์

๔

31. นางนิทัศนีย์

ฉัตรโชติกวงศ์

32. 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)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวนิดา

แสงศรี

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.15 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ในเดือน ก.ย.มีงานรับเสด็จ 2 งานด้วยกันคือ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61 สมเด็จพระสังฆราชท่านทรง
เสด็จที่วัดโสธรวรวิหารในช่วงบ่า ยจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และในวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จที่โรงพยาบาลพุทธโสธรในช่วงบ่ายเช่นกัน กาหนดการสานักงานจังหวัดจะแจ้ง
อีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ของตารวจหรือปกครองพื้นที่เขต อ.เมืองต้องรับภาระหน้าที่ทั้ง 2 งาน ทางทหารและ กอ.รมน.ก็ดี โดยภารกิจทั้ง 2 งานนี้
ท่านผู้ว่าฯได้แต่งตั้งแบ่งภารกิจหน้าที่หน่วยงานแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะงานรับเสด็จของพระเทพฯ ส่วนของสังฆราชกาลังเสนอ
ให้ผู้ว่าฯลงนามอยู่ ขอให้ประสานงานและใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัด ประชุมชี้แจง ตามหลักเกณฑ์ในการรักษา
ความปลอดภัยต่างๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 2๓ กรกฎาคม 25๖1
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว และมีการแจก QR code มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ก.ค. 61
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 16 ราย / จับได้ 15 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 95.75 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 3 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 61 ราย / จับได้ 52 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 80.95
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพิ่มขึ้น 7 ราย
คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 31 ราย / จับได้ 31 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 100
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งเพิ่มขึ้น 13 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้ เสียหาย จับ 563 ราย / ผู้ต้องหา 612 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับลดลง 10 ราย
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การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ก.ค.61
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 2 คัน ไม่ได้คืน (สภ.แสนภูดาษ, สนามชัยเขต)
ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 06.01 – 12.00 น. จานวน 2 คัน
สถานที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม บริเวณปั๊มน้ามัน จานวน 1 คัน หน้าที่ทางาน จานวน 1 คัน
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ในเขตเมืองมีปัญหาเรื่องเยาวชนมีการพกอาวุธปืน มั่วสุมเรื่องชู้สาวทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบัน เวลา
ไปตรวจปัสสาวะจะได้ข้อมูลแบบนี้มา มีรถมอเตอร์ไซด์ซิ่งแต่ไม่รุนแรง แต่งท่อเสีย งดัง ประกอบกับนโยบายของ คสช.จึงมี
การสนธิ ก าลั ง ร่ ว มกั น ท างานประมาณ 20 หน่ ว ยงาน โดยท่ า นประธานลงนามในเอกสารแจ้ ง อ้ า งค าสั่ ง คสช.ที่
108/2557 คนที่ทางานด้านยาเสพติดต้องเข้าใจเป็นอย่างดีคาสั่งนี้ ซึ่งเข้าใจการแจ้งหน่วยงาน 20 หน่วยงานออกไปจัด
ระเบียบประมาณ 15 ครั้ง ระหว่างวันที่ 14 – 21 ส.ค. เพื่อให้หน่วยที่มีภารกิจตรงด้านใดด้านหนึ่งไม่ ครอบคลุมได้อาศัย
ความร่ ว มมือของแต่ล ะภาคส่ วนเป้าหมายที่ไปมีตลาดบ้านใหม่ วัดโสธร วัดสมานรัตนาราม สถานีขนส่ ง สถานีรถไฟ
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายที่ได้รับข่าวสารมามีเรื่องร้องเรียนบ้าง ส่งมาทางไลน์และสื่อ
โซเชี่ยลและทางแหล่งข่าวบ้างโดยกาหนดเป้าหมายขึ้นมาแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และเมื่อออกไปดาเนินการแล้วก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานที่ออกไปร่วมกัน มีผลการดาเนินการดังนี้
1. เฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะ ไม่มีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พบ
เพียงการพกพาอาวุธมีดดาบ 1 ครั้งและกัญชาแห้งประมาณ 10 กรัม พบนักศึกษาเดินทางกลับบ้านกันเป็นกลุ่มๆ
2. ตรวจพบนักศึกษาที่สมัครใจตรวจปัสสาวะพบพวกอาวุธต่างๆพบว่ามีการเสพยา 1๘ คน เสพกัญชา
16 คนและกระท่อม 2 คน ได้เชิญผู้ปกครองและอาจารย์มาทาบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเป็นภาระมากในการดาเนินการ
3. ตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ 1 แห่งเป็นครั้งแรกที่ไปตรวจนักเรียนจานวนมากๆ
นักเรียนมัธยมและอาชีวะจะพบผู้เสพ แต่เฉพาะที่ไปที่ อ.บ้านโพธิ์ 700 กว่าคน ไม่พบ
4. ตรวจปัสสาวะ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา 1 แห่ง จานวน 701 พบสารเสพติด
จานวน 7 คน (กัญชา 6 คน กระท่อม 1 คน)
5. ตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารฉะเชิงเทรา ตามแผนของ
ขนส่งด้วยผนวกตามแผนจังหวัด จานวน 97 ราย ไม่พบการเสพสารเสพติด
6. พบร้านค้าส่วนใหญ่ ตลาดต่างๆติดป้ายแสดงราคาสินค้า พาณิชย์จังหวัดแนะนาและแจกเอกสารมา
บ้าง ไม่มีการจับกุมเรื่องปรับการจาหน่ายสินค้าเกินราคา ไม่พบสัตว์สงวนคุ้มครองเมื่อก่อนเคยมีข่าวตลาดบ้านใหม่มีเต่าวาง
ให้ปล่อยตอนนี้ก็ไม่พบ
7. พบร้านค้าด้านนอกทางเข้าวัดสมานรัตนาราม มีทางเข้า 2 ทาง มีทางเข้าโรงพยาบาลและอีกด้านจะมี
ร้านค้า 2 ฝั่งถนนไปดูแล้วทราบว่าเป็นที่ดินของทางราชการมีการทิ้งขยะของร้านค้าเป็นเขตของ อ.เมือง คาดว่าต่อไปจะมี
การก่อสร้างหน่วยงานของทางราชการเตรียมขยับขยายโดยหน่วยงานนี้รับผิดชอบพื้นที่
8. ตรวจปัส สาวะคนต่างด้าวมีที่ตลาดบ่อบัว สัญชาติกัมพูชาที่รับจ้างเป็นพนักงานเข็นผั ก ทาน้าแข็ง
จานวน 15 ราย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าและคนงานด้วย ไม่พบว่ามีการเสพสารเสพติด ทางพาณิชย์
จังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง ตารวจในพื้นที่ กองกาลังรักษาความสงบก็ดูแล
ปัญหาและอุปสรรค มีบ้างเล็กน้อยดังนี้ เป็นแผนที่มีตารางเวลามีเป้าหมายมีภารกิจของหน่วยงานต่างๆ
มาประกอบกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแต่ก็มีบางท่านมีภารกิจมากไปร่วมไม่ได้ นักเรียนนักศึกษาดูแล้วเป็นปัญหาใหญ่ของ
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เมืองฉะเชิงเทราแต่ละวันจะมีการเดินทางไปกลับจะมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวบ้าง ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็น
ต้น เป็นเป้าหมายของชุดจัดระเบียบที่เข้าไปส่งเสริมแนะนาให้สมัครใจตรวจปัสสาวะ
ข้อเสนอแนะ เมื่อเสร็จภารกิจในช่วงทาแผนแล้วได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของหน่วยมา ทบทวน
บทเรียน ว่ามีข้อขัดข้องอะไรบ้าง เห็นว่าเป็นไปดังข้อสรุปเห็นว่ายินดีที่จะให้มีการทาแผนปฏิบัติในเดือนต่อไปเพิ่มเป้าหมาย
ว่ามีการร้องเรียนยาเสพติด เช่นพาณิชย์ จังหวัดน่าจะไปตลาดของอาเภออื่นด้วย หรือมีการร้องเรียนมาว่าไม่ปิดป้ายแสดง
ราคาขายสิน ค้าซึ่งราคาค่อนข้างสู งที่อยู่ในเขต อ.บางปะกงเป็นทางหลวงระหว่างเมืองอยู่ในอานาจหน้าที่ของจังหวัด
เหมือนกัน ควรจะประสานสถานศึกษาท่านศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
ที่ไปมา 10 กว่าวันเรื่องยาเสพติดเป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่ตั้งต้นเป็น เรื่องปัญหาความประพฤติของเด็กและเยาวชน เรื่องชู้
สาว กลับบ้านช้า การมีเพื่อน (ดูภาพประกอบ) คือวัดโสธรเป็นเป้าหมายมีผู้บังคับบัญชาลงไปในพื้นที่ไปให้กาลังใจในการ
ทางาน บริเวณวัดโสธรจะใช้ความนุ่มนวลกับพ่อค้าแม่ค้า ไม่ให้มีการเก็บเงินที่จอดรถไม่ให้มีการทาร้ายทาลายรถข่มขู่ ก็
ยืนยันว่าไม่มีแต่ถามประชาชนที่มาไหว้พระก็เต็มใจซื้อ อยากจะทาความเข้าใจว่าภาพของวัดโสธร เวลาออ กสื่อดูแล้ ว
เหมือนจะรุ น แรงเกิน ไปเมื่อดู แล้ว ก็ไม่มีปั ญหาอะไรมาก ขอบคุณท่านประธานที่แจ้งให้ ชุด ทางานออกไปปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือไปปฏิบัติงานมองภารกิ จส่วนราชการส่วนไหนที่เกี่ยวข้องแล้วไปทาภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น
พมจ., พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สรรพสามิต อาชีวะ ศึกษาธิการจังหวัด ถ้าร่วมมือกันก็จะทาให้การการแก้ไขปัญหา มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ คอยติดตามความเคลื่อนไหวนี้ทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที่หรือไม่
อย่างไร ของอาเภอเองต้องมีข้อมูลในพื้นที่ด้วยมีมวลขนกลุ่มใดบ้าน เคลื่อนไหวอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันอย่าไปละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องยึดหลักประสิทธิภาพด้วย แต่ถ้ามีสิทธิเสรีภาพอันก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยเป็นภัยต่อ
สังคม มีข้อมูลเร่งรัดในการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝากไว้ด้วย
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากทางชุดจัดระเบียบสังคม ของเดือน ก.ย.ก็เสนอแผนมาแล้วพิจารณาลงนามนาเรียนผู้ว่าฯเพื่อโปรด
ทราบ และขอให้ขยายไปอาเภออื่นด้วย ส่วนใหญ่ภารกิจอยู่ที่ อ.เมือง รอบเดือน ส.ค.ไปดูแถว บางปะกง พนมสารคาม บาง
ปะกงก็มีปัญหาหลายเรื่องด้วยกันที่ร้องเรียนมาจะได้นาเรื่องเสนอผู้ว่าฯในการดูว่าจะไปตรวจเมื่อไร ขอเรียนว่าชุดจัด
ระเบียบสังคมทางานเสียสละ เสาร์อาทิตย์ต้องไปตรวจป้องกันไปต้องไปดูแลเรื่องอาหารน้าดูเรื่องงบประมาณเรื่องอาหาร
กล่อง ใครที่ทางานดีส่งชื่อให้ด้วยจะเสนอชื่อให้ผู้ว่าฯพิจารณาความดีความชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเดื อ น ส.ค.61 มี ก ารประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการ ป้ อ งกั น การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ค รั้ ง ที่
6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 ส.ค.61 ในรอบเดือนนี้ไม่พบการกระทาผิดผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หน่วยงานในสังกัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดระเบียบขอทานคนไร้ที่พึ่ง ช่ว งระหว่างวันที่ 1 – 7 ส.ค. 61 ที่ อ.เมือง
สนามชัยเขต ราชสาส์น พนมสารคาม บางปะกง ท่าตะเกียบ แปลงยาว พบผู้แสดงความสามารถจานวน 3 รายมีการจด
ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่พบผู้กระทาผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน
พล.ต.พณิชย์ ศิริพละ รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
สาหรับ กอ.รมน.ปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ลงไปตรวจในพื้นที่ที่
ได้รับการแจ้งมาก็ไปตามอาเภอต่างๆเป็นการตรวจในเรื่องของการป้องปรามเรื่องของการค้ามนุษย์ในพื้นที่ที่ว่าสุ่มเสี่ยง ใน
ข้างต้นก็ไม่พบการกระทาดังกล่าว

๗

4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในส่วนของกระทรวงแรงงานและจัดหางาน หลังจากเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ
30 มิ.ย.ทางกระทรวงก็มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อดาเนินการกับคนต่างด้าวที่ยังอยู่อย่างผิดกฎหมาย โดยให้ดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไปโดยเข้มขึ้นหน่วยงานที่ดาเนินการหลักก็คือกรมการจัดหางานและสานักงานตารวจแห่งชาติ
ทางสานักงานจัดหางานจังหวัดจัดทาแผนดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมาโดยมีการตรวจสอบเป้าหมายในทุก
อาเภอ โดยเฉพาะอาเภอที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจานวนมากเน้นหนักที่สถานประกอบการหรือ ประเภทกิจการที่สุ่ม
เสี่ยงที่จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เช่นร้านอาหาร โรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจการก่อสร้างและตลาดต่างๆ
ผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมาถึง 27 ส.ค.มีการตรวจสอบสถานประกอบการและนายจ้างจานวน 33
แห่งมีแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสอบเอกสารสาคัญ 493 คน ได้ดาเนินคดีตามพระราชกาหนดการทางานของคนต่าง
ด้าวกับนายจ้างจานวน 5 ราย และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 13 คน
พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในส่วนของ ตม.หลังจากใช้กฎหมายบริหารการจัดการของคนต่างด้าว ตั้งแต่ 1 ก.ค.ถึงปัจจุบัน ในปัจจุบัน
บังคับใช้ไป 2 เดือน จะมีหน่วยงานที่มีการดาเนินการร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนคนต่างด้าวถ้าถูกดาเนินคดี
ความผิดฐานทางานโดยไม่มีใบอนุญาตการทางานหรือนอกเหนือจากความผิดอันกระทาได้ติดกันกับเขาถ้าเขายังอยู่เช่น ผ่าน
กระบวนการแล้ว เขาต้องถูกเพิกถอนการอยู่เนื่องจากที่ผ่านมา 2 เดือน ตม.ส่งกลับไปแล้ว 50 กว่าราย
นายประคอง ก๊วยเจริญ แทน นายอาเภอแปลงยาว
เมื่อวานทาง อ.แปลงยาวได้ไปตรวจโรงงานรีไซเคิลพบแรงงานต่างด้าว 41 ราย เท่าที่ตรวจตัวหลักฐาน
ครบ มีคนที่ดูแล ณ ขณะนั้น 1 ราย ที่หลักฐานไม่ครบจึงส่ง สภ.แปลงยาวดาเนินคดีและจะผลักดันออกจากประเทศภายใน
วันนี้เป็นคนจีนที่เข้ามาโดยใช้วีซ่าการท่องเที่ยว ซึ่งโรงงานที่ไปตรวจเป็นของจีน โรงงานพลาสติกและขยะคอมพิวเตอร์และ
โรงงานนี้มีผู้ถือหุ้นกัน 3 คน อยู่ 2 คน อีกคนเป็นคนนอก ทั้ง 3 คนไม่รู้เรื่องเลย ซึง่ เป็นหุ้นส่วนคนละ 25 % แนะนาให้ไป
แจ้งความที่ชลบุรี เพราะจดที่นั่นให้ไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายวรวิท เรืองจันทร์ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา
การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินของแขวงทางหลวงและได้ให้ด่านควบคุมน้าหนักออกตรวจจับกุม
ตามคาร้องเรียน ส่วนการปฏิบัติของด่านปัจจุบันทางสานักควบคุมน้าหนักกรมทางหลวงได้ใช้วิธีการสั่งการให้ ใช้หน่วยงาน
นอกพื้นที่เข้ามาทาการจับกุม แต่ก็ไม่พบผู้กระทาความผิด ส่วนของด่านสลับการจับกุมของในพื้นที่อื่นๆ เช่น จ.ระยอง
จันทบุรี ตราด ส่วนระยอง จันทบุ รี ตราดก็มาจับกุมของฉะเชิงเทราแต่ไม่พบผู้กระทาความผิด แต่ที่ในด่านเดือน ส.ค.มี
ผู้กระทาความผิดที่จับได้ 6 ราย ส่ วนใหญ่จะเป็นรถนอกพื้นที่ รถในพื้นที่จะไม่ค่อยพบ จะจับกุมได้ที่ ทล.หมายเลข 315
จานวน 2 คัน และที่ด่านมอเตอร์เวย์อีก 2 คัน ที่ด่านชั่งน้าหนักบางไผ่ 2 คัน
นางพิกุล ศิริเกษ แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในส่วนของสานักงานขนส่งได้มีการตั้งด่านตรวจการณ์รถบรรทุกที่ทาการสุ่มเสี่ยงที่ว่าจะบรรทุกน้าหนัก
เกินจานวน 4 ครั้ง พบว่ามีรถที่มีความเสี่ยงดัดแปลงสภาพรถต่อให้เกิดการบรรทุกน้าหนักเกิน ทั้งหมด 14 คัน
ในเรื่องการจัดระเบียบรถสาธารณะ มีการตั้งจุดตรวจความพร้อมที่สถานี ตรวจสอบความพร้อมของคนและรถ
ทั้งหมด 104 คันไม่พบข้อบกพร่อง สาหรับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ตรวจสอบรถทั้งหมด 51 คัน
พบข้อบกพร่ องจักรยานยนต์รั บจ้ างคือใช้ร ถป้ายดามาวิ่งรับจ้างประมาณ 7 คัน ป้ายแดง 1 คัน รวมเป็น 8 คัน พบ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องคนไม่พกพาใบอนุญาต จานวน 2 ราย สานักงานขนส่งขออนุญาตนาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัด
ระเบียบรถโรงเรียน ขณะนี้ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดาเนินการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน ซึ่งในพื้นที่รถรับส่งนักเรียนยัง
มีการขออนุญาตน้อยมาก สานักงานขนส่งได้ขอความร่วมมือ โดยวิธีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
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สานักงานขนส่ง ตารวจ ทหาร ในการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และขอความร่วมมือสถานศึกษาในการออก
หนังสือรับรองเพื่อให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียน นาหนังสือรับรองมาขออนุญาตได้ที่สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้า
สถานศึกษาไม่รับรองให้กับโรงเรียนว่ารถคันนั้น นามารับจ้างรับส่งจริงเจ้าของรถก็ไม่สามารถทารถให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ได้ จึงนาเรียนที่ประชุมกับสถานศึกษาช่วยออกหนังสือรับรองให้ และทางด้านตารวจดาเนินการกวดขันเกี่ยวกับการใช้รถที่
ไม่ถูกต้องรถผิดประเภทซึ่งรถไม่สามารถที่จะนามารับจ้างได้ ถ้าจะรับจ้างรับส่งนักเรียนได้ต้องขออนุญาตทางขนส่งนั้นเทอม
ละ 1 ครั้ง รถก็นามาตรวจสอบเทอมละ 1 ครั้งเช่นกัน
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาไปชี้ แ จงโรงเรี ย นต่ า งๆก าชั บ รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นตามที่ ข นส่ ง แจ้ ง ให้ รั บ ทราบ
ประสานกันให้รถได้มาตรฐานต้องนารถมาตรวจทุกเทอมก่อนเปิดเทอมต้องนารถมาตรวจทุกครั้ง ทุกเทอม ถ้ารถนักเรียน
เกิดอุบัติเหตุก็รู้กันว่าความสูญเสียจะเป็นอย่างไร ขนส่งต้องเข้มงวดในเรื่องนี้
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ขอเสนอเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนน่าจะทาเป็นภาพรวมให้ขนส่งจัดระเบียบเรื่องรถโดยสาร จะมี
เรื่องรถบรรทุกพ่วงหรือรถสาธารณะจะดูเรื่องการอนุญาตและโครงสร้างรถ เรื่องยาเสพติด การตรวจปัสสาวะ การห้อยโหน
พ.ร.บ.จราจร ถ้าทาเหมือนขนส่งทาอยู่แล้วต้องมีหลายจุดที่ต้องเพิ่ม แยกพล 11 ซึ่งเคยนาเรียนในที่ประชุมว่ามีรถพ่วงที่
ขึ้นขับไม่ชิดซ้ายและขับความเร็วสูงและอันตราย ถนนสาย 314 ที่จัดให้เป็นถนนแห่งความปลอดภัย แต่ที่ดูแล้วยังอันตราย
มากอยู่ ขนส่งทาร่วมกับ กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยรักษาความสงบทา ในภาพรวมน่าจะควบคุมดูทั้งรถสาธารณะ รถที่สถานี
ขนส่ง รถนักเรียน รถพ่วงบรรทุกให้เกิดความปลอดภัย กฎหมายหลายฉบับเข้ามาประกอบกันน่าจะควบคุมมากกว่าและมี
สิทธิภาพมากขึ้น
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
มอบสานักงานขนส่งเป็นฝ่ายเลขาฯ จัดระเบียบรถทุกประเภทซึ่งต้องทาอยู่แล้วบางส่วน โดยเฉพาะไป
ตรวจรถขนส่งมวลชน ขนส่งผู้โดยสารเดินทางระหว่างจังหวัด เมื่อวานได้ประชุมเรื่องถนนต้นแบบปลอดภัยโดยทางจังหวัดมี
นโยบายจะใช้ถนนเส้น 314 ตั้งแต่ ออกมอเตอร์เวย์มาถึงถนนสิริโสธรทาเป็นถนนต้นแบบปลอดภัย มีอุบัติเหตุ ร้ายแรง
รถบรรทุกพ่วงไปชนรถคันอื่น ก็จะทาตรงนี้ก่อน ทางเส้ นนี้นอกจากแขวงทางหลวงจะต้องดูในเรื่องของโครงสร้างทาง
กายภาพแล้วต้องกวดขันวินัยจราจร ขับรถความเร็วเกินกาหนดก็จะขยายถึงการสวมหมวกนิรภัย ไม่รู้จะทาได้ขนาดไหน
ซึง่ ดูแล้วประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไม่ใส่ จังหวัดอื่นใส่กันโดยเฉพาะในเขตเมือง ของจังหวัดฉะเชิงเทราในเขตเมืองก็ไม่
ใส่เข้าใจทางตารวจว่าบุคลากรน้อย จะต้องปลูกจิตสานึกในการรักษาวินัยจราจรคนขี่รถจักรยานยนต์และจักรยานขี่เร็ว
ถนนต้นแบบปลอดภัย ชื่อดีแต่ชนกันประจา บริเวณหน้า โรงงานโตโยต้าเขตบ้านโพธิ์ พยายามจัดสรรเงินงบประมาณต้อง
ลองทาก่อนและการประชุมสรุปว่าต้องรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปปรับถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ ข้างถนนไม่ดีอย่างไรมีการจอดรถระเกะระกะบริเวณริมถนน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลแสนภูดาษ ข้างสภ.
แสนภูดาษมีตลาดนัดซึ่งเมื่อก่อนขายเฉพาะวันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์ แต่ปัจจุบันขายทุกวัน รถจอดริมทางถนนรถผ่านไป
ผ่านมาก็จะติดและเป็นแหล่งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะรถจอดต้องถอยหน้าถอยหลังเบี่ยงกินช่องทางไปอย่างน้อย 1 ช่องทาง ใน
วันที่ 29 ก.ย.จะเปิดเป็นทางการ โดยให้ฝ่าย ปภ.เป็นเลขาฯ นาไปยกร่างระเบียบ กิจกรรมต่างๆ ในพิธีเปิดเป็นป้ายถาวร
ตอนนี้เป็นป้ายชั่วคราวก่อน 4 จุด หัวท้ายและตรงกลางถนน ส่วนป้ายถาวรนั้นเนื่องจากว่าต้องรอการอนุมัติเป็นทางการ
ของแขวงทางหลวงจังหวัด และมีการขยายถนนในเส้นทางอื่นด้วย ต้องรบกวนทางตารวจ ถนนสาย 314 อยากให้เข้มงวด
ให้เกิดวินัยจราจรโดยเคร่งครัด ถนนสายนี้มีจุดกลับรถใต้สะพานซึ่ง มีที่ถูกต้องอยู่ 3 จุดนอกนั้นไม่ถูกต้อง ตรงแสนภูดาษก็
ไม่ถูกต้องทางโรงเรียนและองค์กรส่วนท้องถิ่นบริเวณนั้นก็พยายามบอกแขวงทางหลวงออกใบอนุญาตให้ถูกต้องแต่ว่าก็ทา
ไม่ได้เพราะโครงสร้างทาไม่ได้เลย เพราะประชาสัมพันธ์บอกผู้ใช้เส้นทางจะกลับรถใต้สะพานต้องใช้ความระมัด ระวังเคย
ปรึกษากันว่าจะเอางบประมาณขององค์กรท้องถิ่นมาปรับปรุงทางใต้สะพานได้หรือไม่ แต่ก็ทาไม่ได้เพราะเป็นเขตของแขวง
ทางหลวง ก็คงต้องหาวิธีอื่นในการดูแล ยิ่งถ้าตอนมืดจุดกลับรถพวกนี้จะเป็นอันตรายนอกจากอุบัติเหตุแล้ว ยังมีพวก
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มิจ ฉาชีพรออยู่ ใต้สะพาน ถ้าเป็น ผู้ห ญิ งขับอาจจะทาเหตุมิดีมิร้ายหรือดักจี้ชิงทรัพย์ ที่เปลี่ ยวๆต้องระวังรถต้องชะลอ
ความเร็วพอดักข้างหน้าก็ไม่กล้าชนและลงไปเจราจาจะโดนจี้ชิงทรัพย์ต่างๆได้ ท้ายสุดอยู่ที่จิตสานึกของคนซึ่งที่ประชุมก็
พูดคุยกันเรื่องนี้พอสมควรแต่จิตสานึกของประชาชนไม่รักษาระเบียบวินัย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอันดับที่ 30 กว่าของ
ประเทศที่มีการเสียชีวิตสูงสุดและประเทศไทยเป็นที่ 1 ของโลก รถยนต์มากขึ้นถนนน้อยทาให้รถติด
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอพูดเรื่องความปลอดภัย ถนนสาย 314 จะมีป้ายความเร็ว 60 กม./ชม. กับ 70 กม./ชม. ถ้าตาม
กฎหมาย 90 กม./ชม. ในเขตทางหลวง ปั จ จุ บั น ก าหนด 60 หรื อ 70 ไว้ ก าหนดเส้ น ทาง ในสุ วิ น ทวงศ์ ช่ ว งจาก
โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ถึงแยกสตาร์ไลท์ติดป้ายความเร็วไว้ 50 กม./ชม. ถนนศุขประยูรติดป้ายไว้ 60 กม./ชม. ป้ายอยู่ใน
เขตชุมชน ถนนมหาจักรพรรดิก็ ไม่มีการกาหนดความเร็ว ก็หมายความว่าในเขตชุมชน 80 กม./ชม. กลายเป็นว่าในเขต
ชุมชนไม่มีป้ายกาหนดความเร็วแต่ไปกาหนดความเร็วที่ทางหลวงแผ่นดินที่เป็นถนนสายหลัก ทางกายภาพถนน 314 หรือ
เกือบทุกถนนในประเทศไทย ไม่กี่ กม.จะมีจุ ดยูเทิร์นและปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากจุดยู เทิร์นเป็นส่ วนมาก ลั กษณะ
ประเทศทางกายภาพเป็นแม่น้าลาคลองและสามารถทาจุดกลับรถใต้สะพานถนนสาย 314 ที่กลับรถจริงๆ มี 2 จุดเท่านั้น
ที่เหลือกลับไม่ได้ และได้ทาประชาวิจารณ์หลายเส้นทางและเสนอว่าเมื่อจะทาจุดยูเทิร์นกลางถนนถ้าเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงโดย
เด็ดขาดและให้ไปยูเทิร์นใต้สะพานแทนจะทาให้ปลอดภัยอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตก็ได้
อ่านข้อมูลที่ส่งมาจักรยานยนต์อันดับ 1 บาดเจ็บหรือเสียชี วิตและเรื่องใบขับขี่มีเด็กที่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ปีละ 400 –
500 รายที่เสียชีวิต และเด็กที่เสียชีวิตเหล่ านี้เชื่อว่าเกิดขึ้นในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนน่าจะเป็นเด็กนักเรียน
จะเห็นได้ว่าในเมืองถ้าการขนส่งสาธารณะที่ดีเด็กก็คงไม่ขับจักรยานยนต์มาเรียน แต่ถ้าข้างนอกเมืองก็จะมีความจาเป็น
หลายพื้นที่แต่เด็กก็จะขาดความยั้งคิดและเสียชีวิตมากและช่วงนี้ตอนดึกๆ ที่ถนนสิริโสธรจะมีบางกลุ่ม บางวัน หลังเที่ยงคืน
ไปแล้วประมาณหลังตี 1 ตี 2 จะมาแข่งขันกันเต็มถนน เมื่อได้ยินเสียงไซเรนซ์ก็จะหายหมด จะเป็นกลุ่มที่ไม่มากเหมือน
เมื่อก่อนแต่ก็ยังมีอยู่ ในส่วนของรถบรรทุกน้าหนักเกินบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่วิ่งในเส้นทางแหลมประดู่จากข้อมูลที่เก็บมา
ถือว่าดีมากยังไม่พบผู้กระทาความผิด รถที่มาจากบางน้าเปรี้ยวก็มีมายังไม่พบรถที่ต้องสงสัยว่าจะบรรทุกน้าหนักเกินยังไม่
มากเหมือนก่อนแต่ก็ยังมีอยู่ ส่วนถนนเทพรัตน ถนนสาย 34 ก็ยังมีรถตู้คอนเทรนเนอร์ตั้งตู้คู่ที่มาจากบางพลีมุ่งสู่แหลม
ฉบัง ในส่วนของวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นลูกรัง หิน ดิน ทรายที่มาจากชลบุรี จากที่เก็บข้อมูลช่วงเดือนที่ผ่านมาว่ายังไม่พบ
ผู้กระทาความผิดถือว่าดีมากสาหรับโครงการนี้
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องรถบรรทุกน้าหนักเกินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย
4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สาหรับถนน 314 สิริโสธรขอนาเสนอข้อมูลว่าถนนเส้นนี้มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบ่อยมากเกือบทุกคืนระหว่าง
สภ.แสนภูดาษกับ สภ.บางปะกงก็คงเป็นที่จุดกลั บรถมากและส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็ว จะเป็นการดีถ้ามีการรณรงค์เป็นถนน
ตัวอย่างและท่านณรงค์ศักดิ์กล่าวถึงรถที่มาก่อความเดือดร้อนราคาญบนถนนสิริโสธรเป็นช่วงเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ลง
บางปะกงเชื่อมต่อสิริโสธร ขณะนี้ ผบก.ได้สั่งการเป็นกรณีพิเศษให้ สภ.บางปะกงตั้งด่านทุก คืนช่วงก่อนเที่ยงคืนถึงตี ๒
ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 2 ผลัดละ 2 ชม. ให้ นปพ.ของภูธรจังหวัด จัดชุดรถตรวจการพิเศษจัดการพวกนี้ โดยเฉพาะ ผลทาให้
น้อยลงมาจากการตั้งด่านด้ว ย และจะพยายามไม่ให้ มีแบบนี้อีกโดยการตั้งด่านทุกคืน อีกเรื่องที่ อ.พนมสารคามเมื่อ
กลางเดือน ส.ค.มีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชี่ยล พนมสารคามมีสนามแข่งรถมีกลุ่มวัยรุ่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมเป็นแหล่งมั่ว
สุม ทางผบก.สั่งการให้ ผกก.สภ.พนมสารคามไปประสานกับท่านนายอาเภอ ได้เรียกเจ้าของสนามมาทาความเข้าใจว่า
จะต้องมีมาตรการในการดูแลกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ อย่างน้อยก็อย่าให้มกี ารนาสุราไปดื่มในสนามแข่งรถ
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นายอัตเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอาเภอพนมสารคาม
ตามปกติสนามที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆ ต้องเป็นสนามที่ขอจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่าที่ทราบ
มาที่มีเปิดเป็นรูปแบบริษัทให้เช่าพื้นที่ แต่ยังไม่มีการขออนุญาตเป็นทางการแต่ช่วงนี้จะปิดดาเนินการเพื่อขออนุญาตให้
ถูกต้อง
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ไปศึกษาดูว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในการขออนุญาตทาให้ถูกต้อง ให้อยู่ในข้อบังคับของกฎหมายว่าจะต้องมี
อะไรบ้าง เช่น สนามกีฬาต้องมีมาตรฐานอย่างไร การจัดระเบียบตามกฎเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดเอาไว้
ต้องเข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้ผิดเงื่อนไขตามกฎหมายได้ การแข่งรถเมื่อแข่งในสนามเสร็จแล้วก็ออกมาแข่งกันข้างนอกต่ออีก
และมีเรื่องแอลกอฮอล์และจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อ.พนมสารคามทุกเทศกาลมีการพูดคุยเรื่องถนนสาย 304 มีอุบัติเหตุ
มากและร้ายแรงด้วย เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีคนเสียชีวิตรถปิคอัพชนต้นไม้กลางถนน เหตุเกิดถนนนี้เป็นประจา
พล.ต.พณิชย์ ศิริพละ รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ขอเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่พนมสารคามเรื่องการแข่งรถ จัดกิจกรรมขึ้นมารวมแล้วเกิดในท้องที่ใดที่มีก าร
อนุญาตเรื่องกิจการดังกล่าว ยกตัวอย่างที่อาเภอพนมสารคามมีการรื่นเริงต่างๆ เช่น ที่สมุทรปราการอยากให้ท้องที่ได้ทราบ
และจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ให้เยาวชนมาทากิจกรรมต่างๆขัด เช่นในเรื่องของการขายสุราในพื้นที่กับกิจกรรม
นี้เป็นต้น ให้มีการควบคุมเวลาดูแล้ วในกิจกรรมดังกล่าวไปออกสื่อก็จะทาความเสียหายให้แก่พื้นที่ได้ ขอให้พื้นที่ช่วยกัน
ดูแล การจัดประชาสัมพันธ์การแสดงต่างๆ เช่น อ.บ้านโพธิ์ จะมีวงดนตรีคาราบาวจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัย
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
การจัดกิจกรรมในสวนน้าที่ อ.บางปะกง เด็กที่ไปเที่ยวจะแต่งตัวล่ อแหลม ส่ ว นในแก้ว น้าน่าจะเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
เรื่องสวนน้าที่เห็นในสื่อได้จัดกิจกรรมไปแล้วดูแล้วไม่เหมาะสมได้ไปกับชุดจัดระเบียบของจังหวัด ไปตรวจ
ปัสสาวะและแนะนาความประพฤติร่วมกับ ผอ.โรงเรียน ก็เจอเด็กที่ไปใส่ชุดนักเรียนเรียกมาสัมภาษณ์พูดคุย ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหารอาจารย์ฝ่ายปกครองได้ข้อมูลที่เป็นเยาวชน โดยไปกันเองหรือผู้ปกครองไปส่งเป็นสวนน้าเข้าใจว่าไม่
เป็นอันตรายอะไร พอจัดงานปราตี้ขึ้น มาจะมีดนตรีเปิดเพลงจะมีแอบแฝงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่ายปกครองและ
เจ้าหน้าที่ตารวจผู้บริหารโรงเรียนก็รับทราบแล้ว ข่าวว่าในวันที่ 8 จะไม่จัดงานแล้ว จริงๆแล้วไม่ได้ห้ามจัดแต่ต้องดูใน
องค์ประกอบ เรื่องเครื่องเล่นต้องขออนุญาตหรือไม่ ขายสุราต้องขออนุญาตหรือไม่ จะได้นากฎหมายที่ถูกต้องเข้ามาไม่
บังคับเพราะจะทามาหากินไม่ได้
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ดูพื้นที่ให้เรียบร้อยเวลาจัดกิจกรรมต้องเข้าไปดู
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาหรับสนามแข่งรถตามผั งเมืองจะอยู่ในพื้นที่สีม่วงแต่พนมสารคามเป็นพื้ นที่สีเขียว เคยขออนุญาตแล้ว
ไม่ได้ จะมีปัญหาเรื่องกฎหมายของผังเมือง ส่วนถนนสาย 304 ส่วนมากถนนในประเทศไทยออกแบบมีคูน้าตรงกลางและ
ปลูกต้นไม้ ต้นไม้ก็เป็นปัญหาและมีการเสนอมาว่าจาเป็นต้องปลูกต้นไม้ หรือถ้ามีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะตัดได้ต้องมีแท่ง
แบริเออร์กั้นให้ชัดเจน ถนนที่สร้างใหม่เกาะกลางขอเสนอเป็นแท่งแบริเออร์แบบของมอเตอร์เวย์จะปลอดภัยแน่นอนลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น ส่วนของต้นไม้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุแล้วลงไปชน ทัศนวิสัยของการขับ
รถยามค่าคืนโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกเงาของต้นไม้จะทาให้การขับรถลาบากมาก เวลาขับในเวลากลางคืนถือว่าทัศนวิสัยต่า
มาก ถ้าเป็นไปได้ต้นไม้ที่อยู่กลางถนนควรเลิกในการที่จะสร้างทาง

๑๑

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ต้นไม้ที่ถนน 304 ตัดไม่ได้เลยเป็นต้นไม้สงวน คูระหว่างช่องทางจราจรก็ปลูกต้นไม้ไว้กั้นไม่ให้รถข้ามไป
อีกฝั่งหนึ่ง และต้องขอขอบคุณตารวจมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออกมาตั้งด่านจับรถจักรยานยนต์ที่ออกมาแข่งบนทางสาธารณะ ต้อง
อาศัยการข่าวจากที่ลงเฟสบุ๊คชักชวนกันต่างๆ
พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
หลังจากมีปฏิบัติการวันนั้นแล้ว ทางตารวจได้ดาเนินการต่อคือนาตัวเยาวชนไปเข้าค่ายอบรมที่กรุงเทพฯ
ไปเมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ประมาณ 50 – 60 คนและได้กลับมาแล้ว
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากดูร้านที่แต่งรถ ท่อรถ ทาให้เด็กมาแข่งกันและเรื่องอุบัติเหตุจากการชนต้นไม้เกาะกลางถนน น่าจะทา
สถิติไว้ว่าในแต่ละปีมีรถที่เกิดอุบัติเหตุจากชนต้นไม้มีกี่ครั้ง
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
เรื่องการสนามแข่งรถขอให้ท่านประธานสั่งการให้ อ.พนมสารคามดาเนินการเลยตามอานาจหน้าที่ ถ้า
เกินศักยภาพให้แจ้งมาทางจังหวัดให้ชุดจัดระเบียบที่มีหลายหน่วยงานเข้าไปร่วม
นายอัตเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอาเภอพนมสารคาม
สนามแข่งรถเปิดมาแล้วประมาณ 2 ปี ครั้งแรกคุยกับตารวจแล้วว่าวันที่ 1 ก.ย.จะนัดประชุม การข่าว
แจ้งว่าผู้ประกอบจะไม่มีการดาเนินการในช่วงนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขออนุญาตฝากผู้ประกอบการรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ที่วิ่งมาจากลาดกระบังวิ่งมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าออก
ถนนเทพรัตนต่างระดับบางทรายซึ่งอยู่ในเขต อ.บางปะกง ตรงนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก รถคอนเทรนเนอร์ที่มามอเตอร์
เวย์เลี้ย วขวาเข้าถนนเทพรั ตนจะผ่านจุดโค้ง เดิมทีเป็นคอนกรีตแต่ก็พังไปหลายรอบ ปัจจุบันก็ทาเป็นลู กกลิ้ งเท่าที่ตั้ง
ข้อสังเกตมาวิศวกรรมจราจรตรงนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง และจะเกิดเหตุกับรถตู้คอนเทรนเนอร์เซมิเทลเลอร์ที่ช่วงยาว
ทุกครั้งจะเกิดตรงนั้น บางคันจะตกหรือบางคันก็คว่าขอนาเสนอว่าพอจะแก้ไขปรับปรุงอะไรได้บ้าง
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
แขวงทางหลวงจังหวัดรับเรื่องไปประชุมครั้งต่อไปมานาเสนอจะแก้ปัญหาอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ตอนนี้เข้าสู่เตรียมการเลือกตั้งแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่ นคงให้ติดตามสถานการณ์ด้วยว่า
อาจจะมีเรื่องรุนแรงหรือไม่อย่างไร รัฐบาลก็อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่อยากให้เกิดปัญหา กลุ่ม
พลังมวลชนกลุ่มต่างๆคอยติดตามความเคลื่อนไหวจะทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือไม่อย่างไร ทางอาเภอต้อง
มีข้อมูลในพื้นที่ด้วยมีมวลชนกลุ่มใดบ้าง เคลื่อนไหวอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันอย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของเขา ต้องยึด
หลักประชาชนต้องมีประสิทธิเสรีภาพด้วย แต่ถ้ามีสิทธิเสรีภาพอันก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยเป็นภัยต่อความมั่นคง ทางเรา
มีข้อมูลเร่งรัดในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝากไว้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

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

