รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. นางสาวอรทัย
3. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์
4. พ.ต.ขวัญชัย
5. ร.อ.สาเริง

วิมลรัตน์
ลีนะเปสะนันท์
เขมะชิต
พงษ์อร่าม
สว่างศรี

6. พ.ท.วรชิน
7. พ.อ.พัฒนพงศ์
8. นายธวัชชัย
9. นายนิพันธ์
10. นางอารียา

เยาวรัตน์
ยี่สารพัฒน์
สุขสวัสดิ์
โง้วเจริญสุข
โลณะปาลวงษ์

11. พ.ต.ท.ธัญญะ
12. พ.ต.ท.แสงเพชร
13. นางโสภา
14. นายมาโนช
15. นายนิสัย
16. นายไชยพร
17. นายสัมพันธ์

ระย้า
ทะเลน้อย
เวฬุตันติ
แสงประเสริฐ
สุขระ
พุ่มผลึก
พรสกุลภักดี

18. นางดรุณี

ครองญาติ

19. นายวรวุฒิ

รัตนบริรักษ์

20. นางสาวหิรัญญา
21. นางสาววริณภา
22. นายปฐมพงศ์

โหงวเกิด
น้อยสง่างาม
เชื้อโพน

23. นายอดุลย์
24. นายนิธิชัย
25. นางสาวฉัตรสุดา
26. นายสมบูรณ์

แช่มวงษ์
สมงาม
ชุมเกษียร
บูรณะภักดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(1) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

27. เรือโทชัยณรงค์
28. นายไพโรจน์
29. นายสมชาย
30. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์
31. นายชัยยุทธ
32. นายสมเกียรติ
33. นายธานินทร์
34. นายจรัล
35. นายภูเบศ
36. นายสุพจน์
37. นายการุญ
38. นายไพโรจน์
39. นายสายสิญจน์
40. นายกฤษดา
41. พ.ต.อ.ฐานุพงศ์
42. พ.ต.ท.สุวัฒนา
43. ร.ต.อ.วารินทร์
44. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
45. พ.ต.ท.สมปอง
46. พ.ต.ท.ฉลาด
47. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์
48. พ.ต.ท.ธนภณ
49. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
50. พ.ต.ต.อาทิตย์
51. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
52. พ.ต.ท.พีรเดช
53. ร.ต.ต.ณรงค์ชัย
54. ร.ต.ท.บรรจง
55. ร.ต.อ.มุณย์พงศ์
56. ร.ต.อ.หญิงอรุชา
57. นายจักรกฤษณ์
58. นายอโณทัย
59. นางศรีกัญญา
60. นายสุรวุฒิ
61. นายเกียรติศักดิ์
62. ว่าที่ไพรัตน์
63. นายนพพร
64. นายชูศักดิ์
65. นายนพพร

บงการณ์
วิลาลาช
เพ็งอินทร์
โภคินวงศ์หิรัญ
ศิริวัฒนสกุล
เยี่ยงมานิต
นิลกาแหง
หร่ายมะณี
พุฒิรัตนพงษ์
ตรีรัตนนุกุล
ไชยแขวง
ปลื้มจันทร์
วงษ์ชะอุ่ม
เจริญศรี
ศรีสิริศักดิ์
ศรีกล่า
อินทร์ไตรรัตน์
โลหะเวช
พูลศรี
นรารักษ์
วรรณพุฒ
สระสาลี
ลายประดิษฐ์
สุนทวนิค
สุขธยารักษ์
ขอนดอก
ศรีใส
จินดามงคล
สงวนทรัพย์
ศรีลาศักดิ์
นนท์จีรพัส
พัดทอง
วีระพันธ์
เวชปรีชา
ภู่กิจชัย
สินเจริญ
บุตดีวงษ์
ศรีอัญชลี
บุตศ์วงษ์

แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอราชสาส์น
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.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล.
แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน

๓

66. นายชูศักดิ์
67. นายพศิน
68. นายอานวย
69. นายธนะพล
70. นายจอมพงษ์
71. พ.ต.ท.สุเทพ
72. นายปริญญาพล
73. พ.ต.ต.วิศรุต

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธนสรร

ศรีอัญชลี
ภูแสน
เจริญรุ่งเรืองชัย
ไตรสรณกุลชัย
ชูทับทิม
ศรีเกษม
อุทยาภรณ์
ละเอียดอ่อง

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

วงศ์เที่ยง

ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน 2558
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ก.ย.58 มีกรรมการท่านใด
จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕8

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙/๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายปริญญาพล

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ต.ค. ๕8 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านปูองกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เปูาหมายปี 255๙ มีปัญหารุนแรงมาก
11 หมู่บ้าน ปานกลาง 26 หมู่บ้าน น้อย 93 หมู่บ้าน ไม่มีปัญหา 780 หมู่บ้าน รวม 910 หมู่บ้าน
ปี 2559 มีหมู่บ้านรุ นแรง 11 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว ๔ หมู่บ้าน/พนมสารคาม
3 หมู่บ้าน/สนามชัยเขต 3 หมู่บ้าน และท่าตะเกียบ 1 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการจัดทาแผนงานโครงการจัด

๔

ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาในลาดับแรก สาหรับอาเภออื่นๆ ก็ดาเนินการเช่นเดียวกัน (โดยใช้
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรให้ ปี 2559) หมู่บ้านรุนแรง 11 หมู่บ้าน ให้อาเภอจัดการ
แผนปฏิบัติการเรื่องปิดล้อม ตรวจค้น กลุ่มประชาคมค้นหาผู้เสพในหมู่บ้าน ตามแต่นายอาเภอวางแผนให้
จัดการให้เสร็จทั้ง 11 หมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดตั้งแผนการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 132
แห่ง และชี้แจงนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จัดทาแผนตรวจประเมินสถานประกอบการตาม
มาตรฐาน มยส. 5 แห่ง จัดทาแผนดาเนินงานโครงการโรงงานสีขาว 15 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน 3 คดี (กัญชาสด) จานวน 2 คดี รวม 5 คดี
ผู้ต้องหา 5 คน ข้อหาจ าหน่าย 42 คดี ผู้ ต้องหา 46 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 26 คดี
ผู้ต้องหา 27 คน ข้อหาครอบครอง 87 คดี ผู้ต้องหา 87 คน และข้อหาเสพ 150 คดี ผู้ต้องหา 150
คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 310 คดี ผู้ต้องหา 315 คน ของกลาง ยาบ้า 4,788 เม็ด ยาไอซ์ 20.59 กรัม
กัญชา 1,250 กรัม พืชกระท่อม 100,267 กรัม และเคตามีน 0.5 กรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก 500 คน สมัครใจค่ายบาบัด 500 คน บังคับบาบัด 3,000
คน ต้องโทษบาบัด 300 คน และ ติดตาม 1,130 คน ค่ายบาบัดจัดทาค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นแรก ใน
เดือน ธ.ค.นี้ทาง ปปส.ได้จัดทาโอนงบให้แล้ว ตอนนี้กาลังทาโครงการกาลังเสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว พอ
อนุมัติแล้วจะเรียกหน่วยงานวิทยากรมาประชุม รุ่นแรก 100 คน ทุกอาเภอเตรียมหานักเรียนเข้าค่ายได้
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 85 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 16 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 107 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จานวน 1 แห่ง รวม
ทั้งสิ้นจานวน 214 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 498 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตร 6 คน
แนะนา/ตักเตือน 83 แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทาผิด แต่อย่างใด สาหรับหอพักนักศึกษาหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ชุดปฏิบัติการได้ออกตรวจจัดระเบียบสังคมผลปรากฏว่ายังปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ไม่แยกนั กศึกษาชาย-หญิง/ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีมาตรฐานชุดปฏิบัติการได้แนะนา
ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในเดือนต่อไปออกตรวจถ้ายังไม่ปรับปรุงต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ส่วนหอพักได้โอนให้เทศบาลเป็นผู้อนุญาตดูแล
ประธาน
ปี 2558 หมู่บ้านรุนแรงมี 11 หมู่บ้าน แต่เปลี่ยนจากอาเภอหนึ่งไปอีกอาเภอหนึ่ง ซึ่งทาง ปปส.
ได้กาหนดมา หมู่บ้านเก่าลบออกจากบัญชี เป็นหมู่บ้านปกติ ถ้าความรุนแรงเท่าเดิมเท่ากับบางพื้นที่ดีขึ้น
บางพื้นที่แย่ลง น่าจะนามาเปรียบเทียบว่าที่ลดลงมันหายไปไหน และอย่างไหนเพิ่มเข้ามา ในปี 2558
ว่าตรงไหนมีไม่มี ถ้าย้ายไปจากพื้นที่หนึ่งไปพื้นที่หนึ่งแสดงว่าการปฏิบัติงานหย่อนยาน ดูย้อนไปปี 2557
มีหรือไม่ถ้ามี ทาไมปี 2558 มีอีกไม่ดีขึ้นมาเลยในขณะที่พื้นที่อื่นเขาดีขึ้นไม่มีอยู่ในพื้นที่แล้ว
นายปริญญาพล
ในปี 2558 หมู่บ้านรุนแรงเป็นของอาเภอพนมสารคาม 9 หมู่บ้าน อาเภอเมือง 1 หมู่บ้าน
อาเภอคลองเขื่อน 1 หมู่บ้าน และในปี 2559 อาเภอพนมสารคามเหลือ 3 หมู่บ้า น มีอาเภอใหม่คือ
อาเภอบางน้าเปรี้ยว 4 หมู่บ้าน อาเภอสนามชัยเขต 3 หมู่บ้าน และอาเภอท่าตะเกียบ 1 หมู่บ้าน
ประธาน
ในพื้นที่ใหม่ต้องไปทบทวนเพราะที่ผ่านมาทายังไงถึงได้ระบาดไปถึง ต้องเสนอผลงานว่าต้องทา
อย่างไร ถึงจะปูองกันไม่ให้เข้าไประบาด ถ้าไม่วิเคราะห์แล้วปล่อยไปจะเข้าไปมากแก้ทีหลังจะยุ่งยาก อย่า
ปล่อยให้อยู่ในพื้นที่มาก ถ้าจะมีมากขึ้นต้องอธิบายได้ว่าเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไร ส่วนเรื่องการจัดระเบียบ
สังคมเชิงบูรณาการ ก็ยังให้ความสาคัญ การมั่วสุมของวัยรุ่นทางกรมสรรพสามิตก็พยายามทาความชัดเจน
ของนิยามว่าใกล้เคียงสถานศึกษายังคงใช้แบบเดิม เพราะยังไม่กาหนดว่าใกล้เคียงคือเท่าไร นิยามว่า
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ติดกัน ต่อเนื่อง โดยนัยว่าเด็กสามารถเข้าไปมั่วสุมได้ เน้นในเรื่องของการมั่วสุม ภายในอาทิตย์หน้าจะมี
การประชุมในการดาเนิน งานตามคาสั่ง คสช.ยังคงเข้มข้นในเรื่องสถานศึกษาหรือสถานบริการที่ใกล้
สถานศึกษาหรือหอพัก
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านปุาไม้ ประจาเดือน ต.ค. ๕8 คดีเกิด จานวน 15 คดี
คดีที่ ๑ วัน ที่ 1 ต.ค. 58 ไม่พบตัว ผู้ กระทาผิ ด พื้นที่บุกรุก 17 ไร่ 89 ตารางวา ตรวจยึ ด
ยางพารา จานวน 800 ต้น ตรวจพบที่ บริเวณปุาเขาไม้ไร่ หมู่ที่ 20 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ ๒ วัน ที่ 13 ต.ค. ๕๘ ผู้ต้องหา 8 คน ตรวจยึด ไม้พะยูง จานวน 10 ท่อน ปริมาตร
0.246 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รวม 30 รายการ ตรวจพบที่ บริเวณปุา กระต่ายขาว หมู่ 13
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ ๓ วันที่ 15 ต.ค. ๕๘ ผู้ต้องหา 1 คนชื่อ นายประชัน บุญสิทธิ์ อายุ 64 ปี ตรวจยึด ไม้
พะยูงท่อน 1 ท่อน ปริมาตร 0.07 ลบ.ม. ไม้พะยูงแปรรูป (เสาถากกลม) 7 ท่อน ปริมาตร 0.66 ลบ.ม.
อุปกรณ์การกระทาผิด จานวน 8 รายการ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุา เขาระบบปร้าน หมู่ 25 ต.คลอง
ตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ ๔ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ ผู้ต้องหา 1 คนชื่อ นายสมร เฮ้าโฮม ตรวจยึด พื้นที่บุกรุก 1 ไร่ 2
งาน 8 ตารางวา ตรวจยึด มันสาปะหลัง สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุา ท้ายบ้านแปลงเสมา หมู่ 19 ต.ท่า
ตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ 5 วันที่ 20 ต.ค. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่บุกรุก 174 ไร่ 2 งาน 08 ตารางวา
เป็นยางพาราจานวน 13,230 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาท้ายบ้านหนองยายกล่อม หมู่ 11 ต.ทุ่ง
พระยา อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 6 วันที่ 20 ต.ค. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่บุกรุก 220 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
เป็นยางพารา จานวน 19,800 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุา บ้านหนองใหญ่ หมู่ 14 ต.ทุ่งพระยา
อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 6 วันที่ 20 ต.ค. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิด พื้นที่บุกรุก 160 ไร่ 04 ตารางวา เป็น
ยางพารา จ านวน 14,400 ต้ น สถานที่ เ กิ ด เหตุ บริ เ วณปุ า บ้ า นหนองใหญ่ หมู่ 14 ต.ทุ่ ง พระยา
อ.สนามชัยเขต
วันที่ 28 ต.ค. 58 คณะเจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี หน่วยฯ ฉช.
8 (นาอิ ส าน) นายอ าเภอสนามชั ย เขต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิ ง เทรา ชุ ด ปราบปรามพิ เ ศษจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ส่วนปูองกันและปราบปรามภาคกลาง ปุาไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ผกก.สภ.สนามชัยเขต ทหาร
พราน ทหารชุดประสานงานอาเภอสนามชัยเขต ตารวจปุาไม้ กก.2 บก.ปทส.ฉช.และหน่วยปฏิบัติการ
พิเ ศษที่ 12 กรมปุ า ไม้ ตรวจปราบปรามฯตามนโยบายรั ฐ บาลแก้ ไ ขปั ญหาการบุก รุ ก พื้ นที่ ปุ า ปลู ก
ยางพารา พบการกระทาผิด 8 ราย ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก รวม 1,114 ไร่ 1 งาน
63 ตารางวา สิ่งปลูกสร้าง มี 1) บ้านพักชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้า จานวน 1 หลัง 2)อาคารชั้น
เดียว 5 ห้อง จานวน 1 หลัง 3)อาคารโรงอบยางแผ่น จานวน 2 หลัง 4)ห้องส้วม จานวน 1 หลัง
คดีที่ 1 ไม่พบตัวผู้ กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 374 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา มียางพาราจานวน
28,454 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองเตย หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 2 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 254 ไร่ 52 ตารางวา มียางพาราจานวน 19,304
ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองคาจัง หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
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คดีที่ 3 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 100 ไร่ 51 ตารางวา มียางพาราจานวน 7,600 ต้น
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองเตย หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 4 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 66 ไร่ 12 ตารางวา มียางพาราจานวน 5,016 ต้น
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองเตย หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 5 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 31 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา มียางพาราจานวน ๒,
371 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองคาจัง หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 6 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 33 ไร่ 90 ตารางวา มียางพาราจานวน ๒,277 ต้น
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองคาจัง หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 7 ไม่ พบตั ว ผู้ กระทาผิ ด พื้ นที่ บุก รุก 28 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา มีย างพาราจานวน
17,221 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองเตย หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ 8 ไม่พบตัวผู้ กระทาผิด พื้นที่บุกรุก 226 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา มียางพาราจานวน
๒,166 ต้น สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุาบ้านคลองเตย หมู่ 21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
เปรียบเทียบคดีเดือน ต.ค. 57 กับ ต.ค. 58 จานวนคดี ไม้ท่อนปริมาตรและสัตว์ปุาลดลง ส่วน
จานวนคดี จานวนผู้ถูกจับ ไม้แปรรูปปริมาตร พื้นที่ถูกบุกรุก และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
ประธาน
ไปจับกุมแล้วโดนร้องเรียนว่าเคยใช้ประโยชน์มาก่อน ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
นายปฐมพงศ์
ประสานไปที่เจ้าของพื้นที่ให้เข้ารายงานและจะรายงานความคืบหน้าอีกที ขั้นตอนเรียกตัวมา
สอบถาม และให้แสดงเอกสารสิทธิเพื่อโต้แย้งว่าครอบครองมาก่อนหรือไม่ อย่างไร ถ้าเอกสารแสดงว่า
เชื่อถือได้ว่าครอบครองมาก่อนมีสิทธิ์จริงต้องยกเลิกคดี ถ้าหากมีการโต้แย้งมีหลักฐานเชื่ อถือได้ต้องกลับ
กลายเป็นผู้ต้องหาเอง
ประธาน
ต้องดาเนินการทางกฎหมายเพราะหลายจังหวัดฟูองศาล ขอให้ศาลตัดสินเป็นเรื่องของรัฐกับ
ชาวบ้าน ถ้าเราช้าก็เสียเวลาในการบริหารจัดการพื้นที่เขาเหมือนกัน ถ้าชนะเอาหลักฐานไปว่ากันที่ศาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
พ.ต.ต.วิศรุต

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ย. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ
เพศ คดีเกิด 32 ราย จับได้ 24 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด เพิ่มขึ้น 3 ราย ใน
กลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 72 ราย จับได้ 39 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 23 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 21 ราย จับได้ 17 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 5 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 734 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา จับได้ลดลง 54 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้ าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จานวน 15 ราย ผู้ต้องหา 17 คน

๗

ประธาน
พ.ต.ต.วิศรุต

มีคดีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจนน่าวิตกหรือไม่
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 20 คดี แต่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาลดลง

ประธาน

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ทุกคนมีงานทามากขึ้น ยังมีบางคนที่ยังหางานทา
ไม่ได้ ลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆยังมีบ้าง ก็ขอให้สายตรวจช่วยระมัดระวังบ้าง
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยพร
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าว ณ วันที่ 25 ต.ค. 58 จานวน
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทั้งหมด 40,217 ราย มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 16,298 ราย แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.วันที่ 3 มี.ค.58 ลดลงเหลือ 23,919 ราย เดิมจะมี
20,648 ราย จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้านการประมงทะเล ตามมติ ครม.วันที่ 2 มี.ค. 58 โดยให้
ดาเนินการวันที่ 2 พ.ย. 58 – 30 ม.ค. 59 ซึ่งตอนนี้ได้ดาเนินการจัดหาสถานที่ คือที่หอประชุมว่าการ
อาเภอบางปะกง เริ่มดาเนินการวันที่ 16 – 20 พ.ย. 58 เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งในวันที่ ๑0 พ.ย. 58 ได้
ประสานกับประมงจังหวัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการในภาคกิจการประมงทะเลที่ว่าการอาเภอ
บางปะกง เวลา 13.๓0 น. ด้วย
ร.ต.อ.หญิงอรุชา
ในส่ ว นของตรวจคนเข้ าเมื อ งจัง หวั ดฉะเชิง เทรามี ย อดการผลั ก ดั นต่ า งด้า วคดีเ สร็ จสิ้ น แล้ ว
เปรียบเทียบเดือน ก.ย. – ต.ค.58 ยอดผลักดันลดลงแยกเป็นกัมพูชาเดือน ก.ย. 22 ราย จากเดิม 52
ราย พม่าเดือน ก.ย. 10 ราย เดือน ต.ค. 30 ราย ลาวเดือน ต.ค.58 ไม่มี เดือน ก.ย.มี 4 ราย ยอด
ผลักดันลดลงจานวน 14 ราย ข้อหาการจับกุม มีจับกุมเดือน ต.ค. มี 21 ราย แยกเป็นกัมพูชา 20 ราย
ลาว 1 ราย ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง จับกุมคนไทยไม่รายงานภายใน 24 ชม.ของคนต่างด้าวพักอาศัย 1
ราย ช่วยเหลือคนขับรถตู้ 1 ราย อยู่เกินใบอนุญาตจานวน 4 ราย จะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วจานวน 2
ราย มีสัญชาติอินเดีย 1 ราย รัฐเซีย 1 ราย เนเธอแลนด์ 1 ราย ไอเวอรี่โคท 1 ราย
ประธาน
สานักงานเจ้าท่ากับ ตม.ให้ความร่วมมือกับประมงและจัดหางานไว้บังคับแรงงานประมงในทะเล
ที่จ ะจดทะเบี ย น ตั้งเปู าว่าจั งหวัดฉะเชิงเทราสิ้ นเดือนต้องเสร็จ บังคับมาให้ ได้แรงงานจะออกทะเล
ระยะเวลาเข้า – ออกจัดสรรให้มาให้ได้ ท่านผู้ว่าฯ กาหนดให้ 16 – 20 พ.ย. 58 ต้องจดให้เสร็จ อย่าให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งลาบาก ให้มีมาตรฐานทางกฎหมายมาเสริม บังคับให้แรงงานมาจดจะได้แล้ว
เสร็จ
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์
รายงานการปู องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในห้ ว งเดือนที่ผ่ านมาไม่มี เรื่อง
รายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายปริญญาพล

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ต.ค. ๕๘

๘

ประธาน

มติที่ประชุม

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ไม่มีการเคลื่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 58 ได้มีสมาชิกกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช.จัดประชุม ณ วัดชายเคืองวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
โดยมี นายดารวงศ์ ไทยพิบูลย์ เป็นผู้ดาเนินการประชุม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน
วัตถุประสงค์การประชุม เน้นเรื่องการขอที่ดิน/จัดสรรที่ดินทากินของเกษตรกรเป็นสาคัญ
วัน ที่ 28 ต.ค. 58 ได้มีกลุ่ ม สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกร จว.ฉช. ได้จัดประชุม
ประมาณ 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อยื่นข้อเสนอให้ปฏิรูปการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิต
เกษตรกรให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สินและความยากจน
การแก้ ไ ขปั ญ หา รมว.กษ.ได้ สั่ ง การให้ ด าเนิ น การคื อ สรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จานวน 11 คน (ภาคราชการ 5 คน/ภาคเอกชน 6 คน) ภายใน 1 สัปดาห์
เมื่อตั้งกรรมการแล้วทาเรื่องเสนอขออนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
หนี้จากลูกหนี้ กลุ่มแรก จานวน 9,300 ราย วงเงิน 1,600 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก 1,400 ล้านบาท
ให้สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน ประเด็นการฟูองร้อง บังคับคดี ขายทอดตลาด
เมื่อดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูแล้วให้สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯเชิญสมาคมธนาคารไทย
สถาบั น การเงิน (เจ้ าหนี้)ทุกแห่ ง และหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเพื่อกาหนด
ข้อตกลงในการดาเนินการให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกรต่อไป
กลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายสนามชัยเขต – ท่าตะเกียบ เมื่อวันที่
13 ต.ค. 58 ได้มีประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จานวน 220 คน นาโดยนายทวี สาธุชาติ และนาย
หลิม สาธุชาติ ได้เดินทางมายื่นหนั งสือร้องขอให้แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
3259 (สนามชัยเขต – ท่าตะเกียบ) เนื่องจากถนนชารุด เป็นหลุมบ่ อจานวนมาก การแก้ไขปัญหา ผอ.
แขวงการทางหลวงฉะเชิงเทราได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ณ หอประชุมอาเภอท่าตะเกียบ และได้ชี้แจง
ให้ป ระชาชนผู้ ได้รับความเดือดร้อนทราบว่า จะดาเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม เป็นบ่อ
ดังกล่ าว ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 1 สั ปดาห์ และถ้ามีถนนชารุดอีกก็จะเร่งซ่อมแซมโดยทันที ทาให้กลุ่ ม
ประชาชนมีความพอใจในการแก้ไขปัญหาของทางราชการจึงได้แยกย้ายเดินทางกลับเมื่อเวลาประมาณ
10.30 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
การชุมนุมประท้วง เนื่องมาจากนโยบายของรัฐ เช่นรัฐมีนโยบายออกมาการรับผลจากนโยบายไม่
ทั่วถึง ได้ตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่ ทาให้ ไม่เข้าใจ อีกประเด็นคือความเดือดร้อนจากวิถีชีวิตอยู่ในอานาจ
หน้าที่ ของส่วนราชการในพื้นที่ทั้ง 2 เรื่องนี้ ถ้าส่วนราชการที่อยู่เต็มพื้นที่ ควรไปใกล้ชิดกับชาวบ้านเพื่อ
สดับรับฟังปัญหา ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านผู้ว่าฯเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาทุกเรื่อง เช่นเรื่องชุมนุมประท้วงในเขต
รับผิดชอบของท่าน อะไรเป็นนโยบายเวลามาที่ศูนย์ดารงธรรมจะจาแนกไปที่หน่วยงานรับผิดชอบ บาง
เรื่องที่ไม่ได้รับความสะดวก ต้อง one stop service เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
รับทราบ

๙

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอดุลย์

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราออกชั่งน้าหนักรถบรรทุกเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 58 เวลา 19.00 –
21.00 น.ออกปฏิบัติการทางหลวงหมายเลข 3304 ตอนบ้านโพธิ์ – แปลงยาว กม.2+800 ร่วมกับ
ทหาร ป.พัน 2 รอ. และสถานีตรวจชั่งน้าหนัก สุ่มเรียกเข้าชั่ง 10 คัน พบว่าผิดกฎหมาย 2 คัน คันที่ 1
รถบรรทุ กดิ น 6 เพลา รถพ่ว งบรรทุ กมา 63 ตั น เกิ น มา 12 ตั น กฎหมายให้ 50.5 ตัน คัน ที่ 2
รถบรรทุ กดิน ลู กรั ง 6 เพลากึ่งพ่ ว งบรรทุกมา 46 ตั น เกิน มา 1 ตั น กฎหมายให้ 45 ตัน ได้ส่ งให้
สภ.บ้านโพธิ์ดาเนินคดี
นายนิธิชัย
แขวงทางหลวงชนบทในเดือน ต.ค. 58 ไม่ได้ออกตรวจชั่งน้าหนัก เนื่องจากหน่วยเหนือ ได้ให้
กระจายโดยคิดปริมาณจราจรของรถบรรทุกเป็นหลักถ้ามีปริมาณค่อนข้างถี่ ให้ออกปฏิบัติงานถี่ขึ้น คาด
ว่าเดือน พ.ย. สามารถออกตั้งด่านได้ตามปกติ
นางสาววริญภา
สานักงานขนส่งจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับทหาร ประจาเดือน ต.ค. 58 ตั้งจุดตรวจจานวน 2
ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ต.ค.58 บริเวณซอยข้างตลาดปองพล ต.หนามแดง อ.เมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 28
ต.ค. 58 บริเวณปั๊ม ปตท.ข้างกองพลทหารราบที่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ต.คลองนา
อ.เมือง พบผู้กระทาความผิด จานวน 14 ราย เป็นความผิดอื่นฐานความผิด การต่อเติมหรือดัดแปลงตัว
รถให้บรรทุกน้าหนักเกินเพิ่มขึ้นยังไม่พบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางสาววริญภา

ประธาน

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช.วินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งหมด 157 วิน จานวน 2,734 คัน รถปูายเหลือง 1,808 คัน จดทะเบียนแล้วคิดเป็ น 66 % ปูายดา
933 คัน คิดเป็น 34 % สานักงานขนส่งจังหวัดบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝุายทหารและตารวจจะมี
ปัญหาอุปสรรคคือขาดเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบขับขี่สาธารณะ ยังไม่ดาเนินการจดได้ ถ้ามาสมัครที่
ขนส่งจะต้องต่อคิว ทางขนส่งบูรณาการร่วมกับทหารเปิดอบรมเฉพาะผู้ขับ จักรยานยนต์รับจ้างในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 58 จานวน 2
รุ่น ๆละ 100 คน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ได้
ทาประกาศประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฝุายทหาร ตารวจ ในท้องที่ที่มีวินจักรยานยนต์สาธารณะตั้งอยู่ ฝากที่
ประชุมด้วยถ้าในท้องที่ที่มีวินรถจักยานยนต์ตั้งอยู่รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
การจั ดระเบีย บรถตู้โ ดยสาร (รถตู้ช นิดพิเศษ)ตามนโยบาย คสช. มีผู้ มายื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯทั้งหมด จานวน 167 ราย จานวน 175 คัน ยื่นขอประกอบการขนส่งฯแล้ว จานวน
112 ราย มาดาเนินการทางทะเบียนแล้ว จานวน 82 ราย รถตู้ชนิดพิเศษจะขึ้นต้นด้วยเลข 36 - ปูาย
ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสืออักษรสีฟูา
ขณะนี้ขนส่งเก่ามาก ทางเทศบาลจะปรับปรุงรื้อทาอาคารผู้โดยสารใหม่ ห้องน้าทาใหม่หมด ซึ่ง
ช่วงนี้จะทาการจัดระเบียบ ขอทาความเข้าใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้สถานีขนส่ง บางคน
เดินบนถนนรถจะเฉี่ยว ขอความร่วมมือของวินรถด้วยอย่างวินรถตู้ รถจักรยานยนต์ รถสองแถว รถบัส
โดยสาร ไปทาความเข้าใจจะเน้นความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

๑๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายปริญญาพล

เรื่ อ งบู ร ณาการไฟฟู า ส่ อ งสว่ า งและกล้ อ งวงจรปิ ด บริ เ วณจุ ด เสี่ ย ง และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ จังหวัดบูรณาการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทางด้านเอกชน
จั ด ระบบการเฝู าระวั งปู องกั นเหตุ ร้า ยเพื่ อรั กษาความปลอดภัย ในชีวิ ต และทรัพ ย์สิ น ของประชาชน
โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เมืองสาคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการใช้กล้องวงจรปิดและ cctv ไฟฟูาส่องสว่าง
ทั้งของรัฐและภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางจังหวัดได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้อาเภอ
บูรณาการกับตารวจในพื้นที่ การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมประเมินจุดเสี่ยงและสถานที่สาคัญ
ในพื้นที่ สถานที่จุดเสี่ยงใดยังไม่มีกล้อง cctv และไฟฟูาส่องสว่างขอให้บูรณาการและงบประมาณด้วย
ทางกระทรวงมหาดไทยขอทราบผลทาไปถึงไหนแล้ว ซึ่งทางอาเภอและเทศบาลที่ทางจังหวัดส่ง แล้วไป
สรุปว่าในพื้นที่ท่านมีกล้องกี่จุด และยังไม่มีกี่จุดและต้องตั้งเพิ่มกี่จุดด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.50 น.

พ.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์
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