รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/๒๕61
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นางสาวซันมา
3. นายยิ่งศักดิ์
4. พ.ต.อ.ภูมินทร์
5. พ.ท.ป้องรัฐ
6. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
สมาเด๊ะ
ไตรสุนทร
สิงหสุต
แย้มงามเรียบ
กล้องเจริญ

7. ร.อ.ชยุต
8. พ.อ.นักรบ
9. นายสุทัศน์
10. นายศักดิ์ชัย
11. นายปิยวัฒน์

เพ็ชร์ศรีงาม
วรวาส
จันทร์อารักษ์
เผือกศิริพิบูลย์
ปิยวงษ์ไพศาล

12. นายชัชชัย
13. นายธนยศ
14. พ.ต.ต.ทวี
15. นายณภุช
16. นายมาโนช
17. นายเสน่ห์
18. นายศุภกฤต
19. นางประไพจิตร์

ไทรจีน
ยันตะนะ
ปรากฏ
เชื้อภักดี
แสงประเสริฐ
สิกขชาติ
ศรีอุทยาน
เสียงสุวรรณ์

20. นางณัฐพร

วิเวกชาติ

21. นายธนภัทร

คําสุข

22. นายสุริยะ
23. นายสัญญลักษณ์
24. นางพิกุล
25. นายปฐมพงศ์

จิตรพิไลเลิศ
อ่อนสกล
ศิริเกษ
เชื้อโพน

26. นายวรวิท
27. นางสาววรรณพร

เรืองจันทร์
อยู่มั่นคง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

28. นางสาวกษิญาภรณ์
29. นายพงศกร
30. นายวุฒิภากรณ์
31. นางชลาลัย
32. นายมนัส
33. นายชูเกียรติ
34. นายธีรศักดิ์
35. นายอิศเรศ
36. นายปริญญา
37. นายไพโรจน์
38. นายพัลลภ
39. นายปิยะพงษ์
40. นายอํานวย
41. นายสุริยกมล
42. นายพิชิตพงศ์
43. นายนิติภูมิ
44. พ.ต.ท.ปรีชา
45. พ.ต.ต.สมคิด
46. พ.ต.ท.คณิสร
47. พ.ต.ท.สราวุธ
48. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
49. พ.ต.ท.เอกกนก
50. พ.ต.ท.อุทัย
51. พ.ต.ท.สนั่น
52. พ.ต.ท.กิตติคม
53. พ.ต.ท.สมชัย
54. พ.ต.ท.วรานนท์
55. พ.ต.ท.ปรีชา
56. พ.ต.ท.ชาตรี
57. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
58. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
59. ร.ต.อ.สมโภช
60. ร.ต.ต.เชาว์
61. พ.ต.ท.ชัยชนะ
62. นายคณพศ
63. นางศรีกัญญา
64. นายสุรวุฒิ
65. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
66. นายกวีพัฒน์

สร้อยทอง
สวัสดิ์มาก
จันทร์ทับ
ฤทธิรัตน์
ทานะมัย
ลูกอินทร์
พยุหกฤษ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
วงค์หทัย
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
ปิติจะ
เพ็งบุบผา
ไวยหงษ์
สุทธิ
โภชากรณ์
จูเจริญ
พลมั่น
นองเนือง
ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
พงษ์สุวรรณ
นระจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
จันทร์สง่า
นุชอุดม
บุราณรมย์
เรืองศรี
ทิพย์อัมพร
โลหะเวช
ศรีใส
แสงสุข
คงศิริ
สุริยวงค์
ไพศาล
ศิระพันธ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
มั่นเจริญ

แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอสนามชัยเขต
แทน นายอําเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน นายอําเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
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
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม

๓

67. นายสมศักดิ์
68. นายพิเชษฐ์
69. นายสงนรินทร์
70. นายอํานวย
71. นายพิชัย
72. นายสมพงษ์
73. นายมหัตม์
74. พ.ต.ท.ประยุทธ

จรูญเลิศ
มีเปี่ยม
สันติสุขคง
เจริญรุ่งเรืองชัย
อธิเกียรติ์
นําศรีเจริญสุข
มงคล
ดานะ

แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. นายจิรโชติ
3. นายสมประสงค์
4. นายนิพนธ์
5. นางสาวเทียมจิตร
6. นางสาวปัทมา
7. พ.ต.อ.ธนวัฒน์
8. พ.ต.อ.วินัย
9. พ.ต.ต.นโรตม์
10. นายกลยุทธ
11. นายเลอสรร
12. นายอํานาจ
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. นายพลากร
26. นายสมบัติ
27. นายสมพร

โชคชัย
ปัญญาประดิษฐ์
คูหากาญจน์
เข็มกลัด
อมาตยกุล
ศรีสุข
พูลสวัสดิ์
มหาผลศิริกุล
ยุวบูรณ์
ฉายแสง
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
เกตุนวม
โรจนพร
บุญเกิด
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
แทนศร
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
ผกก.สภ.แปลงยาว
สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น

๔

28. นางนิทัศนีย์

ฉัตรโชติกวงศ์

29. พ.ต.อ.สมนึก

หาญตา

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

วิลาราช
อมรรัตน์

นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพโรจน์
2. นายวีระชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 25๖1
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญในรอบเดือน
พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ส.ค. 61
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 10 ราย / จับได้ 9 ราย ผลการจับกุมร้อยละ
90 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 17 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 52 ราย / จับได้ 42 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 80.77
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 10 ราย
คดีกลุ่ มที่ 3 ฐานความผิ ดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 34 ราย / จับได้ 28 ราย ผลการจับกุมร้อยละ
82.35 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งเพิ่มขึ้น 6 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 557 ราย / ผู้ต้องหา 617 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพิ่มขึ้น 1 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ส.ค.61
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 1 คัน ไม่ได้คืน (สภ.บางปะกง)
ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 00.01 – 06.00 น. จํานวน 1 คัน
สถานที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม ตลาดบริเวณวัดบางสมัคร
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พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ในรอบเดือนที่ผ่านมามีคดีที่น่าสนใจคือจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้จํานวนมากที่ สภ.เขาหินซ้อน เป็นการ
ตรวจยึดรถบรรทุก 3 คัน เป็นรถพ่วง 2 คันและรถบรรทุกสิบล้อ 1 คัน ทั้ง 3 คันเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเสื้อผ้ากีฬา
หมื่นกว่าตัวและสินค้ามือ 2 ที่โรงเกลือ 552 กระสอบ มีการตรวจยึดและดําเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 คนคือคนขับรถ ราคา
สินค้าลิขสิทธิ์ที่ประเมินคิดตามราคาขายได้ 11 ล้า นบาท โดยประมาณขายตามยี่ห้อที่ปรากฏมีหลายยี่ห้อ เช่น adidas
puma nike riverpool Barcelona Chelsea เป็นสินค้าที่ลําเลียงมาจากโรงเกลือจะนําไปส่งที่นครปฐม ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการสืบสวนขยายผล ส่วนสินค้ามือสองขั้นต้นไม่สามารถแสดงว่านําเข้ามาได้อย่างไร
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ด้านสาธารณภัย ตามที่ ปภ.จังหวัดได้รายงานอุทกภัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ประสบอุทกภัยที่
ประกาศเป็ น พื้น ที่ เขตประสบสาธารณะภัย ตามแผนป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ ปี 2558 ของจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา เกิดขึ้น 7 อําเภอ 23 ตําบล 147 หมู่บ้าน คือ
- บางน้ําเปรี้ยว 1 ตําบล 6 หมู่บ้าน
- แปลงยาว 4 ตําบล 20 หมู่บ้าน
- บางคล้า 3 ตําบล 20 หมู่บ้าน
- สนามชัยเขต 3 ตําบล 30 หมู่บ้าน
- พนมสารคาม 8 ตําบล 49 หมู่บ้าน
- บ้านโพธิ์ 1 ตําบล 6 หมู่บ้าน
- ราชสาส์น 3 ตําบล 16 หมู่บ้าน
บางอําเภอเป็นพื้นที่เป็นน้ําท่วมเอ่อ บางอําเภอได้รับความเดือดร้อน บางอําเภอเป็นพื้นที่เสี่ ยง ท่านผู้ว่าฯ
ท่านรองผู้ว่าฯ และนายอําเภอได้ออกไปเยี่ยมเยียนมีท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้นํา ถุงยังชีพพระราชทานมาแจกจ่าย
ราษฎรที่ อ.บางน้ําเปรี้ยว บางคล้า พนมสารคามและมีผู้ชีวิต 1 รายที่ อ.พนมสารคามเป็นเด็กนักเรียนเนื่องจากถูกน้ําพัด
และว่ายน้ําไม่เป็นเป็นเหตุสุดวิสัยทางอําเภอได้พยายามป้องกันแล้ว ท่านรองผู้ว่าฯได้ออกเยี่ยมเยียนจัดระบบเรื่องการ
บริหารจัดการน้ําการดูแลประตูระบายน้ํา กําจัดวัชพืชในคลอง ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
การชุมนุมเรียกร้อง มีเรื่องสําคัญคือ จังหวัดฉะเชิงเทราจะมี ที่ปรึกษาหรือแกนนําเครือข่ายหนี้สินชาวนา
แห่งประเทศไทย ย่อว่า คนท. ได้มีการจัดประชุมกันโดยเชิ ญแกนนํา 23 จังหวัดมาพบกันที่ อ.บ้านโพธิ์ เมื่อมีการประชุม
ตํารวจ ปกครอง ทหาร หน่วยการข่าวก็ให้ความสําคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยสังเกตการณ์แต่การชุมนุมก็ไม่มี เรื่อง
เกี่ยวข้องกับทางการเมืองที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยต่อกฎหมายแต่อย่างใด เป็นเรื่องการนําสมาชิกมารับทราบเรื่องการ
แก้ไขระเบียบของกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรเรื่องการสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกให้เป็นในราคา
ทีก่ ําหนดขึ้น มีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่องของบัตรประชาชนต่างๆ มีการนัดหารือและจัดประชุมกันเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ และยุติการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น. ซึ่งวันนั้นมีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามา
ประมาณ 70 กว่าคันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางจังหวัดได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองทราบ
โดยเฉพาะทางตํารวจ ทหาร กอ.รมน.เกาะติดสถานการณ์จังหวัดไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด
การจัดระเบียบสังคมเรื่องตลาดบ่อบัวซึ่งท่านประธานเป็นประธานคณะทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องถนน
ชุมพลมีการร้องเรียนว่ามีการกีดขวางการจราจรขายสินค้าบนผิวจราจรบนทางเท้า มีการประชุมแก้ไขปัญหาตามลําดับ โดย
ท่านประธานคณะกรรมการแก้ไขมี เทศบาล ตํารวจ ทหาร ศูนย์ดํารงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดตามมติได้
กําหนดให้ย้ายมีการลงทะเบียนตามลําดับและลงทะเบียนจัดเข้าไปขายชั่วคราวซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน พ่อค้า แม่ค้าส่วนใหญ๋ให้
ความร่วมมือตามที่ประธานได้สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมออกไปตรวจก็ไปมาเมื่อวันก่อน พบว่าผิวจราจรไม่มีการขาย
ของแล้วของถนนชุมพลบนทางเท้าฝั่งซ้ายหันไปทาง สภ.เมืองค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการค้าขายสิ่งของวาง
ขวาง ทางฝั่งขวาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่จะเรียนที่ ประชุมทราบคือด้านในที่เป็นตึกแถวของทรัพย์สิน
ดูแลอยู่เจ้าหน้าที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มาร่วมตรวจด้วยพบว่าฝั่งด้านในที่เป็นตึกแถวจํานวนมากส่วนใหญ่ยัง
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ไม่ได้เข้าร่วมในการจัดระเบียบเท่าที่ควรมีปัญหาว่าพ่อค้าแม่ค้าวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าบางทีก็มีการปิดคล้ายว่ากั้นเป็น
ล็อคในการอยู่อาศัยและค้าขายด้วย เจ้าหน้ าที่ทรัพย์สินที่ไปด้วยก็ได้แจ้งให้ กรรมการรื้อถอนออกและทําหนังสือแจ้งพ่อค้า
แม่ค้าจัดการเพื่อกําหนดเวลาให้ดําเนินการ เรียนท่านประธานและที่ประชุมว่าในส่วนที่ทางคณะทํางานทางท่านประธาน
และคณะทํางานได้ดําเนินการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในส่วนที่เป็นตึกแถวข้างหน้าทรัพย์สินยังมีปัญหาอยู่มาก
ก็คงต้องดําเนินการให้เป็นแนวเดียวกัน
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
คณะทํางานหลายชุดต้องไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเรื่องของถนนชุมพลบริเวณตลาดบ่อบัว
ขอเรียนว่าอย่าทําเป็นระบบไฟไหม้ฟางให้คนอืน่ ดูถูก ซึ่งปัญหานี้เรื้อรังมานานแล้วและสามารถดําเนินการได้ถึงแม้จะไม่เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีบางคนที่ขัดขืนอยู่ บ้างแต่ต้องใช้กฎหมายเข้าบังคับ ถ้ายกเว้นเมื่อไรก็จะถูกดูเหมือนว่าได้รับ
อภิสิทธิ์กลุ่มนี้ขายได้บริเวณริมทางเท้าบริเวณหน้าบ้านตัวเอง ซึ่งสังคมไทยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าหน้าบ้านตึกแถวเป็นที่ของ
ตัวเอง ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เป็นที่ทางสาธารณะ ต้องไปจัดระเบียบและเข้มงวดหน่วยงานต่างๆ ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจึง
ขอเรียนว่าถ้าเราทําแบบไฟไหม้ฟาง ท้ายสุดก็จะเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์เลย เหมือนการจัดระเบียบบริเวณหน้าวัดโสธรถ้า
มีการปล่อยปละละเลยเมื่อไร ตรงนั้นจะกลายเป็น ชุมชนมั่วสุมอีกชุมชนหนึ่งเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่แล้วตอนกลางคืนซึ่งไม่มี
รั้วรอบ ตํารวจจะทํางานหนักขึ้นเด็กและเยาวชนจะมั่วสุมพื้นที่ 8 ไร่กว่าตํารวจไม่สามารถจัดกําลังพลดูแลได้ 24 ชม.
บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่สําคัญต้องดูแล ด้วยสภาพการออกแบบไม่มีรั้วและไม่มีคนเฝ้า ตอนกลางคืนเด็กและ
เยาวชนเข้าไปและใครจะห้ามได้เพราะเป็นที่ สาธารณะเป็นสิ่งที่จังหวัดต้องคิ ดต่อโดยผู้ว่าได้มอบหมายให้คิดวิธีการหาเหตุ
และป้องกันต้องทําอย่างไรเพียงแต่ว่าต้องทําเป็นขั้นตอนพวกแม่ค้าขายของหน้าวัดต้องขายทุกเย็นทําอย่างไรจะให้ไปอยู่ใน
จุดที่เหมาะสม ส่วนเรื่องตลาดบ่อบัวในฐานะเป็นประธานคณะทํางานมีบางคนมาแจ้งว่าหลังจาก 3 เดือนที่จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการที่จัดจะไปเก็บ ค่าเช่าอีกซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลงที่ประชุมกัน ซึ่งให้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบันทึกรายละเอียด
ทั้งหมดซึ่งนําเรียนผู้ว่าฯ ซึ่งในที่ประชุมตกลงกันว่า 3 เดือนไม่เก็บค่าเช่าที่ย้ายไปมีอยู่ 100 – 200 แผง คิดเฉพาะค่าน้ํา
10 บาท ค่าไฟดวงละ 10 บาท หลังจาก 3 เดือนไปแล้วจะเก็บวันละ 50 บาท/แผง พื้นที่ 3 x 3 เมตร หลังจากนั้นจะ
สร้างตลาดสดอย่างถาวรโดยให้ทีมงานไปสอบถามตลาดดังภาคเอกชนเก็บแผลละเท่าไรคุยกันเรียบร้อยแล้วภาคเอกชนก็
ยอมรับแต่ได้ข่าวว่าหลังจาก 3 เดือนไปแล้วจะเก็บแผงละ 2 – 3 หมื่นบาท ถ้าบริษัททําผิดข้อตกลงกับทางราชการด้วย
เกิดเป็นม๊อบขึ้นมาก็ดําเนินการไปเลยเราต้องอยู่ดูแลทุกข์สุ ขของประชาชน ตกลงกันไว้อย่างนี้พอถึงเวลาจะผิดเงื่อนไข
เพราะรับปากที่ห้องประชุมแล้ว ซึ่งมีตัวแทนหลายภาคส่วนเข้ามาเรื่องนี้ต้องระมัดระวังมากไม่มีการคุยส่วนตัว ต้องคุยกัน
ในห้องประชุมที่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝากด้วยเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ทํางานรับปากแล้วและเป็นข้าราชการด้วยต้องทําให้ได้ถ้าเกิดทํา
ไม่ได้ประชาชนจะไม่เชื่อถือเราหรือไม่ขอให้เคลียร์ปัญหาให้ได้และชุมชนหน้าวัดโสธรจังหวัดมีแนวคิดจะขยับขยายเรื่อง
ตลาดที่ ข ายตอนเย็ น แต่ ต้ อ งดู ว่ า เมื่ อ ขยั บ แล้ ว จะไปอยู่ จ ะไหนไม่ ใ ห้ เ ดื อ ดร้ อ นการทํ า มาหากิ น เป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันต้องรู้ว่าดูไม่มีระเบียบหน้าพระอุโบสถเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็เข้าด้านข้างไม่ใช่การเข้าวัดที่ถูกต้องและอีกเรื่อง
คือที่ อ.บางน้ําเปรี้ยวมีป้ายคัดค้านเพราะจะไปสร้างเมืองใหม่ตรงนั้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ มีความพยายามที่จะเอาที่หมู่บ้าน
โยทะกามีอยู่ 4 หมู่บ้าน โดยหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งจะสร้างเป็นหน่วยงานกองเรือลํา น้ํา ที่มีประมาณ 4,000 ไร่ ถ้า
ทําจริงๆ 4 หมู่บ้านจะหายไป 1 หมู่บ้าน กองทัพเรือจะผลักดันเพื่อจะสร้างเรือลําน้ํา ซึ่งชาวบ้านนั้นขอที่ไว้ประมาณ 300
กว่าไร่ เพื่อสร้างที่อยู่ซึ่ง ที่ตรงนี้ ร.5 ได้พระราชทานและให้ชาวบ้านอยู่กั นมา ครั้งแรกจะสร้างสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่บ้านโพธิ์
แปลงยาว แต่จะไปที่พื้นที่บางน้ําเปรี้ยวอีก มีความพยายามให้จังหวัดมอบอํานาจเพื่อขับไล่ประชาชนไม่เคยพูดเรื่องการ
เยียวยา ของวัดโสธรจะมีการเยียวยาให้เงินพอสมควรและภาคเอกชนก็ช่วยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมจัดระเบียบขอทานกับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่าน
มามีการจัดระเบียบขอทาน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ก.ย. พบผู้แสดงความสามารถ 4 ราย ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย พบ
ผู้กระทําการขอทานที่ตลาดบ่อบัว 1 รายเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ทางเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้พูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
กระทําความผิดในเรื่องการขอทานให้คนขอทานได้รับทราบเป็นการตักเตือนเบื้องต้นยังไม่ดําเนินคดีใดๆ ในเรื่องการจัด
ระเบียบอีกที่หนึ่งคือตลาดน้ําเกาะแก้ว อ.บางปะกง มีการร้องเรียนในเรื่องของการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ ทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก็ไปดําเนินการในเรื่องของการจัดระเบียบ เรื่องของการตรวจสอบว่าพื้นที่ดั งกล่าวมีการจัดกิจกรรมแบบนี้จริง
หรือไม่ไปเมื่อวันที่ 8 เหตุการณ์ก็ปกติมีลูกค้ามาใช้บริการบ้างแต่ไม่มาก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การขอทานโดยกระทรวง
การพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์กําหนดให้มีการรณรงค์ทั่ว ประเทศพร้อมกัน 77 จังหวัดและพร้อมด้ว ย
ส่วนกลางเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดขอทานบนฐานความร่วมมือโดยกิจกรรมต่างๆก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปบอกระเบียบต่างๆ อํานาจอยู่แสดงความสามารถบอกระเบียบของผู้ที่จะมาขอทานซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อ ง
ระเบียบการควบคุมการขอทานปี 255๙ และระเบียบของคนไร้ที่พึ่งของปี 2557 มี การพูดคุยกันในเรื่องของรัฐมนตรี
ท่านได้เฟสบุ๊คไลฟ์ผ่านพร้อมกันทั่วประเทศถึงการรับฟังนโยบายต่างๆ ในเรื่องการขอทานในวันดังกล่าวมีการจัดแสดงของ
ผู้มีความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงได้แจ้งมาว่าในการจัดแสดงความสามารถก็ต้องแยกให้ชัดเจนกับ
การขอทานถ้ า ผู้ ที่ จ ะมาแสดงความสามารถต้อ งมาขอทํ า บัต รให้ ถู ก ต้ อง ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและต้ องแสดง
ความสามารถให้คณะกรรมการได้ดู
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
เรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งขณะนี้เด็กและเยาชนประพฤติตนไม่เหมาะสมอยากทราบว่าทาง พมจ.ทําอย่างไร
นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ้าเป็นในเรื่องของการค้ามนุษย์เช่น เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ อ.แปลงยาวเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบปี
นี้ ที่มีเจ้าหน้าที่มาล่อซื้อและดําเนินคดีผู้กระทําความผิด 3 คน ส่วนผู้ที่เป็นพนักงานในร้านมีการค้าบริการทางเพศด้วย ใน
จํานวนนั้นเป็น การค้าบริ การทางเพศที่เจ้ าตัว เต็มใจ ถ้าอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปจะผิ ดการค้าประเวณีตาม พ.ร.บ.การค้า
ประเวณี แต่ถ้าเด็กไปค้าประเวณีที่อายุต่ํากว่า 18 ปี จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์กระบวนการก็คือหลังจากที่ได้นําเด็กมาอยู่ใน
ความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับเบื้องต้นที่จะมาสอบข้อเท็จจริง
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
หน่วยงานพัฒนาสังคมฯ ต้องมีบทบาทสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการดูแลลูกหลานเยาวชน ซึ่งเด็ก
เดี๋ยวนี้จะมีการสร้างวัตถุนิยมเข้ามาโดยเอาตัวเข้าแลก ซึ่งมีสถานบริการที่มีการแอบแฝงการค้าประเวณีต่างๆ และมีเด็ก
ตามสถาบันการศึกษาในจังหวัดมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมขอฝากไว้ด้วย ต่อไปบ้านเมืองเจริญขึ้นจะยิ่งไปกันใหญ่
การประชุมทุกครั้งต้องสรุปความคิดแก้ไขปัญหา ต้องวิเคราะห์ว่ าปัญหาที่เกิดเกิดจากอะไรหน่วยงานทั้งจังหวัดจะลงไป
แก้ไขปัญหาอย่างไร
4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงศ์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
การบังคับใช้แรงงาน สถานการณ์ในภาพรวมของการบังคับใช้แรงงาน 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ต่างด้าว
ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตการทํางาน ส่วนน้อยที่ไม่มี ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตการทํางานมีแต่ไม่
ตรงกับนายจ้างหรือออกจากนายจ้างจังหวัดใกล้เคียงแล้วมาทํางานในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วไม่ได้แจ้งเปลี่ยนนายจ้างที่
ถูกต้อง ซึ่งโทษแค่ปรับและไปแจ้งเปลี่ยนนายจ้างให้ถูกต้องและมีการนําเรียนปัญหา จากการตรวจสอบในภาพรวมของ
จังหวัดจะมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเพื่อนบ้านยังทํางานอย่างถูกต้องในร้านคาราโอเกะในพื้นที่จะเป็นสัญชาติที่มีหนังสือ
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เดินทางถูกต้อง ตรวจลงตราอยู่ถูกต้องแล้วได้ใบอนุญาตทํางานถูกต้องด้วย ซึ่งใบอนุญาตระบุว่าเป็นกรรมการในร้านซึ่ง
จริงๆแล้วในเงื่อนไขหน้าที่แค่เสริฟอาหาร ล้างชาม แต่ไม่ได้ให้ นั่งบริการ การที่นั่งบริการในร้านหรือเกินกว่าเงื่อนไขที่ ใน
ระยะทํางานที่มันกว้างมากมันจะเป็ นลักษณะในการผิดเงื่อนไขการอนุญาตทํางานแล้ว แต่พอมีลักษณะเป็นผู้หญิงที่เป็น
สัญชาติเพื่อนบ้านเรามากๆในร้านเป็นเหตุให้คนเข้าไปในบริการในร้านมากขึ้น จึงให้สังเกตว่าถ้ามีคนต่างด้าวอยู่ในร้าน
มากๆ เห็นบ่อยๆ ก็พยายามตรวจบ่อยขึ้น
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากทางตํารวจและทางอําเภอส่งคนไปดูร้านบ่อยๆ ในพื้นที่ อ.เมืองร้านที่ไม่ถูกต้องมีหลายร้าน
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการลงพื้นที่ตลาดบ่อบัวยังไม่พบผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างด้าวแต่มีลักษณะการเข้าใจผิดกัน คน
ต่างด้าวมีสามีเป็นคนไทยและช่วยดูแลร้านซึ่งในลักษณะนี้และมีใบอนุญาตการทํางานยังทําได้อยู่แต่ไม่ได้เป็นผู้ค้าเอง
4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย
นายปฐมพงศ์ เชื้อโพน แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มี ก ารติ ด ตามพื้ น ที่ บุ ก รุ ก โดยกรมป่ า ไม้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ร่ ว มมื อ กั บ
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ Gisda ได้จัดพัฒนาระบบหรือการค้นหาหรือระบบปฏิบัติการค้นหา
พื้นที่ป่าถูกบุกรุกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยตั้งชื่อว่าพิทักษ์ไพรก็จะมีอยู่ใน Google
ไป Search หาได้โดยระบบจะระบุ พิกัดที่ฝ่ายที่ถูกบุกรุกจะแม่นยํากว่าส่งคนไปลาดตระเวนประหยัดเวลาโดยการ
เปรียบเทียบพื้นที่ป่าระหว่างห้วงเวลาเดียวกันเป็นวันหรือสัปดาห์จะทราบว่าถ้าหากเปลี่ยนแปลงไปก็คือ บางลงตามระบบ
จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องที่ทันที พร้อมจะแจ้งไปที่ส่วนกลาง ส่วนกลางก็จะติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่
ได้และจากระบบนี้ที่ได้พัฒนากันมาแล้วในห้วงเดือน ก.ย. ตั้งแต่ 1 – 25 ก.ย. ที่ผ่านมาของจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีการแจ้ง
การบุกรุกพื้นที่แต่อย่างใด
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้เต็มที่ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาได้ 100 % แต่
ถ้าเกิดการหย่อนยานละเลยก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา ฝากท่านแขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท ขนส่ง ช่วยดูในส่วนนี้ด้วย
4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ชมเชยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีการกวดขันเข้มงวดขึ้น ทําให้
ปัญหาในบางพื้นที่บางจุด ทาง อ.พนมสารคามรายงานการแข่งรถด้วยว่าเป็นอย่างไร
นายอิศเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอาเภอพนมสารคาม
ในส่วนของการแข่งรถ ทางอําเภอได้ประสานพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีการแข่งตั้งแต่มีเรื่อง
ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา ประสานขอความร่วมมือว่าขอใบอนุญาตให้ถูกต้องก่อนถึงจะเปิดได้ การขอก็จะขอกับสมาคมการกีฬา
แห่งประเทศไทย และส่งเรื่อไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ฝากทางปลั ด อํ า เภอ ตํ า รวจที่ อ ยู่ พ นมสารคามพยายามที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หา เพราะ
สนามแข่งรถแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาต มีการมั่วสุม กัน แข่งรถบนทางสาธารณะ ดื่มเหล้า ทะเลาะวิวาท ถ้ามีฝากปลัดช่ว ย
รายงานด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

๙

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ฝากที่ประชุมเรื่องสภาพลังงานเพื่อประชาชนสัมปทานบงกชเอราวัณคือกลุ่มนี้กําลังเคลื่อนไหวอยู่เป็นการ
ช่วยเหลือร่วมลงชื่อเพื่อดึงพลังงานของชาติกลับมาเป็นของ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องข้อขัดแย้ง
หรือข้อเพื่อเป็นเรื่องพลังงานในระดับชาติ มีการเรียกร้องให้ไปร่วมลงชื่อเพื่อไปยื่นหนังสือที่ ทําเนียบรัฐบาล มี 24 จังหวัด
เข้าไปร่วมลงชื่อด้วย ของจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มี แต่เป็นเรื่องที่สําคัญมีกลุ่มภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วย ฝากทาง
ตํารวจ ทหาร อําเภอถ้าพบการเคลื่อนไหวอย่างไรประสานที่ป้องกันจังหวัดได้เลยจะได้รายงานทางหน่วยเหนือทราบ
เรื่องรถที่บรรทุกสิ่งของและตกหล่นในทาง ทล.304 ทําให้รถตู้ เสียหลักตกถนนทําให้มีผู้บาดเจ็บจํานวน
มาก และเมื่อคืนที่ ทล. 314 ซึ่งทั้ง 2 สายนี้เป็นถนนต้นแบบ ทางขนส่งและทางหลวงจังหวัดกําหนดมาตรการอย่างไรที่
จะมีการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดขึ้น เพราะเกิดปัญหาต่อชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจนเป็นภัยต่อการเดินทางอาจจะ
ทําให้ชีวิตต้องสูญเสีย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.40 น.

ด.ต.หญิง
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์
ผู้จดรายงานการประชุม
พ.ต.ท.
( วิชาญ จิตตยานันท์ )
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

