รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์
2. นายอาคม
3. นายกิตติพันธุ์
4. พ.ต.อ.ช่วงศักดา
5. พ.ต.ขวัญชัย
6. ร.อ.สาเริง

ศรีคชา
ทองศิริ
โรจนชีวะ
บุรณศิริ
พงษ์อร่าม
สว่างศรี

7. พ.อ.พัฒนพงศ์
8. นายธวัชชัย
9. นางอารียา

ยี่สารพัฒน์
สุขสวัสดิ์
โลณะปาลวงษ์

10. นายคมสรร
11. พ.ต.ท.อานาจ
12. นางโสภา
13. นายปราโมช
14. นายประดิษฐ์
15. นายศุภกฤต
16. นายสัมพันธ์

สิมสา
หาญไฟฟ้า
เวฬุตันติ
แสงประเสริฐ
สุรชัย
ศรีอุทยาน
พรสกุลศักดิ์

17. นางสาวนิรดา

มุ่งหน้าที่

18. นายพิสุทธิ์
19. นายไตรสิทธิ์
20. นายวีรชัย

ปัญจเดโช
ธันยาพรสมบัติ
ชมศาสตร์

21. นายวัฒนา
22. นายสายชล
23. เรือโทชัยณรงค์
24. นายไพโรจน์
25. นายเอนก
26. นายสิทธิ
27. นางสาวหทัยรัตน์

ธรรมวิเศษ
วีริยะรัตตสมบัติ
บงการณ์
วิลาราช
วงศ์ษา
บูรณะภักดี
แจ่มนาค

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

28. นายสมเกียรติ
29. นายธานินทร์
30. นายจรัล
31. นายชูศักดิ์
32. นายพายัพ
33. นายการุญ
34. นายไพโรจน์
35. นายสายสิญจน์
36. นายณฐนนท์
37. นายวิชิตพงศ์
38. พ.ต.ท.บรรณรต
39. พ.ต.ท.วฤทธ์
40. พ.ต.ท.ศานิต
41. พ.ต.ท.วรรณกิจ
42. พ.ต.ท.สรรชัย
43. พ.ต.ท.สมบูรณ์
44. พ.ต.ท.อุทัย
45. พ.ต.ท.ธนภณ
46. พ.ต.ท.ธนิต
47. พ.ต.ท.ชิตพล
48. พ.ต.ท.จาเริญ
49. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
50. พ.ต.ท.นพพร
51. ร.ต.ท.บรรจง
52. ร.ต.อ.บุณย์พงศ์
53. นายจักรกฤษณ์
54. นายปราโมทย์
55. นายสุรวุฒิ
56. นายเกียรติศักดิ์
57. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
58. นายสมศักดิ์
59. นายนพพร
60. นายไชยวัฒน์
61. นายศรนรินทร์
62. นายธนะพล
63. พ.ต.อ.มงคล
64. นายธนสรร
65. พ.ต.ต.ประยุทธ

เยี่ยงมานิต
นิลกาแหง
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
บ้านสระ
ไชยแขวง
ปลื้มจันทร์
วงษ์ชะอุ่ม
ดวงมูลลี
สุทธิ
หวลจิตต์
ถาวโรฤทธิ์
จะโนภาษ
บูรณ์เจริญ
สว่างวงศ์
อุดม
ประทุมทอง
สระสาลี
คงเกียรติก้อง
ยืนยาว
สารโชติ
สุขธยารักษ์
อานโพธิ์ทอง
จินดามงคล
สงวนทรัพย์
นนท์จีรพัส
ศรจรัสสุวรรณ
เวชปรีชา
ภู่กาชัย
สินเจริญ
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
ศรีวิไลสกุลวงษ์
สันติสุขคง
ไตรสรณกุลชัย
แสวงศักดิ์
วงษ์เที่ยง
ดานะ

แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

๓

ผู้ไม่มาประชุม
1. พ.ท.วรชิน
2. นายสมศักดิ์
3. พ.ต.ท.ธัญญะ
4. นายธีระวัฒน์
5.
6.
7.
8.

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
นายณรงค์
นายสมประสงค์
นายสมชัย
นายจตุพร

9. นายวิพากย์
10. ผศ.ดร.อุทัย
11. นายวุฒิศักดิ์
12. นายธรรมนูญ
13. นายวิรัตน์
14. พ.ต.อ.ดุษฎี
15. พ.ต.อ.สุขทัศน์
16. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
17. พ.ต.ท.ธงชัย
18. พ.ต.ท.เสรี
19. พ.ต.อ.วิฑูรย์
20. นายเลอสรร
21. นายเลอสรร
22. นายอานาจ
23. นายชูรัช
24. นายนพ
25. นายวีระพล
26. นายประจวบ
27. นางศิริกาญจน์
28. นายเขียน
29. นายอมร
30. นายชูศักดิ์
31. นายสม
32. นายอิทธิพงษ์
33. นายพศิน
34. นายพลากร
35. นายสมบัติ

เยาวรัตน์
กู้เกียรติกาญจน์
ระย้า
วรรณนุช
เกษตรภิบาล
วัชรชัยทโลสถ
คูหากาญจน์
ธีรวงศ์สกุล
คชานุบาล
เตชเบญจรงค์
ศิริภักดิ์
สิงหเดโช
แจ่มใส
สินสาย
ศุกรเสพย์
พุ่มพันธ์ม่วง
ผลเกิด
วงษ์บุดดา
จันทร์ด้วง
เดโช
สายวาณิชย์
ศรีสุนทร
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
กรรเจียก
ศรีอัญชลี
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.)
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอท่าตะเกียบ
นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.บางขนาก
สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา

๔

36. นายทวีศักดิ์
37. นายสมพร
38. นายวัลลภ
39. นายจอมพงษ์
40. นายประดิษฐ์
41. นายชวลิต

ขโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ชูทับทิม
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เนื่องด้วยวันนี้ท่านผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้กระผมเข้าประชุมแทน และในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙
จะมีการร่างประชามติออกเสี ย งร่างรัฐ ธรรมนูญ และในช่ว งที่ผ่ านมาจะมีข่าวทางสื่ อมวลชนทางด้าน
เอกสารไม่สมบูรณ์ของเอกสารด้วยเหตุอื่นใดเช่น ภัยธรรมชาติทาให้มีความชารุด หรือสูญหาย หรือถูก
ทาลายก็มี หรือมีท่าทางสื่อมวลชนบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง ทางสื่อออนไลน์ทางจังหวัดได้แจ้งทางอาเภอ
ในการซักซ้อมทาความเข้าใจในไม่กี่วันข้างหน้าจะต้องมีภารกิจร่วมกัน ทั้งทาง ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
ในการดูแลความสงบเรียบร้อย แจ้งให้พวกเราช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้ ตรงกับเจตนารมย์ของ
ทางราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 6/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 5 กรกฎาคม 255๙
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ค. 5๙ มีกรรมการท่าน
ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ยบร้ อยจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน ก.ค. ๕9 สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ –

๕

ประธาน

เลขานุการ
นายวีรชัย

๒๕๖๐ อาเภอ ได้ดาเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 1) เป้าหมายหลัก ๑๑ หมู่บ้าน ดาเนินการแล้วเสร็จ ๙ ขั้นตอนได้แก่อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางปะกง 2) เป้าหมายรอง 50 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 – ๕
หมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก)/ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) / ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด /
ขั้น ตอนที่ ๗ การรั บ รองครั ว เรือน (เวที ประชาคมครั้งที่ ๓) / ขั้นตอนที่ ๘ ใช้ม าตรการทางสั งคม /
ขั้นตอนที่ ๙ การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 ปี
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสมานคัตนาราม อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีคนเข้าร่วม 105 คน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง
ด้วยพลังเด็กและเยาชน” ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
อ.พนมสารคาม มีนักเรียนเข้าร่วม 72 คน 2) จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๒๒ – ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย มีผู้เข้าร่วม ๔๐๐ คน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ 1 ครั้ง 1 แห่ง 2) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ ๒ แห่ง ได้ตรวจ
ปัสสาวะ 369 คน พบผลบาก 1 คน 3) ตรวจประเมินสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ระบบมาตรฐาน
มยส. 5 แห่ง 4) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว จานวน 15 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จานวน 4 คดี ผู้ต้องหา 4 คน ข้อหา จาหน่าย 60
คดี ผู้ต้องหา 66 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 33 คดี ผู้ต้องหา 33 คน ข้อหาครอบครอง 93
คดี ผู้ต้องหา 98 คน และข้อหาเสพ 204 คดี ผู้ต้องหา 204 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 394 คดี ผู้ต้องหา
405 คน ของกลาง ยาบ้า 4,001.5 เม็ด ยาไอซ์ 40.27 กรัม กัญชา 139.35 กรัม พืชกระท่อม
60,765 กรัม สารระเหย 1 กระป๋อง
ด้านการบาบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 992 คน ดาเนินการแล้ว 299 คน สมัครใจค่าย
บาบัด เป้าหมาย 500 คน ดาเนินการแล้ว 434 คน บังคับบาบัด เป้าหมาย 1,614 คน ดาเนินการ
แล้ว 1,897 คน ต้องโทษบาบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ดาเนินการแล้ว 192 คน ติดตาม เป้าหมาย
1,130 คน ดาเนินการแล้ว 853 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอาเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จานวน 5 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 69 แห่ง โรงแรม/
หอพักจานวน 19 แห่ ง ร้ านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจานวน 84 แห่ ง แหล่งมั่ว สุม 9 แห่ง ได้สุ่มตรวจ
ปัสสาวะจานวน 520 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตรประจาตัวประชาชน 7 คน แนะนา/ตักเตือน
100 แห่ง สาหรับด้านอื่นๆ ยังไม่พบการกระทาผิด
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งได้ดาเนินการไปแล้วเหลืออีกไม่ถึง 2 เดือน ทางอาเภอก็ยังไม่ดาเนินการ
บางอาเภอก็ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินไปเร่งรัดดาเนินการ การบังคับบาบัดได้พูดถึงเมื่อต้นปีงบประมาณที่มี
ระบบสมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย 500 คน ได้ดาเนินการไปแล้ว 300 คน ฝากทางปกครองอาเภอ
และสาธารณสุขจังหวัดจะทาอย่างไรในอีก 2 เดือนข้างหน้าให้มียอดเพิ่มขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลคดีการกระทาความผิดด้านป่าไม้ ประจาเดือน ก.ค. ๕๙ คดีเกิด จานวน ๙ คดี

๖

ประธาน

มติที่ประชุม

คดีที่ 1 วันที่ ๕ ก.ค. 5๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 3 ไร่ 65 ตารางวา สถานที่ตรวจ
ยึด บริเวณป่าเขาริมอ่างเก็บน้า หมู่บ้านป่าไม้ ม.๗ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 2 วันที่ 5 ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 11 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
สถานทีต่ รวจยึด บริเวณป่าเขาบาราลูน ม.๒ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ 3 วันที่ 5 ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 27 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
สถานทีต่ รวจยึด บริเวณป่าเขาธรรมรัตน์ใน ม.10 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๔ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 2 งาน 85 ตารางวา สถานที่
ตรวจยึด บริเวณป่าเขาช่องแคบ ม.10 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๕ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 9 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
สถานทีต่ รวจยึด บริเวณป่าเขาช่องแคบ ม.10 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๖ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 6 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา
สถานทีต่ รวจยึด บริเวณป่าบ้านเนินดินดา ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๗ วันที่ 15 ก.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ตรวจยึด ไม้สักท่อน 3 ท่อน ปริมาตร 0.214
ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทาผิด รถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน สีเทา จานวน 1 คัน สถานที่ตรวจยึด บริเวณ
เส้นทางบ้านห้วยหิน-บ้านห้วยพลู ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๘ วันที่ 22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาป่าอ่างฤาไน จับกุมผู้ต้องหา 2 คน
พร้อมอุปกรณ์ 2 รายการ ตรวจยึด ไม้พะยูงแปดเหลี่ยม ปริมาตร 0.29 ลบ.ม. สถานที่ ตรวจยึด บริเวณ
ป่าบ้านน้อย ม.13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
คดีที่ ๙ วันที่ 2๖ ก.ค. 59 ไม่พบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก 118 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
สถานทีต่ รวจยึด บริเวณป่าท้ายบ้านคลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผลการ
จับกุมจากเรื่องร้องเรียน
เปรียบเทียบคดีเดือน ก.ค. 58 – ก.ค. 59 จานวนคดี เพิ่มขึ้น 3 คดี จานวนผู้กระทาผิดลดลง
1 ราย จานวนไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 1,064 ท่อน ปริมาตรลดลง 25,646 ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุก
เพิ่มขึ้น 179 ไร่ ๒5 ตารางวา อุปกรณ์การกระทาผิดลดลง 9 รายการ
เปรียบเทียบคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559 จานวนคดี ลดลง 2 คดี ผู้ต้องหาลดลง 17
ราย คดีไม้ลดลง 16 คดี ไม้ของกลางเป็นไม้ท่อนเพิ่มขึ้น 4 รายการ ปริมาตรลดลง 3.68 ลบ.ม. ไม้แปร
รูปลดลง 13 แผ่น ปริมาตรลดลง 38.78 ลบ.ม. คดีบุกรุกเพิ่มขึ้น 15 คดี เนื้อที่เพิ่มขึ้น 1,327 ไร่
86.18 ตารางวา คดีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 2 คดี คดีของป่าลดลง 1 คดี อุปกรณ์ลดลง 215 รายการ
เมือ่ วันที่ 3 ส.ค.59 ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ มาตรวจราชการส่วนราชการที่ 3 มี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.สระแก้ว
และ จ.สมุทรปราการ เน้ นย้าเรื่องการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ให้ ร่ว มกันทางานกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องพลเรือน ตารวจ ทหารและฝ่ายความมั่นคง พยายามให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ถูกยึดคืนมาได้ ไม่ให้มี
การกลับเข้าไปบุกรุกอีก
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี

๗

เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคั ญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ต.ประยุทธ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ค. 59 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย และเพศ
คดีเกิด 24 ราย จับได้ 19 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดีย วกันปีที่ผ่านมา คดีเกิด ลดลง 3 ราย ผู้กระทา
ผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 79.17 (เป้าหมายร้อยละ 85.30)
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 78 ราย จับได้ 45 ราย เปรียบเทียบกับเดือ น
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดเพิ่มขึ้น 5 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าวมี 1 ราย สัญชาติเกาหลีใต้ 1 ราย
ผู้ต้องหา 2 คน (ข้อหาฉ้อโกง) ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 57.69 (เป้าหมายร้อยละ 57.88 )
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 7 ราย จับได้ 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา คดีเกิดลดลง 11 ราย ผู้กระทาผิดที่เป็นคนต่างด้าว ไม่มี
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 663 ราย ผู้ต้องหา 835 คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ปีที่ผ่านมา จั บได้ล ดลง 128 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้ กระทาผิ ดที่เป็นคนต่างด้าว มี
ความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 47 ราย ผู้ต้องหา 48 คน
สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน ก.ค. 59
1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด
2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จานวน 16 คัน ได้รถคืน 4 คัน (จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน)
2.1 ช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมในภาพรวม ดังนี้
- ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จานวน 3 คัน
- ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน 2 คัน
- ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จานวน 4 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
เลขานุการ
วาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
นายศุภกฤต
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทางานใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 2 ส.ค.59 คนต่างด้าวทั้งหมด 44,511 คน จาแนกเป็นคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยถูกกฎหมาย 16,686 คน จาแนกเป็น ต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 972 คน ต่างด้าว
เข้าเมืองชั่วคราว 1,019 คน ต่างด้าวที่ทางานจาเป็นเร่งด่วน 65 คน ต่างด้าวตามมติครม. 10 พ.ย.58
(สัญชาติเวียดนาม) 8 คน ต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 6,494 คน ต่างด้าวที่นาเข้า (MOU) 8,128
คน ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 27,825 คน
ผลการดาเนินการตรวจตามร้ องเรียนของชุดตรวจและดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ
แรงงานต่างด้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 8 คดี 1.) นางดาวัลย์ บุญญวัฒนไพบูลย์ แรงงานต่างด้าว
ผ่านการตรวจสอบ 7 คน เป็นพม่า 7 คน 2.) นายศักดิ์ชัย จันทรางกูล แรงงานต่างด้าว 32 คน เป็น
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ประธาน

เลขานุการ
นายสิทธิ

ประธาน

นายชูศักดิ์
ประธาน
มติที่ประชุม

กัมพูชา 32 คน 3.) นายสมศักดิ์ หลักบ้าน แรงงานต่างด้าว 13 คนเป็นพม่า 5 คน กัมพูชา 8 คน คดี
ร้องเรียนว่ามีต่างด้าวเร่ขายสินค้า 4.) ร้านอาหารนายสี ถนนประชาสรรค์(เร่ขายสินค้า) แรงงานต่างด้าว
3 คน เป็น เวียดนาม 3 คน คดีร้องเรียน 5.) เจ้าของร้านลาบร้อยเอ็ด แรงงานต่างด้าว 5 คน เป็น ลาว
2 คน เวียดนาม 3 คน 6.) บริเวณถนนสวนสมเด็จ อ.เมือง แรงงานต่างด้าว 1 คน เป็นอินเดีย 1 คน
7.) หน้าร้านจิตลดาปลาเผา(ขายพวงมาลัย)แรงงานต่างด้าว 1 คน เป็นเวียดนาม 1 คน 8.) บริเวณหน้า
ห้างบิ๊กซี แรงงานต่างด้าว 1 คน เป็นอินเดีย 1 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน เป็นพม่า 12 คน ลาว 2 คน
กัมพูชา 40 คน เวียดนาม 7 คน และอินเดีย 2 คน
แรงงานต่างด้าวเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกลาโหม ประเด็นแต่ละจังหวัดใน 5 จังหวัดที่
ไปประชุมเมื่อวานนี้ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์ ONE STOP SERVICE ที่แต่ละจังหวัดก็มี
จานวนลดลง ของฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันจาก 3 หมื่นเศษ เหลือ 2 หมื่นเศษ ในขณะเดียวกันก็มีผลการ
ดาเนินการในกรณีที่มีบุคคลหรือนิติบุคคลที่นาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะภาพรวมหรือยังไงก็ตามทีที่ มา
พักประจาที่ต่างๆที่จะส่งต่อให้นายจ้างทั้งในและระแวกเราเอง ก็ยังเป็นหน้าที่ของเราต้องช่วยกันดูแล
เกี่ยวกับการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ของเรา
วาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 12
ก.ค.59 มีการจัดระเบียบขอทานประจาเดือน ก.ค. 59 ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง พบเดินขอทาน
ร้องเพลง จานวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย วันที่ 25 – 29 ก.ค.59 จัดสัปดาห์ รัฐร่วมใจ
สัปดาห์ขอทานในตลาดนัดต่างๆ สัปดาห์แรกของการรณรงค์พบ เป็นชาย 1 ราย คนจ.ขอนแก่น ทาง
สานักงานได้เข้าพูดคุยและดาเนินการและได้ดาเนินการส่งกลับ และพบชายกัมพูชา 1 คน ได้ส่งกลับ
ประเทศไปแล้ว
ค้ามนุษย์เป็นประเด็นหนึ่ งแต่ละจังหวัดต้องรายงานให่ นายกฯ เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ประชุมการค้า
มนุษย์ถ้าหากมีปัญหาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนขอทาน เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 ที่ผ่าน
มาอานาจที่ 1 คืออานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นจนบัดนีม้ ีเอกสารที่ชัดเจนมาถึงเราหรือยัง ตามคาขอถ้า
ยังมาไม่ถึงประสานงานให้ ท้องถิ่นทราบเพราะท้องถิ่นเป็นผู้ มีอานาจ ถ้าเรื่องมาแล้ ว ก็ ให้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบก่อน ต้องทาอย่างไรแล้ว
ประสานกับท้องถิ่นเตรียมตัวเพราะปัจจุบันทางท้องถิ่นเองยังไม่รู้ว่าต้องทาอย่างไร
กฎหมายมีผลบังคับใช้ที่ต้องว่าไปตามกฎหมาย แนวทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐก็ต้องชัดเจน
แนวทางปฏิบัติก็ต้องกาหนดออกมาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติจะได้ดาเนินการให้ถูกต้อง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายธนสรร

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ก.ค. ๕๙
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมื องคนสาคัญในพื้นที่
ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มี หัวข้อข่าวสาคัญการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลในการชี้นาในการรับหรือไม่รับใช้
สิทธิในการประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ถ้ามีการเคลื่อนไหวให้แจ้งศูนย์ รักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอหรือ
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ประธาน
มติที่ประชุม

จังหวัดในทันที ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานการเมืองในพื้นที่ ขอให้การข่าวติดตามไปไม่ว่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปัญหาที่ดินทากิน หนี้สิน หรือปัญหาอื่นๆ ขอให้ติดตามและรายงานข่าวให้ทราบด้วย
เป็นเรื่องที่มีประจาที่มีการชุมนุมเรียกร้อง เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา กฎหมายจราจร รวมทั้ง
หัวข้อการชุมนุมสาธารณะ ได้ให้ทางอาเภอติดตามข้อมูลข่าวสาร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา
นายไตรสิทธิ์

ประธาน
มติที่ประชุม

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีมาตรการรถน้าหนักเกินโดยการตั้งด่านชั่งน้าหนักลอย
เดือนที่ผ่านมาตั้ง 2 ครั้ง ไม่มีรถน้าหนักเกิน สาหรับเดือนนี้ตั้ง 2 ครั้ง พื้นที่ อ.แปลงยาว ต.หนองยาง
สานักงานขนส่งจังหวัดในเดือน ก.ค.แผนกระทรวงคมนาคมส่งมา ออกตรวจเตรียมความพร้อม
ของรถและผู้ขับรถช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในส่วนพื้นที่ในทางของขนส่งออก 5 ครั้ง ตรวจความพร้อมรถ
พ่ว ง รถบั ส รถโดยสาร เพื่อความปลอดภัย ไม่มีผ ลรายงานเรื่องรถน้าหนักเกิน เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59
สานักงานขนส่งได้ไปตรวจพื้นที่ของถนนสายประเวศบุรีรมย์ตลาดคลองสวนเป็นข้อร้องเรียนของศูนย์
ดารงธรรม ปัญหาเรื่องรถบรรทุกได้ตรวจรถบรรทุก พบรถบรรทุกได้กระทาความผิดในฐานต่อเติมตัวรถ
ให้มีลักษณะน้าหนักเกิน จานวน 14 คัน ได้ดาเนินการตามกฎหมายแล้ว และขออนุญาตทางอาเภอ ถ้า
จะตั้งด่านรถผิดกฎหมาย ถ้าจะให้ขนส่งออกไปตั้งด่านแจ้งที่ผมโดยตรง ออกไปทาแผนเบอร์โทรศัพท์ 08
9454 ๑969 นายไตรสิทธิ์ฯ หัวหน้าขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งการวางแผนออกโดยตรงให้ ทุกอาเภอ
การออกตรวจของเราแต่ละครั้งพอรถต้นทางรู้ก็บอกปลายทาง ถ้าทางอาเภอออกแผนแล้วให้ขนส่งไป
ตรวจ ก็จะได้ทางานร่วมกัน
ทุกอาเภอรับทราบมีเป้าชี้เป้าเองจะได้ดาเนินการร่วมกัน ให้ ปภ.จังหวัดและขนส่งช่วยดูรถใหญ่
ในการจอดกีดขวางการจราจร หรือล้าไปในผิวจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นายไตรสิทธิ์

ประธาน
มติที่ประชุม

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๙ ร่วมกับตารวจ สภ.เมืองได้เรียกผู้ แทน
รถจักรยานยนต์รับจ้างของเขตอ.เมือง มีการกาชับและเน้นย้าเรื่องค่าโดยสารและการบริการและเป็นข้อ
สั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการสอบ ก.พ.ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ก.ค.59 มีตัวแทนวินมา รวมทั้งจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างตามมาตรการที่ 3 ทาง
ขนส่งจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเลขาของจังหวัด ในการจัดระเบี ยบจังหวัดคณะกรรมการในการประชุมให้
ดาเนินการตามแผนของส่วนกลาง ให้พิจารณาการรับเรื่องหรือมาตรการเพิ่มเติมให้จัดวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างของจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีการดาเนินการอย่างไรจะนาเรียนครั้งต่อไปเมื่อมีการประชุม
ของเราคงไม่ มี ปั ญ หาเหมือ นบางที่ ที่ มีก ารชุ ม นุม เรีย กร้อ ง ที่ ออกข่า วเพราะของเราท าตาม
นโยบายของ คสช.มีการรายการต่อเนื่อง
รับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
นายธนสรร
ประธาน
นายประดิษฐ์

ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่องการจราจรที่ขนส่งใหม่ ยังมีรถตู้ รถโดยสาร หรือรถประชาชนทั่วไปยังฝ่าฝืน ที่จะออกไป
ทางบางปะกงยังไม่ยูเทริน เรื่องที่ 2 รถที่จะไปจากอ.เมืองจากประปาแล้วจะเลี้ยวขวาไปทางหน้า รพ.ซึ่ง
ในเวลาเร่งด่วนจะทาให้รถติดมาก ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วย
ฝากตารวจจราจรด้วยเพราะในช่วงเช้า – เย็น รถจะติดยาวในการสัญจรในเวลาสั้นๆต้องใช้เวลา
มากพอสมควร มีเจ้าหน้าที่จราจรอานวยการจราจรอยู่ฝาก สภ.เมืองอานวยการไม่ให้ทาผิดกฎหมาย
มีการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรม ร้องเรียนถึงทหารในส่วนของบริษัทได้ทาแล้วทุกเรื่อง ในกรณีที่
เรื่องเลิกจ้างลูกจ้างของผู้รับเหมา เพราะบริษัทได้มีคาสั่งให้ลูกจ้างไปทางานแผนกอื่นแต่ลูกจ้างไม่ยอมไป
เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 3 ครั้ง ลูกจ้า งก็ไม่ไปก็เลยเลิกจ้าง ลูกจ้างเดินทางมาต้องทุกข์ที่สานักงาน
สานักงานมีคาสั่งแล้วว่าเมื่อลูกจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจึงไปร้องที่ศูนย์ดารงธรรมให้ดาเนินบริษัทได้
ชี้แจงว่าได้ดาเนินการแล้วให้ลูกจ้างไปฟ้องศาลเพื่อยกเลิกคาสั่ง
เนื่องจากจังหวัดเรามีสถานประกอบการอยู่ 3 – 4 พันแห่ง ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ไปดาเนินการกรณีพิพาทมากที่เดียว ช่องทางที่จะเสนอข้อเรียกร้องความต้องการหลายช่องทาง เช่นศูนย์
ดารงธรรมของจังหวัดหรืออาเภอก็ตามทีเป็นอีกช่องทางหนึ่ง สุดท้ายต้องมีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ใคร
ทาอะไรบ้างซึ่งกาลังของหน่วยมีไม่มากที่จะไปดาเนินการในคราวเดียวทีละหลายๆ แห่ง ที่ผ่านมาก็ไป
ดาเนินการในข้อพิพาทหลายๆกรณี ซึ่งได้ติดตามข่าวสารอยู่
รับทราบ
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