รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพศาล
2. นายอาคม
3. นายจิรศักดิ์
4. นายกิตติพันธุ์
5. พ.ต.อ.เกรียงไกร
6. ร.อ.สาเริง

วิมลรัตน์
ทองศิริ
ศรีคชา
โรจนชีวะ
บุญซ้อน
สว่างศรี

7. ร.ท.ณรงค์
8. พ.อ.พัฒนพงศ์
9. นายธวัชชัย
10. นายนิพัทธ์
11. นางอารียา

สุวรรณวิก
ยี่สารพัฒน์
สุขสวัสดิ์
โง้วเจริญสุข
โลณะปาลวงษ์

12. ร.ต.อ.คม
13. ดร.วรางค์ภรณ์
14. นายวรพัฒน์
15. นางอุบลรัตน์
16. นายไชยพร
17. นายพัฒนพงศ์

นพโสภณ
ไตรติลานันท์
คาไกร
สงเคราะห์
พุม่ ผลึก
เสมานิตย์

18. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

19. นายพิสุทธิ์
20. นางสุวรรณี
21. นายปฐมพงศ์

เพชรา
สินาเจริญ
เชื้อโพน

22. นายอดุลย์
23. นายนิธิชัย
24. นางสาวฉัตรสุดา
25. นายนิธิวรรธน์
26. เรือโทชัยณรงค์
27. นายไพโรจน์

แช่มวงษ์
สมงาม
ชุมเกษียร
ตันไล้
บงการณ์
วิลาลาช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

28. นายสมชาย
29. นายสุพจน์
30. นายฐาปนิต
31. นายกิตติเดช
32. นางสาวศุภวรรณ
33. นายธานินทร์
34. นางสาวณริน
35. นายจรัล
36. นายคเชนทร์
37. นายสุพจน์
38. นายคงเดช
39. นายไพโรจน์
40. นายพัลลภ
41. นายสายสิญจน์
42. นายรวิชญ์
43. นายกฤษดา
44. นายอภิวรรธน์
45. พ.ต.ท.เจริญชัย
46. พ.ต.ท.สุวัฒนา
47. ร.ต.อ.วารินทร์
48. ร.ต.ท.อิทธินันท์
49. พ.ต.ท.ธนา
50. พ.ต.ท.วรรณกิจ
51. พ.ต.ท.สมเกียรติ
52. พ.ต.ท.สมชาย
53. พ.ต.อ.ธีรวัจน์
54. พ.ต.ท.ธนภณ
55. พ.ต.ท.ไพทูรณ์
56. พ.ต.ท.ชาตรี
57. พ.ต.ท.ชรินทร์
58. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
59. พ.ต.ท.พัฒนจักร
60. พ.ต.ท.ไพโรจน์
61. ร.ต.ท.มณัฐชัย
62. ร.ต.ท.ไพรัตน์
63. พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์
64. นายสุรวุฒิ
65. ว่าที่ไพรัตน์
66. นายสมศักดิ์

เพ็งอินทร
สกุลธรรม
บุญสิริ
ไชยศรี
โอภาไพบูลย์
นิลกาแหง
ศรีคล้าย
หร่ายมะณี
เที่ยงมณี
ตรีรัตนนุกลู
มหาราช
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
นนท์ชญาวิชญ์
เจริญศรี
สารีวัน
มั่งมี
ศรีกล่า
อินทร์ไตรรัตน์
วงษ์จันทร์
มีสมบัติ
บูรณ์เจริญ
สมบูรณ์บริรักษ์
ชานิ
เพิ่มวัฒนชัยกุล
สระสาลี
ลายประดิษฐ์
ทิพย์อัมพร
งามวงษ์น้อย
สุขธยารักษ์
สังวรศีล
อากิยวงศ์
พรหมแสง
เกตุภูเขียว
เจริญกุล
เวชปรีชา
สินเจริญ
จรูญเลิศ

๒
แทน ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ปราจีนบุรี

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
สวญ.สภ.บางขนาก
แทน สวญ.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม

๓

67. นายชูศักดิ์
68. นายศรนรินทร์
69. นายอานวย
70. นายธนะพล
71. นายปริญญาพล
72. ร.ต.อ.วิศรุต

ผู้ร่วมประชุม
1. นายธนสรร

ศรีอัญชลี
สันติสุขคง
เจริญรุ่งเรืองชัย
ไตรสรณกุลชัย
อุทยาภรณ์
ละเอียดอ่อง

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

วงษ์เที่ยง

ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม 2558
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. 58 รายงานการประชุม
ฯ จานวน 1๑ หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไข
จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕8

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายปริญญาพล

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ก.ค. ๕8 สรุปผลการดาเนินงาน คือ
ด้านปูองกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน มีโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษา
ดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.)ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.ค.๕๘ ณ กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษา
พระองค์ ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๐ คน การดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี

๔

๒๕๕๘ ระดับภาค กระทรวงมหาดไทย/ศอ.ปส.มท.ได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนฯที่มี
ความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จานวน ๑ หมู่บ้าน ซึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านหินดาษ หมู่ที่ ๑๑ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม เข้าร่วม
ประกวดฯกาหนดตรวจประเมินในวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โครงการพิธี
พระราชทานกองทุน แม่ของแผ่ นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส.ได้กาหนดจัดพิธีมอบเงิน
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี โดยมีหมู่บ้านกองทุนแม่ ปี ๒๕๕๗ เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง จานวน ๒๐ หมู่บ้าน และปี
๒๕๕๘ จานวน ๑๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๓๑ หมู่บ้าน ปูองกันจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้น ม.๑ –
ม.๒ จานวน ๕๒ โรงเรียน รวม ๔๒๐ คน เตรียมจัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจาปี ๒๕๕๘
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ ๑ แห่ง/
๓๓ คน พบสารเสพติด ๓ คน จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ๑๑
ครั้ง ๑๑ แห่ง ดาเนินงานโครงการโรงงานสีขาว จานวน 1๘ แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน 4 คดี ผู้ต้องหา ๑๐ คน ข้อหาจาหน่าย ๖๔
คดี ผู้ต้องหา ๗๑ คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย ๔๐ คดี ผู้ต้องหา ๔๕ คน ข้อหาครอบครอง ๑๐๗
คดี ผู้ ต้ องหา ๑๐๗ คน และข้ อ หาเสพ ๒๑๗ คดี ผู้ ต้อ งหา 217 คน รวมจั บ กุม ทั้ งสิ้ น 432 คดี
ผู้ ต้องหา 450 คน ของกลาง ยาบ้า 17,859 เม็ด ยาไอซ์ 114 กรัม กัญชา 838 กรัม และพื ช
กระท่อม 8 กิโลกรัม
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ปุวยนอก 203 คน สมัครใจค่ายบาบัด 545 คน บังคับบาบัด 2,162
คน ต้องโทษบาบัด 200 คน และ ติดตาม 1,612 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 73 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน ๑2 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 84 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จานวน ๒ แห่ง รวม
ทั้งสิ้นจานวน 176 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจานวน 363 คน พบสารเสพติด 2 คน ปรับไม่พกบัตร 17 คน
แนะนา/ตักเตือน 68 แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทาผิด วันนี้ชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัดและ
อาเภอเมืองออกตรวจร้านจาหน่ายสุรา และสถานบริการจาหน่ายสุรา เพื่อเป็นการปูองปรามก่อนวัน
เข้าพรรษา
ประธาน
จัดระเบียบสัง คมตามคาสั่ง คสช.ที่ออกมาใหม่มีเรื่องเด็กแว๊นส์ รวมถึงการจาหน่ายเหล้ารอบ
สถานศึกษา ให้ทาการชี้แจงสถานที่จาหน่ายสุราด้วย ทาความเข้าใจกับสถานที่ที่ขายสุรารอบสถานศึกษา
300 เมตร จะเอาผิดกับหัวหน้าหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลย ไม่ใช่แต่สถานบริการเท่านั้น ร้านสะดวกซื้อ
ร้านอาหารบางร้านก็ห้ามจาหน่าย
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๔.๓ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านปุาไม้ ประจาเดือน ก.ค. ๕8 คดีเกิด จานวน 5 คดี
คดีที่ ๑ วันที่ 5 ก.ค. 58 ผู้ต้องหา 1 คน ชื่อนายอาณัติ ศาสตร์บัณฑิต ตรวจยึดไม้ กระยาเลย
แปรรูป จานวน 191 แผ่น ปริมาตร 3.70 ลบ.ม. รถหกล้อ 1 คัน ผ้าใบคลุมรถ 1 ผืน สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณด่านตรวจคลองกลางร้อย ทพ.1306 หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

๕

คดีที่ ๒ วัน ที่ 12 ก.ค. ๕๘ ผู้ ต้องหา 1 คน ชื่อนางอุทัย พิมสาโรง ตรวจยึด ปืนแก๊ป(ไทย
ประดิษฐ์) 1 กระบอก ยาเสพติดประเภท 1 จานวน 1 เม็ด พร้อมอุปกรณ์รวม 10 รายการ สถานที่เกิด
เหตุ บริเวณปุาระบมปร้าน หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๓ วันที่ ๑6 ก.ค. ๕๘ ไม่พบตัว ผู้กระทาความผิ ด ตรวจยึด ไม้พะยูง 2 ท่อน ปริมาตร
0.21 ลบ.ม. สถานที่ เ กิ ด เหตุ บริ เ วณปุ า เขาหนองประโยชน์ หมู่ 6 ต.ท่ า ตะเกี ย บ อ.ท่ า ตะเกี ย บ
จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๔ วันที่ 20 ก.ค. ๕๘ ผู้ต้องหา 1 คนชื่อ นายสมพงษ์ ผ่องแผ้ว ผู้ขับรถยนต์ของกลาง
ตรวจยึด ไม้ต่างประเทศ จานวน 860 แผ่น ปริมาตร 20.64 ลบ.ม. มูลค่าไม้ของกลาง 181,632 บาท
พร้อมรถยนต์บรรทุกเทเลอร์ 18 ล้อ จานวน 1 คัน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสาย 304 หน้าโรงเรียน
บ้านเขาหินซ้อน ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 5 วันที่ 26 ก.ค. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง จานวน 3 ท่อน/แผ่น
ปริมาตร 0.35 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รถเข็นล้อยาง จานวน 1 คัน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปุา
หนองกระพ้อ หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดพิธีปฏิบัติการ
“ทวงคืนผืนปุาให้แผ่นดินบริเวณปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด”ณ บริเวณปุาท้ายบ้านหนอง
ยายกล่อม หมู่ 11 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจยึดพื้นที่คืนจานวน 260 ไร่ ได้รับ
เกียรติจากปลัดอาวุโส อ.สนามชัยเขต เป็นประธานในพิธี
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สาหรับเดือน ก.ค. 58 ไม่พบผู้กระทาความผิดแต่อย่างใด
ประธาน
ฤดูขาดแคลนน้าได้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปหาน้ากินที่อื่นหรือไม่
นางสาวฉัตรสุดา
สัตว์ที่ประสบปัญหาคือไก่ไข่ แก้ปัญ หาคือซื้อน้าเข้าไปในฟาร์มและมีสิ่งระบายความร้อน แต่
สาหรับการเลี้ยงไก่เนื้อต้องมีการลดปริมาณลง และจะพักเล้า 1 เดือน แต่ถ้าแล้งต้องพัก 2 เดือน ส่วน
สุกรต้องมีการผสมลดลงเพราะถ้ามีลูกต้องใช้น้ามาก
นางสาวศุภวรรณ
ตามมติ ครม.และคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบฉบับที่ 22/2558 เรื่องการบูรณาการ
ร่วมกันการควบคุมสถานบริการ กรมสรรพสามิตให้ประสานกับผู้ว่าฯการจัดตั้งคณะทางานในการกาหนด
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งจะไม่ให้จาหน่ายสุราตามมติของ ครม.มีการเกี่ยวกันหลายหน่วยงาน
คาสั่งนี้มีรองผู้ว่าฯเป็นประธาน ปลัดจังหวัด ผบ.พลทหารราบที่ 11 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นายแพทย์
สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภ.๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1,2,6 ประธานอาชีวศึกษา
นายอาเภอทุกอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สรรพสามิตพื้นที่เป็นเลขาฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

๖

ร.ต.อ.วิศรุต

สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มิ.ย. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ
เพศ คดีเกิด 42 ราย จับได้ 32 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 19 ราย ใน
กลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 64 ราย จับได้ 34 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 7 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 24 ราย จับได้ 11 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 6 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 729 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา จับได้ลดลง 244 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จานวน 28 ราย 38 คน
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยพร
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าวในเดือน ก.ค. ได้สารวจบุคคล
ต่างด้าวที่จ ดทะเบี ย น 40,600 ราย มี แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูก ต้องตามกฎหมาย จานวน
๑5,931 ราย แรงงานต่างด้าวตามมติ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 จดทะเบียนที่บางคล้า 24,669 ราย ต่าง
ด้าวกลุ่มนี้ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบสัญชาติให้เสร็จ 14,850 ราย เหลือ 9,519 ราย ต้องให้เสร็จ
ในวัน ที่ 31 มี. ค. 59 มีพม่าที่ยังไม่ได้พิสู จน์สั ญชาติ 4,518 ราย ลาวพิสู จน์แล้ ว 187 ราย เหลื อ
2,263 ราย กัมพูชาเหลือ 3,038 ราย จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานมี 1 ราย
พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลการจับกุมเดือน ก.ค. 58 จับกุมชาวอินเดีย
2 ราย ข้อหา over stay จับกุมกัมพูชาข้อหาหลบหนีเข้าเมือง จานวน 3 ราย ชาวกัมพูชา 28 ราย
ข้อหาให้ที่พักพิง 3 ราย จับกุมนายจ้างคนไทย 2 ราย ไม่แจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.คน
เข้าเมือง 1 ราย เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็น พม่า 7 ราย กัมพูชา 67 ราย เวียดนาม 1 ราย
รวมผลการจับกุม พม่า 7 ราย กัมพูชา 98 ราย อียิปต์ 9 ราย รวม 114 ราย
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายฐาปนิด
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการดาเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาเดือน ก.ค. ๕8
ข้อมูลด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเล กิจ การผลิตสินค้ากุ้งเครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา)จานวน 5 แห่ง
ตรวจเรือประมงทะเล โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง (Port in – Port Out)จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบแรงงานทั้งหมด 18 คน เป็นรายงานต่างด้าว 15 คน ตรวจเรือประมงทะเล โดยศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า -แจ้งออกเรือประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการ ประมงจังหวัดฯกรมเจ้าท่าสาขาฉะเชิงเทรา
ตรวจร้านประเภทร้านเกมส์ จานวน 26 ร้าน ประเภทร้านคาราโอเกะ จานวน 68 ร้านและไม่
พบการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยสนง.วัฒนธรรมจังหวัด
การตรวจบุคคลเร่ร่อนขอทานจังหวัดฉะเชิงเทรา พมจ.ฉช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปูองกันจังหวั ดฯ
เจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวนจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ พื้นที่ บริเวณ ตลาดนัดหลังห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอม
เพล็ก ต.บางตีนเป็น อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผลปรากฏว่าพบบุคคลเร่ร่อนขอทาน จานวน 6 ราย เป็น
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ประธาน
นายธานินทร์

มติที่ประชุม

บุคคลสัญชาติไทย จานวน 1 ราย ได้ทาการบันทึกประวัติและตักเตือน ส่งกลับภูมิลาเนา จ.สระแก้ว เป็น
สัญชาติกัมพูชา จานวน 5 ราย ได้นาตัวส่ง สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดาเนินตาม
กฎหมายต่อไป
ด้านการประชุมอบรมคณะอนุกรรมการศูนย์ ปฏิบัติงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2558 มีจานวน 1 ครั้ง/30 คน
การดาเนินงานแจ้งเบาะแส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเดือน ก.ค.58 ยังไม่มีการแจ้งเบาะแส
ของ 1300
มี ก ารประกาศการค้ า มนุ ษ ย์ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ แรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์
มาตรการจะต้องระมัดระวังเข้มงวดมากกว่าเดิม ฝากเรื่องแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
สานักงานประกันสังคมเป็นปลายทางของการดูแลคนต่างด้าว ซึ่งตัวเลขของจัดหางานจะสูงกว่า
ประกันสังคมเพราะบางกิจการเช่น คนรับใช้งานบ้าน งานเกษตร งานประมงจะไม่ต้องขึ้นกับประกันสังคม
และต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับการดูแลจานวน 11,933 คนทุกเชื้อชาติ จะมี 3 สัญชาติ
คือพม่า 4,502 คน ลาว 358 คน และกัมพูชา 5,419 คน การค้ามนุษย์ถ้าเข้ามาอยู่ในประกันสังคมจะ
ดูแลเหมือนคนไทยทุกประการ ที่ทางจัดหางานและตรวจคนเข้าเมืองรายงาน มีข้อสังเกตว่ามีการจับกุม
แรงงานต่างด้าว ทางจัดหางานกับตรวจคนเข้าเมืองตัวเลขห่างกันมากต้องมีการบูรณาการหรือไม่ ถ้า
นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนต่างด้าว ประกันสังคมมี ช่องว่างคือการพิสูจน์สัญชาติ ต้องใช้เวลานาน และไม่
สาเร็จ ถ้าพิสูจน์สาเร็จแล้ว ทามาให้ประกันสังคมแต่ไม่สามารถออกเลขได้ ซึ่งนายจ้างหลายแห่งกังวลว่า
ยังทาไม่ถูกต้อง ถ้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมไม่ได้เท่ากับไม่ได้รับการคุ้มครองตามระบบประกันสังคม ถ้ามี
ทะเบี ย นนายจ้ า งสามารถน าเลขมาขอที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด และที่ ป ระกั น สั ง คม ได้ มี ก าร
ประสานงานกันแล้วจะมีการผ่อนผันได้มาก
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายปริญญาพล

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.ค. ๕๘
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนสาคัญในพื้นที่ ไม่
พบความเคลื่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใดและความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
วันที่ 7 ก.ค. 58 ได้มีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนรวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
ม.๔ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการให้ย้าย นายสุภานัน เสน่หา ผอ.โรงเรียนวัดทางข้าม
น้อย โดยกล่าวหาว่ามีการบริหารงานอย่างไม่ยุติธรรม การแก้ ไขปัญหา นายชิตชนก ทับแสง นายอาเภอ
บางคล้าพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต ๒ ,เจ้าหน้าที่ตารวจสภ.บางคล้า และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ฯ
ประจา อ.บางคล้า ลงพื้นที่โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย หากผลการประเมินนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จะดาเนินการย้ายนางสุภานันฯ และจะพิจารณาโยกย้ายระดับผู้อานวยการโรงเรียนในห้วงเดือน ก.ย.58
ต่อไป กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนฯ มีความพอใจในการแก้ปัญหา จึงได้แยกย้ายเดินทางกลับ
วันที่ 8 ก.ค. 58 ได้มีกลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัวเข้ายื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าฯขอความเป็นธรรม โดยทาง
กลุ่มฯ ร้องว่า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนชุมชนตลาดบ่อบัวได้รับผลกระทบจากการถูกไล่รื้อแบบไม่เป็น
ธรรมจากบริษัท บ่อบัวพัฒนา การแก้ไขปัญหา ผู้ว่าฯและคณะได้เดินทางมาพบกลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัว

๘

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดย ผู้ว่าฯได้ชี้แจงทาความเข้าใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบว่าเรื่ องดังกล่าว
อยู่ในอานาจของกระทรวงคมนาคม
วันที่ 22 ก.ค. ๕๘ ที่ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.วรสิทธิ์ นพสิทธิพร ผช.รมว.
คมนาคม เป็ น ประธานประชุมตัว แทนจากชุมชนตลาดบ่อบัว จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 10 คน พร้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มฯ ผลการประชุมสรุปได้ว่า ให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย แจ้งให้ หจก.บ่อบัวพัฒนาแจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พิพาททราบถึงเขตพื้นที่ที่จะเข้าพัฒนา
ให้ชัดเจน ว่าตรงไหนเป็นเขตของตลาดให้พ่อค้า แม่ค้าย้ายไปขายของในพื้นที่ที่เตรียมไว้ด้านหลังตลาด
ชั่วคราวแล้วใน หจก.บ่อบัวพัฒนา เข้าพัฒนาพื้นที่เสร็จถึงให้กลับเข้ามาค้าขาย และตรงที่เป็นเขตบ้านพัก
ที่ทาการรื้อถอนไปแล้วตามคาสั่งศาล ให้ดาเนินการต่อ หลังจากนั้นทางกลุ่มชุมชนตลาดบ่อบัว ได้เดินทาง
กลับถึงพื้นที่จังหวัด
วัน ที่ 9 ก.ค. 58 กลุ่ มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่เวลโกรว์ ได้ยื่นหนังสื อโดยมีข้อ
เรียกร้องคือ 1)รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างขั้ นต่า จาก 300 บาทเป็น 360 บาทให้เท่ากันทั้งประเทศ 2)รัฐ
ต้องปรับค่าจ้างประจาปีให้กับลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างที่ทางานต่อเนื่องตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น 3)สร้าง
กลไกในการคุ้มครองแรงงานที่ทางานเกินหนึ่งปีให้มีการปรับค่าจ้าง 4)พิจารณาปรับค่าจ้างฝีมือแรงงาน
ตามความสามารถแต่ละสาขาอาชีพ 5)จัดทาโครงสร้างค่าจ้างให้ชัดเจน มีการเปลี่ยนคานิยามค่าจ้างจาก
เดิมค่าจ้างขั้นต่า เป็นค่าจ้างแรกเข้า การแก้ปัญหา ผู้ว่าฯพร้อมด้วย รองผู้ว่าฯและคณะ ได้ไปพบกลุ่ม
สหภาพแรงงาน และรับหนังสือ และชี้แจงทาความเข้าใจกับกลุ่มสหภาพแรงงานให้ทราบว่า เรื่องดังกล่าว
อยู่ ในอานาจของกระทรวงแรงงาน ส าหรับจังหวัดโดยส านักงานแรงงานจังหวัดจะดาเนินการส่ งข้อ
เรียกร้องดังกล่าวให้กระทรวงแรงงาน พิจารณาต่อไป
วันที่ 28 ก.ค. 58 ได้มีกลุ่มชาวประมงอวนรุน(ไม่สามารถออกอาชญาบัตรได้) ในพื้นที่ ม. 1,6
,9,10 ต.บางปะกง ประมาณ 30 คน ไม่มีแกนนา ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่ วนตัวไปเข้าร่ว มกับกลุ่ ม
ชาวประมงของ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ.เพชรบุรี จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.ระยอง
ฯลฯ รวมประมาณ 500 คน ที่วัดอ้อน้อย กาแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อขอให้หลวงปูุพุทธอิสระ ช่วย
พูดคุยกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของเรือประมง โดยมีข้อเรียกร้องผ่านหลวงปูุพุทธอิสระถึงรัฐบาล ซึ่ง
ขณะรายงานยังไม่ทราบผลสรุป
วิทยุชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันมี 43 สถานี ได้รับการออกอากาศ 21 สถานี และเลิกกิจการไปแล้ว
3 สถานี เคเบิลทีวี 3 แห่ง (MSS,สาครเคเบิล และโสภณเคเบิล) แต่ยังไม่ปรากฏการกระทาผิดเกี่ยวกับ
การให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ ยั่วยุ ยุยง ปลุกปั่น ในพื้ นที่แต่อย่างใด มีการเฝูาฟังในพื้ นที่ที่ผ่านมา ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี
การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง และกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ ในพื้นที่ , กลุ่ม
ขบวนการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มขบวนการเครือข่ายยาเสพติด, บ่อนการพนัน,
อาวุธสงครามและ กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การติดตามความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟูาในพื้นที่ อ.พนมสารคาม(โรงไฟฟูาพลังงานถ่านหินเขาหิ นซ้อน,
การขอเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงโรงไฟฟูาชีวมวลเป็นถ่านหิน ของบริษัทเนชั่นแนลเพาวเวอร์ซัพพลาย และ
โรงไฟฟูาก๊าซธรรมชาติเกาะขนุน ของบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกรเอเซีย จากัด)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิธิชัย

เดือน ก.ค. 58 ได้ออกตรวจชั่งน้าหนักที่ อ.บางน้าเปรี้ยว จานวน 2 ครั้ง และได้เรียกรถที่คาดว่า
จะบรรทุกน้าหนักเกินขึ้นชั่งจานวน 33 คัน ไม่พบผู้กระทาผิดกฏหมาย
นายอดุลย์
เดือน ก.ค. 58 เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม แต่ครั้งที่แล้วได้พูดถึ งการบรรทุกน้าหนักที่จะใช้ใน
เดือน ก.ย.วันนี้มีโบชัวส์มาแจกด้วย ทางแขวงได้ตั้งจุดเคลื่อนที่ ช่วงนี้มีน้าท่วม ฝนตก ลมแรง ต้นไม้ล้ม
ทับทาง หรือไฟดับ หลุมบ่อใหญ่ๆ สายด่วน 1586 ขณะนี้มีรถฉุกเฉินมีอยู่ 5 จุด คือ บ้านโพธิ์ บางคล้า
พนัสนิคม ศรีมโหสถ และบางปะกง เวลาแจ้งต้องแจ้ งให้ชัดจะได้ไปถูก แต่ที่แจ้งมาก็ไม่ใช่ของแขวงการ
ทาง วิธีสังเกตของกรมทางหลวงหลักกิโลจะมีพญาครุฑ หมายเลขและกม.อยู่ด้านล่าง แต่ถ้าเป็นของทาง
หลวงชนบทจะเป็นพญาครุฑเหมือนกันแต่มีตัวย่อจังหวัดตามด้วยหมายเลขถนน
นายสายสิญจน์
ช่วยตรวจสอบงบประมาณเส้นดอนสีนนท์ แหลมประดู่ ทางพังมากจะไปทางแหลมประดู่ต้อง
อ้อมไปทางหลวงชนบทไกลขึ้นแต่ทางดีกว่าครั้งแรกงบประมาณมา 100 เมตรขอต่อทั้งเส้นทาง
นายอดุลย์
ทางแขวงหลวงจะได้งบมาแค่บารุงรักษาทาง จะทาทั้งเส้นไม่ได้ ได้งบมาครั้งละ 2 – 3 ล้านมันก็
ไม่พอทาทั้งเส้น ตอนนี้ทาแผนเสนอไป 800 ล้าน เพื่อทาทั้งเส้น ความจริงถนนเส้นนี้เป็นของจังหวัดให้
มาเป็นของชลประทาน ทาเป็นถนนที่ให้รถเล็กวิ่ง มาตอนหลังมีบ่อลูกรังอยู่ข้างในรถบรรทุกวิ่งถนนรับไม่
ไหว ถ้าจะทาต้องทาทั้งระบบรื้อทั้งเส้น ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่โดนร้องเรียนมากที่สุด พอตั้งด่านก็ไม่วิ่ง ตั้ง
นานก็โดนร้องเรียนหอการค้าบอกว่าทาให้ธุรกิจเขาเสียหาย
นางสุวรรณี
ขนส่งจังหวัดไม่พบรถบรรทุกน้าหนักเกิน ตั้งจุดตรวจ 4 ครั้ง
ประธาน
ภัยแล้งที่ผ่านมาถนนบางเส้นจะปริร้าว ที่บางเตยมีรถบรรทุก 10 ล้อเข้าไปเพื่อกลับบ้านซึ่งเป็น
รถเปล่า ชาวบ้านร้องกลัวรถบรรทุกทาถนนทรุด ซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าถนนที่ทรุดและแตกร้าวอยู่แล้วกับรถ
ที่ไม่ได้บรรทุกอะไรจะมีผลให้เกิดความเสียหายหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางสุวรรณี

นายธานินทร์

การจัดวินมอเตอร์ไซด์ ทาง คสช.เน้นให้บังคับใช้กฎหมาย ในการประชุมของวินที่ตกค้างอยู่เมื่อ
วันที่ 16 ก.ค. 58 เพิ่มเป็น 13 วิน จานวน 130 คัน เพิ่มวินรถต่างๆที่อยู่ในวินอีก 40 คัน เปลี่ยนรถอีก
131 คัน ตอนนี้มีวินจานวน 157 วิน จานวน 2,734 คัน ดาเนินการในการจัดวินมีการประชุมเมื่อ 22
ก.ค. 58 และเชิญตัวแทนวินทุกวินมาร่ว มประชุมมีจานวน 150 คน มาร่วมประชุม มี ผอ.ขนส่งเป็น
ประธาน และมีทหาร ตารวจร่วมประชุม ชี้แจง ทุกคนจะต้องรับทราบความเข้มข้น การบังคับใช้กฎหมาย
รถต้องเป็นปูายเหลือง ใบขับขี่เป็นสาธารณะมีเสื้อวินให้ถูกต้อง หลังจากวันที่ 22 ก.ค.58 มีการอบรม
สาหรับวินที่ยังไม่มีใบขับ ขี่ มาเข้าร่วมขอรับใบขับขี่มาประมาณ 250 คน ขอรับใบอนุญาตเพื่อไปทา
ใบขับ ขี่ ส าธารณะ วิ น ที่ท าถูก ต้อ งแล้ ว ทุ ก อย่ างคื อวิ น ตรงองค์ก ารโทรศัพ ท์ มีทั้ ง หมด 11 คัน มีก าร
ร้องเรียนการเก็บค่าโดยสารแพงเกินอัตราคิวรถสองแถวสายบางคล้า ได้ดาเนินการเรียกผู้ประกอบการมา
พูดคุยทาความเข้าใจแล้ว
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง ส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานและ
เกี่ยวกับสภาพไหล่ทางของทางหลวงที่ไว้ให้จักรยานยนต์ จักรยาน หรือรถเสีย แต่สภาพไหล่ทางตอนนี้ไม่
สามารถขับขี่ได้ มีทั้งเศษหิน เศษทรายและต้นไม้ล้มทับอยู่ ทาให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งบนทางสายหลัก

๑๐

ประธาน

มติที่ประชุม

ถ้าจะจัดระเบียบให้รถจักรยานยนต์วิ่งไหล่ทาง แต่ไหล่ทางต้องเอื้อประโยชน์ให้หรือเปล่าตามธรรมดาไหล่
ทางกว้าง 1 – 2 เมตรจะเหลื อให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 1 ฟุต นอกนั้นเป็นเศษหินเศษทรายและต้นไม้ ทา
อย่างไรให้รถจั กรยานยนต์วิ่ง อย่างปลอดภั ย ภายในเส้ นทึบ เพราะถ้าทาได้จะเกิดความสวยงาม สถิติ
อุบัติเหตุจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ควรรณรงค์ให้ไหล่ทางใช้การได้ดี
ท่านผู้ว่าฯฝากมาในที่ประชุมนี้ ระลึกถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งที่ทากัน
เป็นความเคยชินมาไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ ทากันจนคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง การจัดระเบียบสังคมมีการออก
กฎใหม่ๆมามาก เพื่อให้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่เอาไปจัดระเบียบสังคมและความ
สงบเรียบร้อย ทาให้กระทบกับผู้ที่ทาแบบเดิมๆ คิดว่าที่ทาทุกวันนี้มันถูกต้องแล้ว ถือว่าทากันมานาน
บางอย่างก็ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น คนที่ กาลังที่เข้มแข็งกว่าก็ต่อสู้ แต่คนที่ด้อยกว่า ได้แต่ร้องเรียน ก็จะ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่มีการจัดระเบียบใหม่ๆ ได้ทาการชี้แจงและเข้าใจกับ
ประชาชนเสียก่อน ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องรั บผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความ
วุ่นวายฝากไว้ให้พิจารณาด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.20 น.
ร.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( วิศรุต ละเอียดอ่อง )
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