รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. นางสาวพรพิมล
3. นายนิธิ
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
5. ร.ท.วุฒิ
6. น.ต.บุญเลิศ

รุจนเสรี
สวัสดิผล
หวังเจริญรุ่ง
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ

7. พ.อ.พัฒนพงศ์
8. นายสมคิด
9. นายนิพันธ์
10. นายสัญญา

ยี่สารพัฒน์
เกิดอยู่เจริญ
โง้วเจริญสุข
นามี

11. นายคมสรร
12. นายอาทิตย์
13. พ.ต.อ.อานาจ
14. นายโฆสิต
15. นายวรพัฒน์
16. นายประดิษฐ์
17. นายศุภกฤต
18. นางสาวนิรดา

สิมรา
อุทัยผล
หาญไฟฟ้า
ชุ่มทรีย์
คาไกร
สุระชัย
ศรีอุทยาน
มุ่งหน้าที่

19. นายสุวิต
20. นายวิมล์
21. นายไตรสิทธิ์
22. นายวีรชัย

จิตรพิไลเลิศ
อินทปัชญาย์
ธันยาพรสมบัติ
ชมศาสตร์

23. นายสมพงษ์
24. นายศักดิเดชน์
25. เรือโทชัยณรงค์
26. นายไพโรจน์
27. นายสิทธิ
28. นางสาวหทัยรัตน์

ผิวสวมคา
วงศ์นาม
บงการณ์
วิลาราช
บูรณะภักดี
แจ่มนวล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(2) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

29. นางมาริสา
30. นายสายสิญจน์
31. นายจอมไตร
32. นายอุรพงษ์
33. นายประคอง
34. นายสมบัติ
35. นายพิชิตพงศ์
36. นายนิติภูมิ
37. พ.ต.ท.อานาจ
38. พ.ต.ท.วฤทธิ์
39. พ.ต.อ.ดุษฎี
40. พ.ต.ต.นิติโชค
41. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
42. พ.ต.ท.วรรณกิจ
43. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
44. พ.ต.ท.เอกกนก
45. พ.ต.ท.สนั่น
46. พ.ต.อ.รัฎฐ
47. พ.ต.ท.ปริพล
48. พ.ต.ท.ชรินทร์
49. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
50. ร.ต.ท.ณรงค์ชัย
51. ร.ต.ท.มณัฐชัย
52. ร.ต.ท.วิโรจน์
53. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
54. นายจักรกฤษณ์
55. นายปราโมทย์
56. นายอภิเษก
57. นายสุรวุฒิ
58. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
59. นายเกียรติศักดิ์
60. นายชาติชาย
61. นายกีรติฐุ์
62. นายชนะพล
63. พ.ต.ท.สุเทพ
64. นายธนสรร
65. พ.ต.ต.ประยุทธ

ธัมมพัทโชติ
วงษ์ชะอุ่ม
ตันติเมธี
พหุลรัต
ก๊วยเจริญ
พุทธประสิทธิ์
สุทธิ
โภชาภรณ์
ยิ้มเนียม
ถาวโรฤทธิ์
ศุกรเสพย์
วิจารณ์
โลหะเวช
บูรณ์เจริญ
พงษ์สุวรรณ
นรจันทร์โท
คงรัตน์
ประทุมแก้ว
สารการ
งามวงษ์น้อย
สุขธยารักษ์
ศรีใส
พรหมแสง
โชคสุขนาชัย
ดิลกพงศ์โยธิน
นนท์จีรพัส
ศรจรัสสุวรรณ
ธรรมรงค์รักษ์
เวชปรีชา
สินเจริญ
ภู่กาชัย
ชัยกิตติภรณ์
บุญสร้าง
ไตรสรณกุลชัย
ศรีเกษม
วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
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.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

๓

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพรเลิศ
2. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์
3. นายพัฒนพงศ์

โชคชัย
จีระเศรษฐ
เสมานิตย์

4. นายธีระวัฒน์

วรรณนุช

5.
6.
7.
8.

นายรัชพล
นายนิธิชัย
นางสาวเทียมจิตร
นายจตุพร

9. นายเดชา
10. นายวิพากย์
11. ผศ.ดร.อุทัย
12. นางสาวปัทมา
13. นายพรเลิศ
14. นายประสิทธิ์
15. นางวราภรณ์
16. นายธรรมนูญ
17. พ.ต.อ.วัลลภ
18. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
19. พ.ต.อ.ภณศึกษา
20. พ.ต.ท.พัฒนา
21. นายเลอสรร
22. นายอานาจ
23. นายชูรัช
24. นายวีระพล
25. นายประจวบ
26. นางศิริกาญจน์
27. นายเขียน
28. นายจิรศักดิ์
29. นายสมจิตร์
30. นายอมร
31. นายศรนรินทร์
32. นายสม
33. นายอิทธิพงษ์
34. นายพศิน
35. นายประดิษฐ์

โรจน์ประภา
สมงาม
อมาตยกุล
คชานุบาล
นิลวิเชียร
เตชเบญจรงค์
ศิริภักดิ์
ศรีสุข
โชคชัย
เปรมจิตร์
ศิริวงศ์
แจ่มใส
สามารถ
ผลเกิด
ชาเรณู
แก้วสาอางค์
สายวาณิชย์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
ศักดิ์ถาวรเลิศ
พันธุ์สุวรรณ
กรรเจียก
สันติสุขคง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โรจนพร

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นายอาเภอบางปะกง
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.บางขนาก
ผกก.สภ.วังคู
สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

๔

36. นายพลากร
37. นายสมบัติ
38. นายทวีศักดิ์
39. นายสมพร
40. นายวัลลภ
41. นายจอมพงษ์
42. นายประดิษฐ์
43. นายชวลิต

โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงมอบให้ผมนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน ผมเองมารั บ ต าแหน่ ง ได้ 1 เดื อ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ ม อบให้ ผ ม
รับผิดชอบในสายงานด้านปกครอง ความมั่นคง ส่วนรองฯกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ เดิมเป็นหัวหน้าสานักงาน
จังหวัดรับผิดชอบ ด้านเศรษฐกิจและสังคม หลายท่านเคยรู้จักผมเพราะเคยเป็นนายอาเภออยู่ที่คลอง
เขื่อน ปี 2550 – 2552 แล้วย้ายไปเป็นนายอาเภอที่ อื่นอยู่ 8 ปีกว่าและขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา บางท่านอาจจะรู้จักตอนเป็นผู้ตรวจงานปกครองจะตรวจงานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนนายอาเภอและผู้แทนนายอาเภอหลายท่านนั้นก็รู้จักกันอยู่ ไปพบทั้ง 11 อาเภอ อีกท่านหนึ่งวันนี้
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ขออนุญาตแนะนาคือ ท่านพรเลิศ โชคชัย เป็นปลัดจังหวัดตามโครงสร้างท่านก็
เป็นคณะกรรมการ ท่านมาจากนายอาเภอเมือง นายอาเภอบางคล้า ทุกท่านคงจะรู้จักดีแล้ว วันนี้ตอน
9.30 น. มีประชุมคณะกรรมการเทศบาล ผมต้องเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ประชุมความมั่นคงและรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยเป็ น งานหลั ก ที่ ท่ า นผู้ ว่ า ฯ มอบหมายให้ ม าประชุ ม แทน ทางเทศบาลก็ เ ป็ น
คณะกรรมการด้วยแต่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการท่านอื่นไปประชุมแทน เรื่องที่อยากให้ที่ประชุม
ทราบอีกเรื่องคือ ทางรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าไปวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น เสาร์ ที่ 29 ต.ค. 59 ที่ ผ่ า นมา ก าหนดจั ด ให้
ประชาชนเข้าไปด้วยตัวเอง หรือเป็นหมู่คณะ และก็มีการจัดอานวยความสะดวก โดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพหลักการประสานงานก็จะมีการจัดสรรให้ประชาชนจังหวัดละ 750 คน เข้าไปถวายพระบรม
ศพโดยยอดศูนย์การประชุมติดตามสถานการณ์ท่านนายกเป็นประธาน คณะรัฐมนตรี มีการประชุมและ
ปรับแผนตลอดเวลา ตอนแรกคาดว่าจะมีคนไปถวายความอาลัยพระบรมศพได้วันละหมื่นกว่าคน แต่เมื่อ
พี่น้องประชาชนเข้าไปมากก็ปรับเปลี่ยนเป็นวันละ 30,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ สาหรับวันนี้เป็นของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้นาประชาชนเข้าไป ซึ่งวันละไม่เกิน 5 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรามี
8 อาเภอ รวมแล้ว 750 คน ยกเว้นที่ไม่ได้วันนี้ยังอยู่ในคิวที่จัดสรรอยู่ ซึ่ง 1 จังหวัดจะได้รับ 5 ครั้งใน
การไป ทางอาเภอเป็ น เจ้ า ภาพหลั กในการประสานงานกับ ท้องถิ่น กานั น ผู้ ใหญ่ บ้า น เปิดโอกาสให้
ประชาชนมาลงชื่อและพยายามจัดสรรมาให้เรียบร้อย และดูแลเรื่องรถที่จะไป อาหารการกิน น้า การ
ดูแลหากมีผู้ป่วย จังหวัดเราถือว่าเดินทางไม่ไกล ถ้าดูข่าวคิวต้นๆ จะมาจากจังหวัดไกลๆ ไล่ตามตัวอักษร
เชียงใหม่ เข้าพร้อมจังหวัดเรา ล่าสุดออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดวั นนี้จังหวัดเรามีรถไปทั้งสิ้นวันนี้ไปส่งที่
จุดนัดพบบริเวณมอเตอร์เวย์ บางวัว และรวมกันไป 8 อาเภอจัดสรรตามจานวน บางอาเภอแจ้งยอดมา
น้อยแต่พอถึงเวลามามากกว่าที่แจ้งจริง แจ้งไว้ 750 คน แต่ไปจริง 894 คน ก็ไม่ได้ห้ามไปถือว่ามีจิต

๕

ศรัทธาอยากจะไปแสดงความจงรักภักดี รถบัสทั้งหมด 19 คัน รถตู้ 2 คันออกจากจุดนัดพบ 6.40 น.
เมื่อเวลา 08.00 น. ได้ไปถึงด่านศรีนครินทร์ โดยมีรถตารวจนา และจะเข้าไปรวมที่กองสลากและมี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยคอยอยู่ ไปถึงต้องเข้าจุดพักคอยจะได้นัดคิว แต่
ตอนนี้เปลี่ ยนบัตรคิวใหม่ ตอนแรกแจกเป็นรายบุคคลและเปลี่ ยนเป็น รายกลุ่ ม ประชาชนไปเท่าไรก็
พยายามจะให้เข้าหมดถึงแม้ว่าตอนทาพิธีก็จะเห็นว่ามีสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่ห้ามให้เข้าไป บาง
คนสงสัยว่าตอนแรกไม่เหมือนตอนแรกคือการลงนามถวายความอาลัย เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายทอดโทรทัศน์
ที่ทาพิธี ตอนแรกให้เข้าไป 70 กว่าคนตอนนี้ 100 คนแล้ว เป็นเวลา 100 วัน แต่ตอนนี้รัฐบาลขยาย
เวลาไปเรื่อยๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 3,000 กว่าคน แต่ก่อนนี้ก็ไป 800
กว่าคนแล้ว เป็นหน้าที่ของอาเภอจะต้องรับไว้ก่อนอยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านเป็นหลัก เพราะ
ชาวบ้ า นอยากไปแต่ ไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ มี เ งิ น รั ฐ บาลอ านวยความสะดวกให้ คื อ ชาวบ้ า น พวกเราเป็ น
ข้าราชการจะมีความสามารถที่จะเดินทางไปเอง ถ้าอยากไปไปได้ทุกวันไม่ต้ องรอให้จังหวัดพาไป จะมี
แบบขั้นตอนของสานักพระราชวังกับทาง ศตส.จึงเป็นผู้ดูแลและจะปรับแผนต่างๆ ขออนุญาตนาเรียนให้
ทุกท่านทราบ เรื่องก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วย การไปการแต่งกายสุภาพชุดไว้
ทุกข์ ห้ามพกพาของมีคมไปรองเท้าแตะห้ามใส่ อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 255๙
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 5 ต.ค. 5๙ ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ต.ค. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน จ านวน 910 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ตามแผนประชารั ฐ ร่ ว มใจสร้ า งหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ใน
ปีงบประมาณ 2560 เน้นเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ 9 ขั้นตอน การทางานเน้นกิจกรรม
ต่อยอด เพื่อสร้างความยั่งยืน คือในหมู่บ้าน/ชุมชนต้องไม่มีผู้ค้า ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ผู้เสพได้รับการบาบัด มีระบบการป้องกันทั้งในหมู่บ้าน/โรงเรียน/โรงงาน (ขั้นตอนที่ 1 สืบ
สภาพชุมชน/ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา ผู้นาตามธรรมชาติ/ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน
(เวทีป ระชาคมครั้ ง แรก)/ขั้ น ตอนที่ ๔ รณรงค์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ / ขั้น ตอนที่ 5 คัด แยกผู้ มีพ ฤติก รรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด / ขั้นตอนที่

๖

เลขานุการ
นายวีรชัย

๗ การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การ
รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 2. กิจกรรมกองทุนแม่ จัดหาเงิน สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 อาเภอ
พนมสารคาม / แปลงยาว / ราชสาส์น / ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,410 บาท
3. จัดเวรยามเฝ้าระวัง จานวน 38 หมู่บ้าน 4. จัดประชุมรับรองครัวเรือน จานวน 52 หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิด
ภาคเรี ย น 2) ออกจั ด ระเบี ย บสั ง คมรอบสถานศึ ก ษา ณ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา และ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ลาดขวาง
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการ 1) ตรวจจั ด ระเบี ย บสั ง คมในสถาน
ประกอบการ 1 แห่ ง สุ่ ม ตรวจปัส สาวะ 49 คน ผลปกติ 2) จั ดทาแผนเตรี ยมตรวจประเมิน สถาน
ประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.จานวน ๕ แห่ง 3) จัดทาแผนเตรียมดาเนินงานโครงการสีขาว 15 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (พืชกระท่อม) 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ข้อหาจาหน่าย 53 คดี
ผู้ต้องหา 60 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 47 คดี ผู้ต้องหา 47 คน ข้อหาครอบครอง 103 คดี
ผู้ต้องหา 104 คน และข้อหาเสพ 213 คดี ผู้ต้องหา 213 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 419 คดี ผู้ต้องหา
427 คน ของกลาง ยาบ้า 68,250 เม็ด ยาไอซ์ 165.59 กรัม กัญชา 202.12 กรัม พืชกระท่อม
74,494 กรัม เคตามีน 149 กรัม สารระเหย 1 กระป๋อง
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 11 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 400 คน อยู่ระหว่างดาเนินการ บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,130 คน ดาเนินการแล้ว
81 คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 20 คน ติดตาม เป้าหมาย 400 คน
ดาเนินการแล้ว 30 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 3 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 45 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 7 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 77 แห่ง พบเด็กแว๊น/รถซิ่ง 6
คน สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 414 คน ผลเป็นปกติ แนะนา/ตักเตือน 102 แห่ง สาหรับการตรวจด้าน
อื่นๆ ไม่พบการกระทาผิด
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ต.ค. ๕๙ คดีเกิด จานวน 4 คดี
คดีที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. 5๙ ผู้กระทาผิด 2 คน ตรวจยึด ไม้พะยูง จานวน 36 ท่อน ปริมาตร
2.53 ลบ.ม. ไม้พะยูงแปรรูป จานวน 7 แผ่น ปริมาตร 0.21 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รถยนต์
กระบะบรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ จานวน 1 คัน สถานที่ต รวจยึด บริเวณถนนสาธารณะทางเข้าบ้านหนองบอน
ม. 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 2 วันที่ 18 ต.ค. ๕๙ ผู้กระทาผิด 1 ราย ตรวจยึด หวายสด จานวน 3 กก. อุปกรณ์การ
กระท าผิ ด 6 รายการ สถานที่ ต รวจยึ ด บริ เ วณป่ า ซอยหก ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่ า ตะเกี ย บ
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 3 วันที่ 22 ต.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จานวน 33 แผ่น
ปริ มาตร 0.92 ลบ.ม. สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่า ซับวั วแดง ม. 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๔ วันที่ 27 ต.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ตรวจพบ ร่องรอยการลักลอบตัดโค่นไม้พะยูง
จ านวน 12 ต้น สถานที่ตรวจยึด บริเวณบ้านหนองว่านเหลื อง ม.5 ต.เขาหิ นซ้อน อ.พนมสารคาม
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ประธาน
นายวีรชัย
ประธาน
นายวีระชัย
ประธาน
นายวีรชัย

จ.ฉะเชิงเทรา เกิดขึ้นในบริเวณทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นผู้
ร้องทุกข์กล่าวโทษ
เปรียบเทียบคดีเดือน ต.ค. 58 – ต.ค. 59 จานวนคดี ลดลง 11 คดี จานวนผู้กระทาผิดลดลง
7 ราย จานวนไม้ท่อน/แปรรูปเพิ่มขึ้น 58 ท่อน ปริมาตรเพิ่มขึ้น 2,684 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุกลดลง
1,688 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ของป่าเพิ่มขึ้น 3 กก. อุปกรณ์การกระทาผิดลดลง 31 รายการ
นาเรียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 59 เวลา 17.45 น. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา นาย
สาร ทองภาพ ชาวบ้ านหมู่ที่ 15 บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย เขต ได้ไปตรวจดูแปลงมั น
สาปะหลังที่ปลูกติดชายป่าและกาลังยืนคุยกับ จนท.ทพ.ที่หน้าจุดสกัดร่วมทับกานัน ที่มี จนท.ทพ.และ
จนท.อ่างฤาไน ประจาจุด ขณะยืนคุยกัน มีช้างป่า 1 ตัว ออกมาจากชายป่า และอาสากู้ภัยมาพบเข้า จึง
ยิงปะทัดปิงปองใส่ตัวช้าง 2 นัด ช้างตัวดังกล่าว ได้ตกใจวิ่งหนีมาทาง นายสารฯ ที่ยืนคุยอยู่ เจ้าหน้าที่จึง
พานายสารหลบเข้าไปในที่พัก ช้างตัวดังกล่าวได้วนเวียนอยู่รอบๆที่พัก นายสารเกิดความกลัวจึงได้วิ่งออก
จากที่ พั ก และถู ก ช้ า งป่ า ท าร้ า ยจนเสี ย ชี วิ ต ซึ่ ง เบื้ อ งต้ น ส่ ง โรงพยาบาลสนามชั ย เขตแล้ ว ส่ ง ต่ อ มา
โรงพยาบาลพุทธโสธร ต่อมาเสียชีวิตในเวลา 20.00 น. ช้างป่าลงมาบ่อยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา
ไน มีชุดเคลื่อนที่เร็ ว 4 ชุด 2 ใน 4 ชุดดูแลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราออกทางานทุกวัน และได้พบ
ร่องรอยการทาลายทรัพย์สินของชาวบ้านตลอดซึ่งมีรายงานทุกวัน ทางอ่างฤาไนขึ้นตรงกับสานักบริหารที่
2 ศรีราชาสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ทาเป็นลักษณะค่ายกักกันช้างดุร้าย สถานที่ทาอยู่ที่ จ.สระแก้ว
พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ พบโขลงช้างตัวที่ดุร้ายเข้าไปอยู่ในนั้น ช้างที่บาดเจ็บด้วย ภายในก็จะแบ่งเป็น
โซนที่รักษาช้างบาดเจ็บ หลังจากนั้นก็ปล่อยไปในโซนที่สังเกตการณ์ ล่าสุดนาช้างเข้าไปกักกันอยู่ 3 ตัว
โดยช้างได้หลุดลอดรั้วไฟฟ้าและหลบหนีออกมา 1 ตัว มีการจัดกาลังและประสานงานกับพื้นที่ตลอดเวลา
ซึ่งช้างที่หลุดออกมาในจังหวัดฉะเชิงเทรามีมาก ฝูงใหญ่ประมาณ 50 ตัว ทางจ.ระยอง 17 – 20 ตัว
ช้างเดินทางมาระหว่างจ.ฉะเชิงเทรากับ จ.สระแก้ว จ.ระยอง ทรัพยากรฯเคยสารวจบ้างไหมว่า
ช้างกลุ่มนี้มีกี่ตัว
ล่าสุดน่าจะประมาณ 400 ตัว โซนนี้จะมีพื้นที่รอยต่อติดกัน 5 จังหวัด ช้างจะเดินไปเรื่อยๆพื้นที่
จ.ระยอง จันทบุรี ถ้าผลไม้สุกก็จะไปแถบนั้น ทางบ้านเราถ้าข้าวสุกพร้อมเกี่ยวก็จะออกมาทางนี้เป็นช่วงๆ
อาหารในป่าไม่อุดมสมบูรณ์ไหม
มีอาหารที่กินได้อยู่เท่ากับช้างปริมาณ 250 ตัว แต่ปัจจุบันมีอัตราการเกิด ค่อนข้างสูงพอสมควร
อัตราการตายน้อยทาให้ช้างมีปริมาณมากขึ้น
ฝากท่านในการประชุมของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติ ในการตรวจชาวบ้านหลายพื้นที่มี
นายายอามและอีกหลายแห่ง ตอนนี้ช้างออกมาถึงตัวเมือง ฝากท่านไปศึกษาและแนวทางการวางแนวการ
ป้องกัน
ขอรายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 59 ท่านเลขาฯมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้เข้ามาตรวจ
เยี่ยมได้นานักวิชาการจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมาให้คาแนะนามีการทดลองรั้วผื้งซึ่งจะเลี้ยงผึ้งใน
บริเวณรั้ว แนวเขตติดป่า คาดว่าจะประสบความสาเร็จพอสมควร ปรับแผนปรับปรุงเพื่อที่จะนามาใช้ใน
พื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
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พ.ต.ท.สุเทพ

เลขานุการ
นายศุภกฤต

สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ต.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 11 ราย จับได้ 10 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 12 ราย (ผลการ
จับกุมคิดเป็นร้อยละ 90.91 (เป้าหมายร้อยละ 85.30) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 37 ราย จับได้ 8 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดีย วกัน ปี ที่ผ่ านมา คดีเกิดลดลง 3 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 21.62 (เป้าหมายร้อยละ
57.88 ) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 1 ราย จับได้ 1 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง 6 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 364 ราย ผู้ต้องหา 446 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับได้ล ดลง 132 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 14 ราย ผู้ต้องหา 16 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ต.ค. 59
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 7 คัน ได้รถคืน - คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ - คน)
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 4 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน - คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน - คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 3 คัน
เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
- เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
- เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย
- เดือน เม.ย. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย
- เดือน พ.ค. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 11 ราย
- เดือน มิ.ย. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 7 ราย
- เดือน ก.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 16 ราย
- เดือน ส.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย
- เดือน ก.ย. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย
- เดือน ต.ค. รถยนต์ ไม่เกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 7 ราย
วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 59 คนต่างด้าวที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตท างานเข้ าเมื องถูก ต้ องตามกฎหมาย 17,090 คน คนต่ า งด้า วเข้ า เมื องผิ ดกฎหมาย
27,280 คน รวมทั้งหมด 44,370 คน รายละเอียดจาแนกของต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จานวน
17,090 คน จาแนกได้ดังนี้ คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 973 คน คนต่างด้าวเข้าเมือง
ชั่วคราว 1,034 คน คนต่างด้าวที่ทางานจาเป็นเร่งด่วน 60 คน ตามมติ.ครม.เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58
สัญญาติเวียดนามที่จดทะเบียนใหม่ 8 คน คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 5,859 คน ประเภท
นาเข้าถูกต้อง (MOU) 9,156 คน สาหรับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย จานวน 27,280 คน
จาแนกได้ดังนี้ ชนกลุ่มน้อย 212 คน ต่างด้าวตามมติ ครม. 27,068 คน ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการ
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เลขานุการ
นายสิทธิ

มติที่ประชุม

ร่วมกันจับกุมแรงงานต่างด้าวทางานโดยผิดกฎหมายตาม พรบ.การทางาน 2551 รวมนายจ้างทั้งหมด 6
ราย คนต่างด้าว 33 คน จาแนกเป็นกัมพูชา 31 คน ลาว 2 คน
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข อรายงานคดีค้ามนุษย์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
สานักงานมีการจัดประชุมทาแผน การจัดระเบียบคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่งในปีงบประมาณ 2560
จานวน 12 ครั้ง โดยจัดระเบียบในพื้นที่เขตชุมชน หรือตลาดนัดใหญ่ๆ และจะมีชุ ดจัดระเบียบขอทาน
จังหวัดใหญ่ๆ การจัดระเบียบขอทานในช่วงงานกาชาด ในวันที่ 11 - 20 พ.ย. 59
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ต.ค. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพื้นที่ มีการออกงานในพื้นที่ ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพื้นที่นั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลขนต่างๆ ในพื้นที่ 1) เมื่อวันที่
3 ต.ค. 59 เวลาประมาณ 05.30 น.กลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัว ได้มีกลุ่มชุมชนตลาดบ่อบั ว ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประมาณ 50 คน นาโดยนายสุวัฒน์ วงษ์ศรี ออกเดินทางจากบริเวณหลังตลาดบ่อบัว
โดยรถบัสโดยสารแบบพัดลมจานวน 1 คัน ไปร่วมกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ของกลุ่มเครือข่ายสลัมสี่
ภาค ที่บริเวณหน้าสานักงานองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดาเนิน กรุ งเทพฯ 2) วันที่ 28 ต.ค.59 เวลา
ประมาณ 10.00 น. กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่ นิคมมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จานวน 20
คน น าโดยนายวินั ย ติน โตนด ประธานกลุ่ มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้มายื่นหนังสื อต่อผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอให้ทบทวนและพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า ประจาปี 2560
ใหม่คือ ค่าแรงขึ้นต่าจ.ฉะเชิงเทรา ควรมีอัตราที่เท่ากับกลุ่มที่ปรับค่าจ้างสูงสุด จานวน 10 บาท ให้
จ.ฉะเชิงเทราต้องมีนโยบายโครงสร้างค่าจ้างระดับจังหวัดที่สอดคล้องในสภาพเศรษฐกิจ ต้องมีมาตรการ
ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและ ขอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการค่าจ้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่สามารถเป็นกลไกในการพิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างระดับจังหวัดได้
อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาของจังหวัด ผวจ.ฉช.ได้มอบหมายให้นายกิตติพันธุ์ โจรจนชีวะ รอง ผวจ.ฉช.
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉช. แรงงาน จ.ฉช. รับหนังสือดังกล่าวโดยจะเร่งดาเนินการทาหนังสือ
แจ้งให้ปลัดกระทรวงแรงงานทราบต่อไป
ประธาน
ฝากตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ช่วยดูติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ เมื่อวันก่อนได้มี
พื้นที่หนึ่งทางภาคอีสาน ได้ใส่ชุดที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ขณะนี้พวกเรายังไว้ทุกข์กันอยู่ โดยใส่ชุดสีอะไรต่างๆ
แต่ความจริงรัฐบาลไม่ได้ห้าม ดูความเหมาะสมไปในงานทอดกฐินใส่เสื้อเป็นทีม มีการร้องราทาเพลง ซึ่ง
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่ ในช่วง 30 วันที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ห้ามสถานที่ทุกแห่งจัดงานรื่นเริง ร้านค้าประกอบการสถานบริการจัดได้เฉพาะร้านที่มีลักษณะห้องปิด
พอไปอ้างประเพณีกฐิน มาเต้นราใส่ เสื้ อสี เพื่อมาเจตนายั่ว ยุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการเพื่อให้เกิด
กระแสอะไรบางอย่าง ขอให้พวกเราช่วยติดตามกลุ่มเหล่านี้ด้วยและเจ้าหน้ าที่ที่เข้าไปพูดคุยก็ขอให้พูดจา
สุภาพ ชี้แจงเหตุผลเพิ่งเกิดไม่กี่วันนี้เองเพราะช่วงนี้เป็นงานทอดกฐินอยู่ และวัดต่างๆก็ขอให้ดูความ
เหมาะสมด้วย ช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงละเอียดอ่อนเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราทราบดีว่าคนไทยทั้ง

๑๐

ประเทศคิดอย่างไร แต่จะมีบางกลุ่มคิดอีก แบบหนึ่ง ไม่ว่ากลุ่มที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ในเรื่อง
ของเฟสบุ๊ค หรือการทาคลิปวิดีโอจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะละเมิดสถาบันต่างๆ พวกเราช่วยดูด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายไตรสิทธิ์
ตามแผนการพัฒนาของสานักงานขนส่งจังหวัด ได้ออกตั้งด่านตรวจรถตาม พรบ.ขนส่งทางบก
พรบ.รถยนต์ ตั้งด่านจานวน 2 ครั้งในเดือน ต.ค. 59 ได้พบรถที่กระทาความผิดในเรื่องการต่อเติมตัวรถ
ซึ่งจะส่งผลให้บรรทุกน้าหนักเกิน จานวน 3 คัน ดาเนินการตั้งด่าน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 บริเวณหน้าวัดทด
ราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ถ.304 ต.บางไผ่ อ.เมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค. 59 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.หน้า
กองพล 11 ถ. 304 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
ประธาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเป็นพิเศษด้วยในการบรรทุกน้าหนักเกิน ทาให้ถนนพังเสียหาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
15 ก.ย. 2559 มีมติให้ดาเนินการให้ออกประกาศเพื่อเพิ่มเติม จานวนที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์และผู้ขับ
รถจั กรยานยนต์ส าธารณะรับจ้างประจาจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติมได้ออกประกาศแล้ว และกาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดเดือน ต.ค.2559 และผลการดาเนิน การที่ผ่านมาได้รับลงทะเบียนได้เพิ่มวินและได้เพิ่ม
จานวนผู้ขับรถรับจ้างที่สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการดาเนินการที่ผู้มีความประสงค์มายื่นเป็น
ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจานวน 173 ราย ผู้ยื่นความประสงค์จัดตั้งวินใหม่ จานวน 4 ราย ณ วันที่
30 ต.ค. 59 เมื่อปิดยอดวันนี้แล้ว การประชุมครั้งต่อไปจะมารายงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้มายื่นวินใหม่และใน
การขอขับขี่ใหม่ ยังไม่ถือเป็นอนุมัติซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียน และมีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
จังหวัดได้ตั้งไว้พิจารณาในแต่ละราย ในแต่ละวินจะนามาเรียนในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
การจั ดระเบีย บรถตู้ ตามนโยบาย คสช.ในระยะที่ 3 ตามคาสั่ ง คสช.ที่ 13 ในเรื่องการจัด
ระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ หมวด 2 ต้นทางอยู่ที่ กรุงเทพปลายทางตามจังหวัดต่างๆ รถ
ต้นทางที่กรุงเทพเคยจอดหลักๆ เช่นอนุสาวรีย์ชัยหรือบริเวณปิ่นเกล้าหน้าห้างพาต้า ทั้งหมดต้องเข้าสู่
สถานีหลัก 3 สถานีได้แก่สถานีจตุจักรหรือที่รู้กันคือสถานีหมดชิต จากสถานีเอกมัยหรือสถานีพาต้ าปิ่น
เกล้าและปลายทางของรถหมวด 2 ทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดไหนต้องเข้าสถานีนั้นตามเงื่อนไขการประกอบการ
สาหรับจ.ฉะเชิงเทราสานักงานขนส่งร่วมกับจังหวัด ร่วมกับทหารและตารวจ เรียกประชุมผู้ประกอบการ
ไป เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 59 และเตรียมแผนตามประกาศนโยบายเมื่อวันที่ 25 ต.ค.59 ที่ผ่านมา รถตู้
หมวด 2 ที่ปลายทางอยู่สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าดาเนินการแล้วจอดรับคนที่สถานีทุกสายและ
ที่ อ.พนมสารคามเข้าไปที่ได้รับรายงานยังไม่มีใครไม่เข้าไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
พ.ต.อ.รัฎฐ
สอบถามขนส่ งในการรับส่งต้นทางปลายทาง ไม่ทราบว่ารถตู้พวกนี้มีกาหนดเส้ นทางหรือไม่
เส้นทางที่ขับรถไปประกอบกับกรณีที่ต้องมาส่งที่ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีจุดแวะบังคับให้ จอดส่งได้
หรือไม่ น่าจะเป็นการจัดระเบียบที่สมบูรณ์
นายไตรสิทธิ์
ในเรื่องจุดจอดรถตามหลักแล้ว รถหมวด 2 ตั้งแต่ต้นทางกรุงเทพปลายทางที่จังหวัดต่างๆ จะ
กาหนดจุดเงื่อนไขประกอบการ โดยหลักแล้วจะวิ่งต้นทางและปลายทาง มีกรณีจุดพักรถในเส้นทางต้อง
เป็นจุดใหญ่ๆกาหนดตามเงื่อนไข เช่นปัจจุบันรถหมวด 2 ที่กรุงเทพและต่างจังหวัดมันจะขึ้นกับ บขส.ซึ่ง
อนุญาตโดยคณะกรรมการกลาง ซึ่งเป็นอานาจของรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กาหนดตามเงื่อนไข
ดังนั้นสายนี้จะมีจุดจอดจะรับรายทางเหมือนรถหมวด 4 ไม่ได้ ในกรณีนี้ถึงจะมีบางคันที่มีมาตรการบังคับ
ออกมารถที่ออกจากสถานีต้องนั่งตามจานวนที่ ต้องไม่มีการยืน ในประเภทรถโดยเฉพาะรถตู้สาธารณะ
ฉะนั้นในการที่ไม่รับระหว่างทางเนื่องจากที่นั่งเต็ม รับคนขึ้นมาเบียดผิดทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรการอันดับ 1
ที่ปลอดภัยที่กรมการขนส่งเข้มงวด และมาตรการนี้การนั่งเกินปรับครั้งแรก 500 บาท ครั้งที่ 2 ปรั บ
10,000 บาท พร้อมยึดใบขับขี่ 1 เดือน ครั้งที่ 3 พักใบขับขี่ 6 เดือน พร้อมนาเสนอคณะกรรมการ
พร้อมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ ถ้ายังกระทาผิดอีก ต้องดูเป็นสายๆ บางสายมี 2 จุด บางสายมี 3 จุด
พ.ต.อ.รัฎฐ
อานาจในการเปรียบเทียบปรับดาเนินการในกรณีที่ไปพบการกระทาความผิดทางขนส่งจะมอบให้
ตารวจหรือไม่
นายไตรสิทธิ์
การดาเนินการกระทาความผิด ถ้าเป็นตาม พรบ.จราจรหรือ พรบ.ขนส่ง ในเรื่องการรับการบรรจุ
คนปรับได้ ซึ่งได้มอบไป แต่ในด้านผู้ตรวจการของสานักงานขนส่ง ที่กรมออกมาตามกฎกระทรวงเรื่อง
ความปลอดภั ย ในเรื่ อ งการเข้ ม งวด 1234 ตามอ านาจสู ง สุ ด เป็ น อ านาจของขนส่ ง เป็ น เรื่ อ งของ
ผู้ตรวจการไม่ได้มอบให้เจ้าพนักงานตารวจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

