รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันอังคารที่ 10 มกราคม ๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายชาธิป
2. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
3. ร.ท.วุฒิ
4. น.ต.บุญเลิศ
1.
2.
3.
4.
5.

ร.อ.ชยุต
พ.อ.สุรินทร์
นายสายชล
นายไพศาล
นายปิยวัฒน์

รุจนเสรี
บุรณศิริ
แดงห่วง
กล้องเจริญ
เพ็ชร์ศรีงาม
เจริญชีพ
เปรมใจ
พันธุระ
ศิริวงษ์ไพศาล

5. พ.ต.ท.ธัญญะ
6. พ.ต.ท.อานาจ
7. นางโสภา
8. นายวรพัฒน์
9. นายนิสัย
10. นายศุภกฤต
11. นายพัฒนพงศ์

ระย้า
หาญไฟฟ้า
เวฬุตันติ
คาไกร
สุขขะ
ศรีอุทยาน
เสมานิตย์

12. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

13. ว่าที่ ร.อ.บพิตร
14. นางสาวหิรัญญา
15. นายไตรสิทธิ์
16. นายวีรชัย

บูรมิ
โหงวเกิด
ธันยาพรสมบัติ
ชมศาสตร์

17. นายมังกร
18. นายวัฒนา
19. นายสุพจน์
20. นายศักดิ์ชัย
21. นายไพโรจน์
22. นายธีรยุทธ

ยี่หร่า
ธรรมวิเศษ
พวงศรี
ศรีสุวรรณ
วิลาราช
จันทร์เขียว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(2) (ประธาน)
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

๒

23. นายสิทธิ
24. นางสาวหทัยรัตน์
25. นายสมเกียรติ
26. นายมนัส
27. นายเอกราช
28. นายชูศักดิ์
29. นายอัตเรศ
30. นายทรงยศ
31. นายไพโรจน์
32. นายประคอง
33. นายอานวย
34. นายกฤษดา
35. ร.ท.บรรจงศักดิ์
36. พ.ต.ท.บรรรต
37. พ.ต.ท.ปรีชา
38. พ.ต.อ.ดุษฎี
39. พ.ต.ต.นิติโชค
40. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
41. พ.ต.ท.วรรณกิจ
42. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
43. พ.ต.ท.เอกกนก
44. พ.ต.ท.อุทัย
45. พ.ต.ท.สนั่น
46. พ.ต.อ.รัฎฐ
47. พ.ต.ท.ปริพล
48. พ.ต.ท.ชรินทร์
49. พ.ต.ท.เอกภพ
50. ร.ต.อ.ประศักดิ์
51. ร.ต.ท.มณัฐชัย
52. ร.ต.ท.บรรจง
53. ร.ต.ท.วิชาญ
54. พ.ต.ท.นิธิวัชร์
55. นายจักรกฤษณ์
56. นายสุรวุฒิ
57. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
58. นายเกียรติศักดิ์
59. ว่าที่ ร.ต.สมชาย
60. นายกีรติฐ์
61. นายสมศักดิ์

บูรณะภักดี
แจ่มนาค
เยี่ยงมานิต
ทานะมัย
กฤตยพงษ์
นันปัญญธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร
เซียวสกุล
ปลื้มจันทร์
ก๊วยเจริญ
เพ็งบุบผา
เจริญศรี
มาศิริ
หวลจิตต์
เรืองศรี
ศุกรเสพย์
วิจารณ์
โลหะเวช
บูรณ์เจริญ
พงษ์สุวรรณ
นรจันทร์โท
ประทุมทอง
คงรัตน์
ประทุมแก้ว
สารการ
งามวงษ์น้อย
ธรรมาธิกุล
ไหว้พรหม
พรหมแสง
จินดามงคล
ค้าขาย
ดิลกพงศ์โยธิน
นนท์จีรพัชย์
เวชปรีชา
สินเจริญ
ภู่กาชัย
ทองมี
บุญสร้าง
จรูญเลิศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน 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.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม

๓

62. นายพิชัย
63. พ.ต.อ.มงคล
64. นายธนสรร
65. พ.ต.ต.ประยุทธ

ผู้ไม่มาประชุม
1 นายพรเลิศ
2 นางสาวปรานี
3 นายสุชา
4 นายจักรวาล
5 นายตั้ง

อธิเกียรติ์
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง
ดานะ

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

โชคชัย
มานะ
เกียรติขจรฤทธิ์
แสงแข
อสิพงษ์

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

6 นางสาวเทียมจิตร
7 นายจตุพร

อมาตยกุล
คชานุบาล

8 นายเดชา
9 นายวิพากย์
10 นางวราภรณ์
11 นายธรรมนูญ
12 พ.ต.อ.ชาติพรรณ์
13 พ.ต.อ.ภณศึกษา
14 นายกลยุทธ
15 นายเลอสรร
16 นายวิสูตร
17 นายอานาจ
18 นายชูรัช
19 นายวีระพล
20 นายประจวบ
21 นางศิริกาญจน์
22 นายเขียน
23 นายสินชัย
24 นายอมร
25 นายศรนรินทร์
26 นายสม
27 นายอิทธิพงษ์
28 นายพศิน
29 นายประดิษฐ์
30 นายพลากร
31 นายสมบัติ

นิลวิเชียร
เดชเบญจรงค์
ศิริวงศ์
แจ่มใส
ศรีภิรมณ์
ชาเรณู
ฉายแสง
สายวาณิชย์
ศรีสุนทร
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
กรรเจียก
สันติสุขคง
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.ฉิมพลี
ผกก.สภ.วังคู
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
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32 นายทวีศักดิ์
33 นายสมพร
34 นายวัลลภ
35 นายจอมพงษ์
36 นายประดิษฐ์
37 นายชวลิต

ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๑5 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ข้อมูลจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการสูญเสีย จากอุบัติเหตุบนท้องถนนตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.59
– 4 ม.ค.60 ตามสถิติมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ในช่วง 7 วัน ถ้ามีอุบัติเหตุมีการเข้า รพ.รักษาตัวต้องนับไปอีก
30 วัน จากที่ได้รับรายงานและมีเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 11 รายจากปีที่แล้วมี 5 ราย ที่สูญเสีย
มากคือเหตุการณ์ที่ อ.พนมสารคามมีเสียชีวิต 5 รายซึ่งมีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตที่ รพ.ได้นา
เรียน ปภ.จังหวัดแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร รถเบ้นส์ติดแก๊ส LPG แล้วไปกระทบกับอะไรเช่นเดียวกับ
25 ศพที่ จ.ชลบุรี ก็เกิดในลักษณะเดียวกัน ติดแก๊สแล้วไฟไหม้และเป็นความโชคร้ายของรถปิคอัพ จาก
สภาพถนนก็เป็ น ถนนแยกกันอยู่แล้ ว มีเกาะกลาง ซึ่งรัฐ บาลได้ออกมาตรการเพิ่มเติมแล้ ว จากข้อมู ล
คนขับรถตู้ในช่วง 31 ชม.ขับ 5 เที่ยว ฝากทางขนส่งจังหวัดให้ดูเรื่องนี้ด้วย ส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ตารวจบางปะกงจับรถตู้ที่ไม่มีดอกยางเลยปล่อยให้วิ่งได้อย่างไร และเรื่องต่อเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนว่าบริเวณเขตใดบ้างที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ดูแลและสั่งการไปยั งผู้รั บผิดชอบเช่น ทางแขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท ถนน ที่องค์กร
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยู่ได้ไปตรวจสภาพต่างๆ สรุปแล้วปีนี้ยอดผู้เสียชีวิต 11 ราย ปีที่แล้ว 5 ราย ส่วน
ใหญ่ผู้เสียชีวิตเกิดจากเมาสุรา แต่อีก 5 รายรถเบ้นส์น่าจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะหลับใน
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องสถานบริการมีกี่จุด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูว่าในการเที่ยว
หรือดื่มได้แต่อย่าขับรถ วันก่อนชุดจัดระเบียบสังคมได้เข้าไปตรวจสถานบริการและมีสถานบริการอยู่ 1
แห่งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจอยู่ภายในเด็กที่ยืนอยู่ด้านนอกจนร้านปิด ทราบมา
ว่าร้านนี้เปิดเกินเวลาเหมือนเดิม ในช่วงเทศกาลเปิดเกินเวลาได้แต่ขอให้มีขอบเขต เฉพาะในเขตอาเภอ
เมืองเปิดเกินเวลาหลายที่และมีเปิดใหม่ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 7 ธ.ค. 5๙ ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๕

เลขานุการ
นายวัฒนา
ประธาน

มติที่ประชุม

แขวงทางหลวงจังหวัดและแขวงทางหลวงชนบท รายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย
เฉพาะถนนสาย 304
ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุ 2 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 รายเป็นผู้ชาย สาเหตุเกิด
จากเมาสุราขับรถจักรยานยนต์แล้วพลิกคว่า ส่วนอีก 2 รายขับมอเตอร์ไซด์ด้วยความเร็วสูงและชนกัน
จากกรณีรถตู้ที่ จ.ชลบุรีเป็นไปไม่ได้ที่รถตู้จะขับข้ามเกาะมาชนกับรถปิคอัพเพราะสภาพการ
ออกแบบของถนนก็รองรับอยู่แล้ว มีร่องถนนที่ลึกและความกว้าง ก็สงสัยว่ารถตู้ไม่มีรอยเบรกซึ่งเกิดจาก
การหลับในแน่นอน แขวงการทางจังหวัดเส้นที่จะเกิดอุบัติเหตุคือเส้นสุวินทวงศ์ ซึ่งทางรัฐบาลเป็นห่วงจะ
เป็นถนนสายรอง แต่พอเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นถนนสายหลัก และเกิดมากและหนักด้วย ฝากเลขาฯถ้า
หน่วยงานใดมีเรื่องชี้แจงช่วยประสานให้เข้าประชุมด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายธนสรร
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ธ.ค. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้ าน/ชุมชน จ านวน 910 หมู่ บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐ ร่ว มใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กาหนดให้ดาเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในปีงบประมาณ
2560 เน้นเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ 9 ขั้นตอน การทางานเน้นกิจกรรมต่อยอด เพื่อ
สร้างความยั่งยืน คือในหมู่บ้าน/ชุมชนต้องไม่ มีผู้ค้า ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้
เสพได้รับการบาบัด มีระบบการป้องกันทั้งในหมู่บ้าน/โรงเรียน/โรงงาน (ขั้นตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน/
ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา ผู้นาตามธรรมชาติ/ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน(เวทีประชาคม
ครั้งแรก)/ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
( เวทีป ระชาคมครั้ งที่ ๒) / ขั้น ตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกัน ยาเสพติด / ขั้ นตอนที่ ๗ การรับ รอง
ครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม / ขั้นตอนที่ ๙ การรักษาสถานะ
ชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายดาเนินการทุกหมู่บ้าน เป้าหมายลาดับแรกหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดผลการ
ดาเนินงานมีผลดังนี้ 1.1) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 127 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการแล้ว 6 หมู่บ้าน/
ชุมชน 1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา 783 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการแล้ว 85 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม
เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 920 หมู่บ้านดาเนินการแล้ว 91 หมู่บ้าน 2. กิจกรรมกองทุนแม่
จั ด หาเงิ น สมทบกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น 5 อ าเภอ ได้ แ ก่ พนมสารคาม / แปลงยาว / ราชสาส์ น /
ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,950 บาท 3. จัดเวรยามเฝ้ าระวัง จานวน 58
หมู่บ้าน 4. จัดประชุมรับรองครัวเรือน จานวน 54 หมู่บ้าน
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา 1) จั ด กิ จ กรรมอยู่ ค่ า ยพั ก แรมลู ก เสื อ – เนตรนารี
36 โรงเรียน 1,119 คน 2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 162 แห่ง
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการ 1) การจั ด ระเบี ย บสั ง คมในสถาน
ประกอบการ 3 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ 288 คน ผลบวก 2 คน จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ จานวน 1 ครั้ง/1 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (พืชกระท่อม) 2 คดี ผู้ต้องหา 2 คน ข้อหาจาหน่าย 20 คดี
ผู้ต้องหา 20 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 40 คดี ผู้ต้องหา 40 คน ข้อหาครอบครอง 98 คดี

๖

ประธาน

นายวีรชัย

ผู้ต้องหา 98 คน และข้อหาเสพ 156 คดี ผู้ต้องหา 156 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 316 คดี ผู้ต้องหา
316 คน ของกลาง ยาบ้า 3,023.50 เม็ด ยาไอซ์ 90.89 กรัม กัญชา 145.01 กรัม พืชกระท่อม
7,095.53 กรัม สารระเหย 1 กระป๋อง
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 40 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 400 คน ดาเนินการแล้ว 100 คน บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,140 คน ดาเนินการ
แล้ว 313 คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 35 คน ติดตาม เป้าหมาย 400
คน ดาเนินการแล้ว 75 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 2 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 65 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 15 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 109 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ
จานวน 548 คน มีผลเป็นปกติ แนะนา/ตักเตือน 94 แห่ง สาหรับการตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการ
กระทาผิด
เรื่องยาเสพติดได้ไปประชุมที่กรุงเทพฯมีการมอบนโยบาย ขอสรุปว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะใช้ชื่อ
กลยุทธหรือยุทธศาสตร์อย่างไร แต่จะอยู่ที่ 3 ด้านคือ ป้องกัน ปราบปราม ตอนนี้รัฐบาลจะเน้นเรื่องของ
การป้องกันเป็นหลัก เรื่องปราบปรามจับมากแต่ไม่หมดเพราะประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งผลิต ทาง
ปปส.ว่าแหล่งที่มาของยามาทางสังขละ จ.กาญจนบุรีมากกว่าทางภาคเหนือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มงวด
กวดขันเปลี่ยนเส้นทางการเดินของยาเสพติด ฉะนั้นด้านการป้องกันหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ดูโดยเฉพาะ
พวกติดยาหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้อง การนาคนเข้าบาบัดรักษาขอให้ดูให้ดีบางครั้งนาคนมาเพื่อเป็นยอด
ตามเป้านาตัวกลุ่มเสี่ยงเข้ามาและถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การลงประวัติจะลงแต่ไม่เปิดเผยส่วนนักเรียนจะ
ไม่ลงประวัติ ส่วนทางโรงงานดูด้วยบางโรงงานถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะโดนไล่ออกไม่ให้โอกาสเวลาไป
ตรวจโรงงานทาความเข้าใจกันผู้ประกอบการว่าถ้า มีผู้ติดขอให้บาบัดรักษาอย่าไล่ออกเพราะถ้า ไล่ออกจะ
เข้าสู่วงจรเดิม เรื่องนี้เป็นข้อคิดเห็นจาก ปปส.ที่พูดในที่ประชุม ในส่วนของการจัดระเบียบสังคมขอให้
เข้มงวดการอยู่ด้วยกันในชุมชนสามารถอะลุ่ มอล่ว ยได้แต่อย่าไปทาผิดกฎหมาย ขอบอกตามตรงว่ามี
อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่งได้รับการร้องเรียน ซึ่งขณะนี้กาลังพิจารณาดาเนินการเป็นบางเรื่อง ซึ่งแบบนี้จะไม่
มีใบอนุญาตโรงแรมอยู่แล้วแต่เปิดลักษณะคล้ายโรงแรมขณะเดียวกันมีขายบริการทางเพศซึ่งอยู่ในเขต
เมือง ช่วงบ่ายๆจะมีรถนักเรียน นักศึกษาจะเข้ามามากขณะนี้ฝ่ายปกครองกาลังดูเรื่องนี้อยู่อย่าให้ชุด
เฉพาะกิจของส่วนกลางเข้ามาดาเนินการถ้ามาจะมีนักข่าว 3 มิตมิ าด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ธ.ค. ๕๙ คดีเกิด จานวน 4 คดี
คดีที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค. 5๙ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งที่ 2 ตรวจยึด ลอบพับ
130 ปาก ที่บริเวณ ทะเลชายฝั่ง 700 เมตร ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบตัว ผู้กระทา
ผิด
คดีที่ 2 วันที่ 14 ธ.ค. ๕๙ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งที่ 2 ตรวจยึด ลอบพับ
30 ปาก ที่บริเวณ ทะเลชายฝั่ง ห่างชายฝั่ง 100 เมตร ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบตัว
ผู้กระทาผิด
คดีที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค. ๕๙ ตรวจยึด ไม้พะยูง จานวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลบ.ม. ที่บริเวณ
ป่าหนองกะพ้อ หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบตัวผู้กระทาผิด มีเจ้าหน้าที่
ชุดเฉพาะกิจรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 1306
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มติที่ประชุม

หนองคอก และเจ้ า หน้ า ที่ ท หารชุ ด ประสานงานประจ า อ.ท่ า ตะเกี ย บและเจ้ า หน้ า ที่ ป กครองของ
อ.ท่าตะเกียบ คดีนี้ไม่ได้ตัวผู้กระทาความผิด
คดีที่ 4 วันที่ 22 ธ.ค. ๕๙ ตรวจยึด ไม้ตะเคียนทอง จานวน 4 ท่อน ปริมาตร 2.943 ลบ.ม.
เหตุเกิดที่บริเวณริมคลองท่าลาด หมู่ 8 หลังวัดเตาอิฐ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา อุปกรณ์
การกระทาผิด เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมบาร์ 22 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดนาโดยนายอาเภอ
ราชสาส์น เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ราชสาส์น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รักษาพันธ์สัตว์ป่าที่
12 ดงมะนาว
เปรียบเทียบคดีเดือน ธ.ค. 58 กับ ธ.ค. 59 จานวนคดี เพิ่มขึ้น 3 คดี จานวนผู้กระทาผิดเพิ่มขึ้น
1 คน จานวนไม้ท่อน/แปรรูปเพิ่มขึ้น 6 รายการ ปริมาตรเพิ่มขึ้น 3,169 ลบ.ม. ทรัพยากรทาง
ทะเลเพิ่มขึ้นจานวน 2 รายการ อุปกรณ์การกระทาผิดเพิ่มขึ้น 2 รายการ
ขอเพิ่มเติมสถิติคดีรวบรวมตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค.59 จานวนคดีตรวจยึดทั้งสิ้น 16 คดี ผู้ถูก
จับกุม 18 ราย เป็นคดี ลักลอบตัดไม้ 12 คดี คดีไม้ท่อน 54 ท่อนปริมาตร 4 ลบ.ม.เศษ ไม้แปรรูป
จานวน 56 แผ่นปริมาตร 1.8 ลบ.ม. เป็นคดีของป่า 2 คดี และคดีทรัพยากรทางทะเล 2 คดี อุปกรณ์
การกระทาผิดที่ตรวจยึด 36 รายการ
ขอให้เพิ่มความถี่ในการดาเนินการและเวลาปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพไว้ด้วย บางทีถ้าเข้มงวด
กวดขันที่มีผู้เสียผลประโยชน์ และร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไปกลั่นแกล้ง มี เรื่อง
ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ไปกลั่นแกล้งเมื่อไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มี เมื่อมีการบันทึกภาพจะได้มีหลักฐานชัดเจน
ขอขอบคุณที่เข้มงวดกวดขันโดยเฉพาะท่าตะเกียบ สนามชัยเขต ราชสาส์น เข้มงวดอย่าให้เกิดการตัดไม้
ทาลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ธ.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 25 ราย จับได้ 18 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 6 ราย (ผลการ
จับกุมคิดเป็นร้อยละ 72 (เป้าหมายร้อยละ 84.22) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 98 ราย จับได้ 64 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 30 ราย ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 65.31 (เป้าหมายร้อยละ
62.92) ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวไม่มี
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 24 ราย จับได้ 21 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 8 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 559 ราย ผู้ต้องหา 692 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดีย วกัน ปี ที่ผ่ านมา จับได้ ล ดลง 41 ราย ในกลุ่ มนี้ไม่มีคดีที่ผู้ กระทาผิ ดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 5 ราย ผู้ต้องหา 6 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ธ.ค. 59
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 3 คัน ได้รถคืน 2 คัน
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 12 คัน ได้รถคืน 7 คัน
ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 4 คัน

๘

- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน 1 คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน - คัน
- ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 7 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
- เดือน พ.ย. รถยนต์ เกิด 1 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 13 ราย
- เดือน ธ.ค. รถยนต์ เกิด 3 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 12 ราย
ขอเรียนว่าในช่วงเดือน ธ.ค.59 ที่ผ่านมามีคดีที่น่าสนใจมีฆ่าผู้อื่น รายละเอียดให้ผู้แทนจากสภ.บ้านโพธิ์
เป็นผู้รายงาน
พ.ต.ท.พิริยพงศ์
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 เวลาประมาณ 17.30 น. สภ.บ้านโพธิ์ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิง
เสียชีวิต บริเวณสวนปาล์ม ม.1 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ เจ้าหน้าที่ตารวจไปที่เกิดเหตุพบศพผู้ตายชื่อ
นายธรรมนูญ เพ็งเพชร ถูกยิงอยู่บริเวณสวนปาล์มโดยอาวุธปืนลูกซองจากการตรวจที่เกิดเหตุเราพบ
กระสุนปืนลูกซองจานวน 2 ปลอกเบื้องต้นและหมวกแก๊ปสีดาตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จากการสืบสวน
น่าจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ก่อเหตุ และได้เข้าไปดูที่บ้านที่อยู่บริเวณหลังบ้านผู้ตายปรากฏว่าไม่พบตัว
จึงให้เจ้าหน้าที่เฝ้าไว้จนถึงรุ่งขึ้นอีกวัน ปรากฏว่าไม่ได้เข้าบ้านเลย ตอนเช้าได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งพบ
ปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก 1 ปลอกจึงได้ออกหมายค้นบ้านบุคคลต้องสงสัย เบื้องต้นคนที่สงสัยได้ชื่อมา
ว่าชื่อนายตรียังไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุล จากการที่ตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยพบหมวกแก๊ปลักษณะ
เดียวกันกับตกที่เกิดเหตุและกระสุนปืนลูกซองอีก 1 ลูก จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุจริงจึงได้ทาการ
สอบสวนต่อจึงได้ทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อจริงคือนายมนตรี อ่วมหอมทอง เป็นคนจังหวัดระยอง ได้หลบหนีมา
อยู่ที่บ้านโพธิ์ประมาณ 5 ปีแล้ว และมีหมายจับมาจากระยองคดีฆ่าพร้อมตัวลูกชายที่ศาลตัดสินประหาร
ชีวิตส่วนตัวนายตรีหนีหมายศาลมาหลบอยู่ที่บ้านโพธิ์ ปกตินายตรีชาวบ้านบอกเป็นคนเรียบร้อ ยยิ้มแย้ม
แจ่มใสใจดีผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นเขยมาซึ้อที่ของแม่ยายมาปลูกสวนปาล์มและเลี้ยงไก่ชน
ส่วนผู้ตายก็ชอบไก่ชนจึงร่วมกันเลี้ยงไก่ชนและปลูกปาล์มทาสวนกล้วยเลี้ยงปลาตอนหลังมีปัญหากันที่
ผู้ตายไม่ค่อยให้เงินใช้ นายตรีจึงไม่พอใจที่ว่าช่ว ยงานแล้วไม่ยอมให้เงินจนมีเรื่องทะเลาะกันต่อเนื่องจน
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เกิดเหตุนายมนตรีไปกินเหล้าอยู่ที่อาเภอแปลงยาว แล้วก็บอกกับกลุ่มซุ้มไก่ชนว่าจะ
ขอกลับไปยิงผู้เสียชีวิตก่อน พวกที่ซุ้มไก่คิดว่าพูดเล่นแล้วนายมนตรีก็ขี่มอเตอร์ไซด์กลับมาเมื่อมาถึงสวน
ปาล์มก็ใช้ปืนยิงผู้เสียชีวิตตายเอาเงินไป 20,000 บาทแล้วกลับไปที่ซุ้มไก่อาเภอแปลงยาว ไปชาระหนี้ที่
กู้ยืมมาและจ่ายค่าเหล้าเสร็จก็บอกว่าจะหนีไปตั้งหลักก่อน จึงนาตัวกลุ่มเพื่อนมาสอบทราบว่านายมนตรี
ไปหลบหนีอยู่ที่อาเภอสนามชัยเขต จับกุมได้เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.59
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ฝากให้ ทุ ก สภ.คดี ที่ ส าคั ญ ช่ ว ยเร่ ง รั ด ในการสื บ สวนสอบสวน ทราบมาว่ า หลาย สภ.ก็ เ ร่ ง
ดาเนินการอยู่ซึ่งหลายเรื่องได้รายงานประจาอยู่แล้ว และในช่วงปีใหม่มีรถหายที่วัดสมานฯ ซึ่งอยู่ในเขต
ของอาเภอเมืองช่วยดูว่าคดีไปถึงไหนแล้ว
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
กรณีรถหายเป็นรถฟอร์จู นเนอร์ ผกก.สภ.เมืองรายงานว่าเป็นรถที่มาจอดนอกวัดสมานฯ และ
เป็นรถที่ประเทศเพื่อนบ้านนิยมมากเบื้องต้นได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวไม่มี ขณะนี้ได้เร่ง
ดาเนินการไปแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
นายศุภกฤต
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลเดือน ธ.ค. 59 แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ที่จดทะเบียนขออนุญาตทางานมียอด 44,555 คน จาแนกเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 17,496 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 27,059 คน ในจานวนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมาย จาแนกเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการขออนุญาตตามกฎหมายการลงทุน 977 คน ประเภทคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองชั่วคราว 1,049 คน ประเภทการมาทางานโดยจาเป็นเร่งด่วน 49 คน พิสูจน์สั ญชาติ
5,855 คน ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมายจ าแนกเป็ น ชนกลุ่ ม น้ อ ย 232 คน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 26,827 คน ในรอบเดือนที่ผ่านมามีดาเนินคดีนายจ้าง 11 ราย มีเรื่องร้องเรียนของตลาด
ลาวมีนายจ้างทั้งหมด 5 ราย มีแรงงานค่างด้าวที่กระทาความผิดและถูกดาเนินคดี 11 ราย เหตุเกิดที่
สภ.บางปะกง จัดหางานได้ดาเนินการประสานชุดเฉพาะกิจตามคาสั่งจังหวัดที่ 29 ลงตรวจสอบพื้นที่ตาม
คาร้องเรียน หลังจากรวบรวมเจ้าหน้าที่แล้วจะดาเนินการจับกุมผู้กระทาความผิดส่งตัวให้ สภ.บางปะกง
ดาเนินคดี
พ.ต.ท.นิธิวัชร์
ตรวจคนเข้าเมืองขอรายงานการปฏิบัติ ในห้วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา มีการจับคนต่างด้าวตาม
พรบ.คนเข้าเมืองจานวนทั้งสิ้น 530 ราย แยกเป็นข้อหาหลบหนีเข้าเมืองจานวน 528 ราย อยู่เกิน
กาหนดอนุญาตจานวน 2 ราย กระทาผิดตาม พรบ.การทางานคนต่างด้าวจานวนทั้งสิ้น 6 ราย จับกุมที่
ตลาดบ่อบัวจานวน 4 ราย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 จับกุมที่ตลาดพนมสารคามจานวน 2 ราย วันที่ 28
ธ.ค.59 มีการผลักดันส่งกลับจานวน 34 ราย แยกเป็นกัมพูชา 16 ราย เมียนมา 11 ราย ลาว 7 ราย
ประธาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องเวลาเข้าตรวจโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วดูว่าการทางานตรงกับ
ใบอนุญาตหรือไม่ ส่วนของการจับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามพรบ.คนเข้าเมืองกรณี
ที่หลบหนีเข้าเมืองกรณีต่างสัญชาติก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันส่งกลับ แต่ถ้าเป็นกรณี พรบ.การ
ทางานของคนต่างด้าวก็จะเป็นจะมีโทษปรับแล้วนาตัวมาที่ตรวจคนเข้าเมืองและจะผลักดันส่งกลับและมี
สานวนเสนอความเห็นชอบที่ศาลตัดสินแล้ว และทางอัยการก็มีความเห็นไม่อุทธรณ์ส่วนใหญ่จะมีเรื่องต่าง
ด้าวมาก ก็มีการทาตามอัยการคือผลักดันส่งกลับพื้นที่เลยด่านก็ช่วยดูด้วยเพราะแรงงานเข้าเมืองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ดูด้วยว่าคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งมาก่ออาชญากรรมก็จะเกิด
ปัญหากับพวกเรา
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสิทธิ
สานั กงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรายงานผลการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ห้วงเดือน ธ.ค.59 มีดังนี้ วันที่ 7 ธ.ค. 59 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตามสถานการณ์ของจังหวัดโดยเป้าหมายเป็นเด็กและ
เยาวชนจานวน 100 คน ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซา วันที่ 8 ธ.ค.59 จัดอบรมวิทยากรป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ปคว.พัฒนาสังคมจานวน 50 คน
ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซา วันที่ 27 – 29 ธ.ค.59 ที่ผ่านมาเข้าร่วมสัมภาษณ์แรงงานในการจัดทา

๑๐

มติที่ประชุม

หนังสือคนประจาเมือง ณ ศูนย์ปีโป้ อ.บางปะกง จานวน 17 ราย เป็นชาวลาวจานวน 16 ราย สัญชาติ
กัมพูชา 1 ราย โดยการสัมภาษณ์ทั้งหมดไม่พบการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ธ.ค. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพื้นที่ มีการออกงานในพื้นที่ ใน
เรื่องการดูแลรักษาฐานเสียในพื้นที่นั้นๆ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลขนต่างๆ ในพื้นที่ 1) เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 59 เวลาประมาณ 08.00 น. ได้มีผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต.เขาหินซ้อน และ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน ประมาณ 200 คน ได้ชุมนุมเพื่อขับไล่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย ทองมี ปลัด
อบต.เขาหินซ้อน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เขาหินซ้อน ตามมติ ก.อบต.จ.ฉะเชิงเทราแต่ปลัดสมชายฯ ได้
ทาบันทึกข้อตกลงกับรักษาราชการแทนท้องถิ่น จ.ฉช.ว่าจะเดินทางไปดารงตาแหน่งดังกล่าวในวันที่ 5
ม.ค.60 ซึ่งกลุ่ มผู้ ชุมนุ มไม่ ยอมรับข้อเสนอของปลั ดสมชายฯจึงได้ชุม นุมขับไล่ ณ อบต.เขาหิ นซ้อ น
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 ธ.ค.59 จะมีการประชุม ก.อบต.จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะเพิ่มวาระ
การประชุมเรื่องกาหนดระยะเวลาการย้ายของปลัดสมชายฯ ในวันที่ 13 ธ.ค.59 เนื่องจากเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่ เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปโดยปกติ 2) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดิน
ทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาท กาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา อานวยความสะดวกประชาชน จานวน 5 ครั้ง ครั้ง นี้
เป็นครั้งที่ 5 วันที่ 15 ม.ค.60 ครั้งละ 750 คน กาหนดการเดินทางเวลา 02.15 น. ออกเดินทางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้ตารวจ สภ.เมืองฯจัดรถนาขบวน กาหนดการที่ให้เดินทางมาพร้อม
กัน ณ ลานอเนกประสงค์ล านคอนกรีต กองพลทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรี โ สธร ในเ วลา
01.45 น.ให้เดินทางมาพร้อมเพรียงกันตามเวลาดังกล่าว
ประธาน
สถานการณ์อื่นเรียบร้อยนอกจากเรื่องท่านปลัด อบต.คือปลัดฯมีปัญหามากและรักษาการณ์
นายก อบต.ด้วย ท่านผู้ว่ามอบหมายให้ผมเป็นประธานที่ประชุมเห็นชอบให้โอนย้าย พอถึงเวลาไม่ยอม
ย้ายจนม๊อบมาพอวันนั้นมีแขกมาจากประเทศจีนนาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าม๊อบที่มาขับไล่ปลัด
ไม่ให้มาที่ศาลากลางจังหวัด โดยมอบหมายให้นายอาเภอพนมสารคามไปเคลียร์สุดท้ายตกลงกันได้ ปลัด
ท่านนี้โดนเชิญตัวไปที่ราบ 11 ไปปรับทัศนคติ ขอเรียนว่าถ้าเกิดมีม๊อบเกิดขึ้นต้องรีบรายงานขึ้นมาทาง
จังหวัดจะได้รีบแก้ไขก่อนอื่นพื้นที่ต้องดาเนินการก่อน ต้องขอบคุณ ทางอาเภอพนมสารคามที่สามารถ
แก้ไขได้ ในส่วนเรื่องการกราบพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ซึ่งทาง ศตส.ได้กาหนดทั้งประเทศจังหวัดละ 5
ครั้ง ครั้งละ 750 คน ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่ 15 ม.ค.60 กาหนดการเดินไปเช้ ากลับเร็วขึ้น ใน
ส่วนของจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะนาคณะไปวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.60 ซึ่งจังหวัดเป็นเจ้าภาพด้วย
จะมีคณะผู้ บ ริ ห ารของจั งหวัดหลายท่าน การจัด เคารพพระบรมศพอาจจะเพิ่มขึ้ นมาอีกอยู่ที่ส านั ก
พระราชวังกาลังพิจารณาอยู่ ยอดที่ไปเคารพพระบรมศพทั้งประเทศประมาณ 3 ล้านคน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา
มีการตรวจจับรถบรรทุกน้าหนักเกิน โดยสรุปตั้งแต่เดิน ต.ค. – ธ.ค.59 มีเรียกรถบรรทุกเข้าชั่ง
น้าหนักจานวน 85 คัน เกินพิกัดอยู่ 5 คัน ซึ่งทางหัวหน้าหน่วยงานก็ได้ว่ากล่าวตักเตือน เนื่องจากมี

๑๑

นายไตรสิทธิ์

มติที่ประชุม

รถบรรทุกเกินมาไม่มาก ในเดือนนี้จะมีออกตรวจอยู่ 3 สายทางที่จะออกตรวจแล้วจะรายงานให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป
เดือน ธ.ค.59 สานักงานขนส่ง จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตารวจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกไปตั้งจุดตรวจจานวน 2 ครั้ง ทาการตรวจสอบรถในเส้นทางทั้งหมด 838
คัน พบรถฐานการกระทาผิด ฐานต่อเติมตัวถังซึ่งจะส่งผลให้มีลักษณะในการนารถไปบรรทุกน้าหนักเกิน
จานวน 8 คัน ครั้ งที่ 1 วัน ที่ 6 ธ.ค. 59 ในช่ว งทางหลวงแผ่ นดิน 304 และ 3245 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม เรื่องสืบเนื่องเป็นการตั้งด่านประจาเดือนและเรื่องรับร้องเรียนของรถที่บรรทุกดินบริเวณ
นั้นจากศูนย์ดารงธรรม ครั้งที่ 2 บริเวณหน้าวัดทดเจริญมณีฤทธิ์ ถนน 304 ต.บางไผ่ อ.เมือง ขอนาเรียน
การบรรทุกรถน้าหนักเกินจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐประจา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีคาสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่ 3217/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานรถบรรทุกสี
ขาวตามโครงการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการดาเนินการได้เปิดตัวตามโครงการไปเมื่อวันที่ 18 พ.ย.59
ณ บริเวณด่านชั่งน้าหนักบางไผ่ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ เป็นประธาน
คณะทางานเริ่มต้นได้มีชุดออกตรวจเฉพาะกิจไปดาเนินการตรวจสอบจับกุมรถที่บรรทุกน้าหนักเกิน ตั้งแต่
วันที่ 22 พ.ย. – 23 ธ.ค. 59 ในการตรวจจับมีผู้กระทาความผิดทั้งหมด 16 คัน ผู้ต้องหา 36 ราย เป็น
ลักษณะรถพ่วงหัวหางตามกฎหมาย พรบ.การขนส่งหัวกับหางนับเป็น 1 คัน แต่เป็นประกอบการราย
เดียวกัน ในที่ประชุมมีการประชุมคณะกรรมการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.60 ในที่ประชุมได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นจานวน 1 ชุด ชุด เฉพาะกิจชุดนั้นมี
พ.ต.อ.เกรี ย งไกร บุ ญ ซ้ อ น รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิ ง เทราเป็ น ประธานชุด เฉพาะกิจ จะเป็ นชุ ด ป้ อ งกั น
ปราบปรามซึ่งจะเป็นกลุ่มวิชาการหัวหน้าขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหัวหน้าชุดก็ได้ กาหนดแผนการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่ องในพื้นที่จังหวัดโดยรอบรวมทั้งในพื้นที่ถนนมอเตอร์เวย์เส้ นทางเข้าสู่จังหวัด
ผลเป็นประการใดในการประชุมครั้งต่อไปจะนาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์
สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้กาหนดวันที่จะประชุมตามที่จังหวัดได้ประกาศเพิ่มเติมผู้ขับ
รถจั กรยานยนต์และกาหนดวิ นเพิ่มดังนี้ คณะอนุกรรมการได้รับมอบหมายและกาหนดประชุมวันที่
26 ม.ค.60 เพื่อวางเกณฑ์และกาหนดวันออกเพื่อ ทาการประชุมตามอาเภอต่างๆและจะเวียนแจ้ง
นายอาเภออีกครั้ง เพื่อเรียกวินในอาเภอมาประชุมและตรวจสอบผู้ขับขี่รายใหม่และรายเก่าและจะทาการ
พิจารณาสาหรับผู้มาขอใหม่ ตามหลักเกณฑ์อนุกรรมการที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์อีกครั้ง ในเดือน
ม.ค. 60 เมื่อออกไปจัดระเบียบแล้วผู้ขับรถใหม่ วินใหม่และผู้ขับรถเก่าเรียบร้อยแล้วจะเริ่มออกตรวจ
ปราบปรามจับกุมสาหรับผู้ที่ไม่ขออนุญาตหรือจักรยานยนต์ป้ายดาในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้น
ไป ผลการดาเนินการจะนาเรียนในครั้งต่อไป
รถตู้สาธารณะในประเด็นที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลคณะขนส่งจังหวัดจะจัดชุดออกตั้งด่านเป็น
ประจาอาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง เมื่อเดือน ธ.ค.ออกไป 2 ครั้ ง เนื่องจากวันที่ 15 ธ.ค.59 มีภารกิจเข้า
สถานีเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและตรวจสอบรถตู้โดยสารและรถโดยสารในสถานี
เบื้องต้นที่จะออกและขณะนี้เป็นนโยบายภาครัฐและกรมขนส่งทางบกเมื่อวานนี้ทางสานักงานขนส่งได้
บูรณาการทหารและตารวจอาเภอเมืองได้เข้าไปตรวจสอบรถอย่างเข้มงวดอีกครั้ง เรื่องสภาพความพร้อม
และอุปกรณ์ในรถได้แก่ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันในการเกิดเหตุได้แก่ฆ้ อน และให้คาแนะนาให้แก่นาย
ท่ารถด้วย ให้ตรวจสอบคนขับสภาพความพร้อมก่อนขึ้นรถและจะออกเป็นประจาทุกอาทิตย์ จะสลับกับ

๑๒

เจ้าหน้าที่ทหารและตารวจได้พูดคุยกับอย่า งต่อเนื่องจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรถตู้โดยสารเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธาน
ขอให้เข้มงวดอย่าให้ว่าพอเกิดเหตุการณ์ก็ค่อยเข้มงวด พอนานไปเรื่องก็เงียบหาย อย่างเรื่อง
หมวกกันน็อคก็ไม่ใส่ ทางขนส่งต้องบังคับวินมอเตอร์ไซด์ให้ใส่หมวกกันน็อคทั้งตัวคนขับและผู้โดยสาร
นายไตรสิทธิ์
ส่วนรถตู้สาธารณะมีนโยบายที่มีการจัดระเบียบรถตู้ จะหมดอายุในปี 2562 ทุกคัน แต่ว่าจะ
ประเภทใดยังไม่ได้กาหนด แต่นโยบายในตอนนี้จะไม่ต่อแน่นอนแล้วจะเปลี่ยนประเภทใดยังไม่ได้กาหนด
และที่รับทราบข่าวมาคือหน่วยของทหาร หน่วยทหารกองพล 2 กรุงเทพฯ จะเรียกประชุมผู้ประกอบการ
รถตู้ โ ดยสารหรื อ รถหมวด 2 ที่ จั ด ระเบี ย บทั้ ง หมดประชุ ม ประมาณวั น ที่ 17 หรื อ 18 เพื่ อ ชี้ แ จง
รายละเอียดในการดาเนินการต่อไป
ประธาน
รถตู้โ ดยสารเท่าที่ท ราบคงไม่ อนุญาตรถใหม่แล้ ว ต่อไปจะเป็นรถมินิบั ส 20 ที่นั่ ง ซึ่งความ
ปลอดภัยจะสูงกว่าซึง่ ในที่เกิดเหตุแต่ละครั้งส่วนใหญ่รถตูจ้ ะไม่มีช่องออก ส่วนฆ้อนก็ไม่รู้ว่าไว้ตรงไหนของ
รถตู้ ฆ้อนจะต้องติดอยู่ที่ด้านข้างหน้าต่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ติดกัน ตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีฆ้อนจะมีการ
ปรับอย่างต่า 1,000 บาท ต้องตรวจสอบว่ามีทุกคันหรือไม่
นายไตรสิทธิ์
กรณีรถตู้ที่ยางล้อไม่มีดอกเป็นของตารวจบางปะกงเป็นคนจับรถสายนี้เป็นรถสายชลบุรี ที่วิ่งผ่าน
สภ.บางปะกงไม่ใช่ร ถที่วิ่งออกจากสถานีฉะเชิงเทรา รถเป็นผู้ถือใบประกอบการของชลบุรี จะตรวจที่
สานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ประธาน
ขอบคุณตารวจ สภ.บางปะกงที่เข้มงวดกวดขัน ขอความร่ วมมือรถตู้ที่วิ่งผ่านเขตพื้นที่ขอให้เรียก
ตรวจบ้างเพราะอย่างน้อยถ้ากาลังง่วงพอตารวจเรียกตรวจทาให้หายง่วงได้ถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่าขับต่อ
พอเรียกตรวจต้องดูว่าผู้ขับขี่เมาหรือไม่ มีใบขับขี่ หรือรถมีสภาพเป็นอย่างไร กฎหมายใหม่รถจะบังคับ
คาดเบลส์ทุกคันทุกคนจะออกกฎหมายบังคับใช้จริง
พ.ต.อ.ช่วงศักดา
กรณีรถเบ้นส์ที่ชนกับต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วขาด ซึ่งขับมาด้วยความเร็วเท่าที่ทราบจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเครื่องมือวัดความเร็วมีอยู่ 1 เครื่อง ในกรณีอุบัติเหตุต่างๆเกิดจากเมาสุรา และ
ขับรถเร็ว ของ ภ.จว.ฉะเชิงเทราจะมีเครื่องวัดความเร็วอยู่ที่ขนส่งที่เดียว ถ้าเป็นไปได้ก่อนจะถึงเทศกาล
สงกรานต์ขอให้ประธานหาเครื่องมือตรวจวัดความเร็ว บนเส้นทางหลักขอให้มี สภ.ละ 1 ตัว ถ้าอยากจะ
ลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเครื่องมือต้องพร้อมมากกว่านี้
นายไตรสิทธิ์
เครื่องยิงความเร็วของขนส่งมี 1 เครื่อง ภารกิจจะใช้ตาม พรบ.ขนส่งจะใช้กั บรถบรรทุกและรถ
โดยสารสาธารณะ ในการยิงความเร็วรถที่วิ่งขวาหรือรถที่วิ่งด้วยความเร็ว ก็จะยิงแล้วส่งหนังสือตามไปจะ
ไปยิงในสายทางซึ่งจะสลับกันทุกวัน ในเครื่องตรวจวัดความเร็วท่านรองเกรียงไกรฯ ได้ยื่นข้อเสนอมาทาง
ขนส่งก็ยื่นหนังสือไปที่กรมขนส่งเพื่อขอให้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนซื้อ และได้ รับ
แจ้งมาจากกองทุนฯว่าสาหรับเครื่องยิงความเร็วในรูปแบบการขอของจังหวัดไม่ได้จัดให้ แต่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติมาขอเป็นภาพรวมโดยสารวจความต้องการของแต่ละจังหวัดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วกองทุน
เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนอนุมัติให้งบประมาณสานักงานตารวจแห่งชาติไปแล้ว จานวนเครื่องไม่
ทราบจานวนตามจานวนที่ขอไป คาดว่าทางสานักงานต้องตรวจสอบว่าจังหวัดฉะเชิงเทราได้กี่เครื่องต้อง
ประสานไปที่สานักงานตารวจแห่งชาติของหน่วยต้นสังกัด ส่ว นเครื่องยิงความเร็วที่อยู่ที่ขนส่ง ถ้าท่าน
ต้องการประสานใช้งานให้ทาหนังสือมาเพื่อจะกาหนดแผนอยากไปร่วมกันหรือจะขอการใช้เนื่องจาก
เครื่องมีราคา 8 แสนบาทต่อเครื่อง การดูแลและการบารุงรักษาการให้ยืมเครื่องผู้ที่นาไปใช้ต้องมีความรู้
ความเข้าใจของเครื่องเพราะต้นทุนสู งมาก จึงจะมีการออกร่วมจึงให้ สภ.ที่มีความต้องการทาแผนมาทาง
ขนส่งจะได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญการใช้เครื่องนาเครื่องไปร่วมกับท่าน
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ประธาน

นายไตรสิทธิ์

ประธาน
มติที่ประชุม

เครื่องวัดแอลกอฮอล์จะต้องนาเครื่องไปสอบเทียบความมาตรฐานทุกปีพอทดสอบเสร็จจะคืนให้
ทุก สภ.ในช่วงเทศกาลทั้ง 18 แห่ง ส่ วนเครื่องวัดความเร็วรบกวนทางตารวจดูว่าถนนเส้นใดจะต้องใช้
เครื่องนี้เพราะว่าจะให้ทุก สภ.คงเป็นไปไม่ได้ จะใช้เส้นทางหลักให้ขนส่งดูว่าเมื่อตรวจแล้วจะให้ตารวจจับ
เลยไม่ใช่ถ่ายภาพแล้วส่งภาพไปที่บ้านไปปรับ ซึง่ ในระหว่างที่ขับเร็วอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ได้
กล้องจะประมวลผลเลยถ้าจะออกตรวจวันไหนก็ไปพร้อมกัน เวลายิงแล้วตารวจตั้งจุดตรวจห่าง
ไป 1 กม.เพื่อยิงแล้วนจะวิทยุไปบอกว่ารถคันนี้หมายเลขอะไรถ้าปฏิเสธสามารถส่งภาพให้ดูได้ ซึ่งจะไป
เรียนท่านขนส่งให้ทาหนังสือเชิญให้ทุก สภ.เข้าร่วมประชุมและมากาหนดแผนตามที่ท่านเสนอว่ายิงแล้ว
จั บ เลยก็ เป็ น นโยบายของทางขนส่ ง อยู่แ ล้ ว กรณีที่ร ถบรรทุ กและรถโดยสารถูก บัง คับติ ด GPS ตาม
กระดาน GPS จะโชว์อยู่แล้วจะเป็นเรื่อง พรบ.รถยนต์ เมื่อเชิญสภ.ทุกแห่งแล้วจะได้ทาแผนร่วมกันของ
จังหวัดฉะเชิงเทราในแนวทางและหลักการของศูนย์ GPS จะมีหน้าจอดูในพื้นที่เมื่อรถเข้าสแกนด์เมื่อ
ความเร็วสูงจะดาเนินการคือ (1.) ถ้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่พื้นที่ให้ออกสกัดจับเลย (2.)ใช้ชุดเฉพาะกิจที่จะขอ
จากทางตารวจออกจับในเส้นทางเมื่อมีการแจ้งเพราะกาลังพลของขนส่งมีไม่มากโอกาสดีที่จะได้ทางาน
ร่วมกัน เมื่อรถวิ่งเร็วกระดานจะขึ้นว่ารถใช้ความเร็วเท่าไรหมายเลขทะเบียนรถที่ซึ่งอยู่ที่วิ่งอยู่ แต่ตัวนี้ยัง
ไม่รวม พรบ.รถยนต์
เมื่อไปยิ งแล้ว ก็ดักจับข้างหน้าได้เลยเพราะถ้าปล่อยไปข้ างหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ส่ ว น
เครื่องวัดเครื่องวัดแอลกอฮอล์ต้องฝาก ปภ.ตอนนี้ให้สารวจว่าเครื่องขาดอีกเท่าไร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายธนสรร
การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง จังหวัดได้ร่ว มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ล งพื้นที่ตรวจที่
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา พบรถจักยานยนต์กระทาความผิดจานวน 98 ราย
ได้เรียกผู้ปกครองมาทาบันทึกข้อตกลง ขณะนี้ทาบันทึกข้อตกลงกันแล้วจานวน 66 คัน ยังเหลืออีก 32
คัน ได้แจ้งให้วิทยาลัยทาหนังสือถึงผู้ปกครองดาเนินการ รถที่กระทาความผิดแจ้งให้ดาเนินการแก้ไข มี
แก้ไขไปแล้ว คงเหลื ออีก 14 คัน อยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับแผนการออกตรวจร้านประกอบการ
กาหนดในเดือน ม.ค.60 และมีแผนออกตรวจในพื้นที่ อ.พนมสารคามในเดือน ม.ค.60 เช่นเดียวกัน
ประธาน
เรื่องนโยบายในการแข่งขันรถในทางสาธารณะ เป็นนโยบายรัฐบาลมีประกาศ คสช.อยู่ 1 ฉบับ
ที่ว่าต้องเชิญผู้ปกครองมาด้วยในส่วนของจังหวัดเราควรแก้ไขที่ต้น เหตุ คงไม่ไปตั้งด่านจับเพราะมีหลาย
สายมีทั้งบางปะกง เมืองตรงห้างแมคโคร เมื่อเร็วๆนี้มีบางคล้า พนมสารคาม และแปลงยาว ท่านผู้ ว่า
ราชการจังหวัดได้มอบนโยบายแล้วว่าลักษณะของรถไปตรวจรถตามสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเชิญมาพูดคุยแต่จะไม่ลงโทษเด็ก เราสอบถามแล้วว่าให้เป็นข้อตกลงแล้ว
เชิญผู้ปกครองมาแต่จะถามว่าไปดัดแปลงสภาพรถที่ไหน ร้านสถานประกอบการที่ทาให้จะดาเนินการตาม
กฎหมายเป็นการดาเนินการที่ต้นเหตุ ซึ่งจังหวัดฉะเขิงเทราจะเป็นโมเดลที่จะนาเสนอรัฐบาลด้วย ฝากให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
พ.ต.ท.วรรณกิจ
รถแข่งที่อาเภอแปลงยาวส่วนใหญ่จะไม่แข่งขันกัน วัยรุ่นรวมกลุ่มกันแล้วขับเพื่อความคึกคะนอง
สภ.แปลงยาว ได้กวดขันและยึดรถมาเป็นประจาอยู่แล้ว
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ดู ว่ า รถดั ด แปลงสภาพมาหรื อ ไม่ ถ้ า ดั ด แปลงสภาพก็ ตั ก เตื อ นเด็ ก ถามว่ า ไปท าร้ า นไหนมา
เราพยายามแก้ไขปัญหามีเรื่องร้องเรียนมามากรถซิ่งในเขตอาเภอเมืองก็มี ดูร้านที่เปิดตอนดึกจะไม่เอ่ย
ชื่อร้านจังหวัดให้โอกาสหลายอาทิตย์แล้ว ถ้าไม่ดาเนินการแก้ไขคงต้องดาเนิน การเร็วๆนี้ขอขอบคุณทาง
ฝ่ายเลขาฯที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในการแสดงความคิดเห็นกัน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 10.40 น.
พ.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( มงคล แสวงศักดิ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์

