รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันศุกร์ที่ 2๘ สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์
2. นายสุกฤช
3. พ.ต.อ.สัมพันธ์
4. พ.อ.เรืองศักดิ์
5. ร.ต.อดิสรณ์

ศรีคชา
สุมาวเรศ
เบญจศิริ
แก่นกําจร
โตกุล

6. ร.ท.ณรงค์
7. พ.อ.สุรินทร์
8. นายสมคิด
9. นายนิพัทธ์
10. นายปิยวัฒน์

สุวรรณวิก
เจริญชีพ
เศกอยู่เจริญ
โง้วเจริญสุข
ปิยลังชไพศาล

11. พ.ต.ท.ธัญญะ
12. ร.ต.อ.คม
13. นางโสภา
14. นายมาโนช
15. นายนิสัย
16. นายไชยพร
17. นายวิสูตร

ระย้า
นพโสภณ
เวฬุตันติ
แสงประเสริฐ
สุขระ
พุ่มผลึก
เจริญวงษ์

18. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

19. นางสาวศิริเพ็ญ

สกุลวลีธร

20. ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย
21. นางสาวหิรัญญา
22. นางสาววริณภา
23. นายปฐมพงศ์

แช่มสา
โหงวเกิด
น้อยสง่างาม
เชื้อโพน

24. นายอดุลย์
25. นายนิธิชัย
26. นางสาวฉัตรสุดา

แช่มวงษ์
สมงาม
ชุมเกษียร

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา



27. เรือโทชัยณรงค์
28. นายไพโรจน์
29. นายสมชาย
30. นายฐาปนิต
31. นายชัยยุทธ
32. นายสมเกียรติ
33. นายธานินทร์
34. นายจรัล
35. นายชูศักดิ์
36. นายอัตรศ
37. นายไพโรจน์
38. นายพัลลภ
39. นายสายสิญจน์
40. นายรวิชญ์
41. นายปริญญา
42. นายกฤษดา
43. นายอภิวรรธน์
44. พ.ต.อ.ไพฑูรย์
45. พ.ต.ท.สุวัฒนา
46. ร.ต.อ.วารินทร์
47. พ.ต.ท.กฤษติญา
48. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
49. พ.ต.ท.วรรณกิจ
50. พ.ต.ท.สมปอง
51. พ.ต.ท.สมชาย
52. พ.ต.ท.ธนภณ
53. พ.ต.ท.ชรินทร์
54. พ.ต.ท.นิวัฒน์ชัย
55. พ.ต.ท.พัฒนจักร
56. พ.ต.ท.ชายุต
57. พ.ต.ท.ธงชัย
58. ร.ต.ท.มณัฐชัย
59. ร.ต.ท.บรรจง
60. ร.ต.อ.บุณย์พงศ์
61. ร.ต.อ.หญิงอรุชา
62. นายจักรกฤษณ์
63. พ.จ.อ.สายัณห์
64. นายอภิเษก
65. นายสุภาพ

บงการณ์
วิลาลาช
เพ็งอินทร
บุญสิริ
ศิริวัฒนสกุล
เยี่ยงมานิต
นิลกําแหง
หร่ายมะณี
นันทิธัญญธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
นนท์ชญาวิชญ์
วงศ์หทัย
เจริญศรี
สารีวัน
พันตานุสนธิ์
ศรีกล่ํา
อินทร์ไตรรัตน์
ก๋งแก่น
โลหะเวช
บูรณ์เจริญ
พูลศรี
ชํานิ
สระสําลี
งามวงษ์น้อย
สุขธยารักษ์
สังวรศีล
ชื่นใจชนก
วงษ์บุดดา
พรหมแสง
จินดามงคล
สงวนทรัพย์
ศรีลาศักดิ์
นนท์จีรพัส
ช้างแก้วมณี
ธรรมรงค์รักษ์
วงศ์พลับ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางคล้า
แทน นายอําเภอแปลงยาว
แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอําเภอสนามชัยเขต
แทน นายอําเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอําเภอราชสาส์น
แทน นายอําเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
สวญ.สภ.บางขนาก
สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว



66. นายเกียรติศักดิ์
67. ว่าที่ไพรัตน์
68. นายสมศักดิ์
69. นายนพพร
70. นางสุชมสา
71. นายธนะพล
72. นายจอมพงษ์
73. นายปริญญาพล
74. ร.ต.อ.วิศรุต

ผู้ร่วมประชุม
1. นายธนสรร

ภู่กําชัย
สินเจริญ
จรูญเลิศ
บุตสัตย์
มะสิทธิ์
ไตรสรณกุลชัย
ชูทับทิม
อุทยาภรณ์
ละเอียดอ่อง

แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)

วงษ์เที่ยง

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม 2558
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒8 ส.ค. 58 รายงานการ
ประชุมฯ จํานวน 10 หน้า มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการ
แก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8

มติที่ประชุม

รั บรองรายงานการประชุม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ นคงและความสงบเรี ย บร้ อยจัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายปริญญาพล

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดําเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน ส.ค. ๕8 สรุปผลการดําเนินงาน คือ



ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุม ชน เป้ าหมายปี 2558 มีการประกวด
หมู่ บ้า น/ชุ มชนเข้ มแข็ งเอาชนะยาเสพติ ด ประเภทชุ ม ชนที่ มีปั ญหาระดั บมาก ปี ๒๕๕๘ ระดั บภาค
กระทรวงมหาดไทย/ศอ.ปส.มท.ได้ตรวจเยี่ยมบ้านหินดาษ หมู่ที่ 11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ในวันที่
5 ส.ค. 58 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิ ฐ) และคณะกรรมการฯ พิ ธี
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับ
พระราชทานเงินขวัญถึงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 – 2558 ในวันที่ 3 ส.ค. 58 ณ อิมแพ็คเมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีหมู่บ้านกองทุนแม่ปี 2557 ได้รับพระราชทานเงินขวัญถึง จํานวน 20 หมู่บ้าน
และปี 2558 จํานวน 11 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 31 หมู่บ้าน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีมอบเงินขวัญ
ถุงกองทุนแม่ให้กับหมู่บ้านทั้ง 31 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 58 ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 10 แห่ง เตรียม
ดําเนินการตามโครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน จํานวน 18 แห่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานประกอบการ ๑ แห่ง/
223 คน พบผลบวก 2 คน ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน มยส. 5 แห่ง ดําเนินงาน
โครงการโรงงานสีขาว จํานวน 2 แห่ง
ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จํานวน 12 คดี ผู้ต้องหา ๑2 คน ข้อหาจําหน่าย 58
คดี ผู้ต้องหา 64 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย 31 คดี ผู้ต้องหา 35 คน ข้อหาครอบครอง 74 คดี
ผู้ต้องหา 75 คน และข้อหาเสพ 146 คดี ผู้ต้องหา 146 คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 321 คดี ผู้ต้องหา
332 คน ของกลาง ยาบ้ า 16,877 เม็ด ยาไอซ์ 821.90 กรัม กั ญชา 2,489.87 กรั ม และพื ช
กระท่อม 70,817 กรัม
ด้านการบําบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก 222 คน สมัครใจค่ายบําบัด 664 คน บังคับบําบัด 2,445
คน ต้องโทษบําบัด 200 คน และ ติดตาม 3,531 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอําเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จํานวน ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ จํานวน 101 แห่ง โรงแรม/
หอพักจํานวน ๑2 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจํานวน 43 แห่ง และโต๊ะสนุกเกอร์ จํานวน 1 แห่ง รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 162 แห่ง ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจํานวน 290 คน ไม่พบสารเสพติด ปรับไม่พกบัตร 19 คน
แนะนํา/ตักเตือน 74 แห่ง การตรวจด้านอื่นๆไม่พบการกระทําผิดแต่อย่างใด
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๔.๓ การป้ องกั นและแก้ไ ขปัญ หาการตัด ไม้ทํ าลายป่ าและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายปฐมพงศ์
สรุปผลคดีการกระทําความผิดด้านป่าไม้ ประจําเดือน ส.ค. ๕8 คดีเกิด จํานวน 7 คดี
คดี ที่ ๑ วั นที่ 1 ส.ค. 58 ไม่ พบตั วผู้ก ระทํ าผิ ด ตรวจยึดไม้ก ระยาเลยท่ อน จํ านวน 5 ท่ อน
ปริมาตร 0.84 ลบ.ม. รถเข็นล้อยาง จํานวน 1 คัน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าไทรสามขา หมู่ 15 ต.ท่า
กระดาน อ.สนามชัยเขต
คดีที่ ๒ วันที่ 3 ส.ค. ๕๘ ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ตรวจยึด ไม้นนทรี จํานวน 38 ท่อน ปริมาตร
2.02 ลบ.ม. ไม่พบอุปกรณ์การกระทําผิด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าระเมาะข้างทางบ้านหนองปรือ หมู่
12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
คดีที่ ๓ วันที่ 3 ส.ค. ๕๘ ไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ตรวจยึด ไม้ยางและไม้มะม่วงป่าแปรรูป
จํานวน 22 แผ่น ปริมาตร 0.78 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทําผิด เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง เลื่อยทอน 1 ปื้น
เลื่อยโค้ง 2 ปื้น โซ่เลื่อยยนต์ 4 เส้น ปืนแก๊ป 2 กระบอก



คดีที่ ๔ วันที่ 16 ส.ค. ๕๘ ผู้ต้องหา 3 คนชื่อ นายวรวัฒน์ ยิ่งยงสันต์ นายเอกรัตน์ ซ้อมวงค์
และนายอดุลย์ สอนสะอาด ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จํานวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.29 ลบ.ม. สถานที่เกิด
เหตุ บริเวณบ้านเลขที่ 86/4 หมู่ 7 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
คดีที่ 5 วันที่ 20 ส.ค. 58 ไม่พ บผู้กระทํ าความผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง จํา นวน 36 ท่อน
ปริมาตร 1.65 ลบ.ม. ไม้พ ะยูงแปรรูป 42 แผ่น ปริมาตร 0.65 ลบ.ม. และไม้พะยูงแปรรูป (ปีกไม้)
3 กอง ปริม าตร 4.00 ลบ.ม. สถานที่ เกิ ดเหตุ บริ เวณป่ า ปาล์มติด คลองน้ํ า บ้ า นหลุ ม มะขาม หมู่ 8
ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว
คดีที่ 6 วันที่ 20 ส.ค. 58 ผู้ต้องหา 1 คน ชื่อนายพัน พระภูมิ ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จํานวน
2 ท่อน แปรรูป 1 แผ่น ปริมาตร 0.126 ลบ.ม. ไม้นนทรีแปรรูป จํานวน 11 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร
0.126 ลบ.ม. และซากเขากวาง อุปกรณ์การกระทําผิด เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมแท่นประกอบ เลื่อยโซ่ ปืนลูก
ซองยาว
คดีที่ 7 วันที่ 20 ส.ค. 58 ผู้ต้องหา 1 คน ชื่อนางปราณี ขาวสะอาด ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป
(ปีกไม้) จํานวน 1 กอง ปริมาตร 0.48 ลบ.ม. ไม่มีอุปกรณ์กระทําผิด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่
14 หมู่ 8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว
เปรียบเทียบคดีเดือน ส.ค. 57 กับ ส.ค. 58 จํานวนคดี จํานวนผู้ถูกจับ ปริมาตรไม้ท่อน พื้นที่
ถูกบุกรุก สัต ว์ป่า อุปกรณ์ การกระทําผิ ด ลดลงจากปี 57 ส่วนไม้ท่อน ไม้แปรรูป ปริมาตรไม้แปรรู ป
เพิ่มขึ้นจากปี 57
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญ ปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สําหรับเดือน ส.ค. 58 ไม่พบผู้กระทําความผิดแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ร.ต.อ.วิศรุต

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน
ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน ก.ค. ๕๘ สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และ
เพศ คดีเกิด 29 ราย จับได้ 23 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 6 ราย ใน
กลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 73 ราย จับได้ 55 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 23 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ คดีเกิด 18 ราย จับได้ 13 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 16 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 738 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา จับได้ลดลง 120 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง จํานวน 69 ราย 69 คน



ประธาน

คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ เมื่อเปรียบเทียบเมื่อปีก่อนมีคดีเกิดลดลง แต่หลายพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ฝาก
ผู้เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับคดีต่างๆ ด้วย
เลขานุการ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานในระบบ
ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยพร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานข้อมูลต่างด้าวในเดือน ส.ค. ได้สํารวจบุคคล
ต่า งด้ าวที่ จ ดทะเบี ย น 40,816 ราย มี แรงงานต่ างด้ าวที่ เ ข้ า เมื องโดยถู กต้ องตามกฎหมาย จํ านวน
16,171 ราย มีกัมพูชา พม่า ลาว จํานวน 24,645 ราย การตรวจสอบสัญชาติในปัจจุบันมีแรงงานต่าง
ด้าวตามมติ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 ได้ดําเนินการตรวจสอบสัญชาติไปแล้ว 14,974 ราย เป็นลาว 305
ราย กัมพูชา 14,669 ราย และยังไม่พิสูจน์สัญชาติ 14,187 ราย ต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มี.ค. 59
เรื่องตรวจสอบปราบปรามต่างด้าว ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบสถานบริการ 28 แห่ง แรงงานต่าง
ด้าวผ่านการตรวจ 428 ราย เป็นพม่ า 263 ราย กั มพูชา 165 ราย ดําเนินคดี 1 ราย ในส่วนของ
นายจ้าง สภ.แปลงยาวมีต่างด้าวเป็นกัมพูชา 263 ราย มีเรื่องประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางานได้เน้นย้ํา
ของแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ที่ทํางานในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และทั้งประเทศ กลุ่มแรงงานต่างด้าว
เหล่า นี้ไ ด้ไ ปประกอบอาชีพ ขายผลไม้ ขายของเร่ เป็ นการละเมิดกฎหมายกิ จการงานเจ้ าหน้า ที่ซึ่ งมี
ความผิดอยู่แล้ว ขอฝากให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดํา เนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ ทํางานผิด
ประเภท
ประธาน
เรียนเพิ่มเติมในวันที่คณะกรรมการบริหารแผ่นดินของ สนช.มาราชการ มีคณะกรรมการท่าน
ถามถึงแรงงานต่างด้าวแสดงความกังวลแรงงานภาคประมงเป็นเรื่องสําคัญระดับนโยบาย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสําคัญแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานภาคประมง มีผลกระทบต่ออาชีพ
ประมงโดยภาพรวมด้วย
ร.ต.อ.หญิงอรุชา
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการผลักดัน คดีจาก สภ.และตม.เสร็จสิ้นมีผล
การดําเนินการเปรียบเทียบในเดือน ก.ค.และส.ค.มีสถิติลดลง 29 รายโดยเดือน ก.ค.มีการผลักดันจํานวน
55 ราย กัมพูชา 28 ราย พม่า 27 ราย เดือน ส.ค.ผลักดัน 26 ราย พม่า 3 ราย กัมพูชา 23 ราย
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายฐาปนิด
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอสรุปผลการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําเดือน ส.ค. ๕8
ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ ก แรงงาน
บังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้งเครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา)จํานวน 5 แห่ง
ตรวจคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 3 แห่ง ตรวจเรือประมงทะเล 12 ลํา โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้ง
ออกเรือประมง (Port in – Port Out)จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ตรวจร้านประเภทร้านเกมส์ จํานวน 36 ร้าน ประเภทร้านคาราโอเกะ จํานวน 4 ร้านและไม่พบ
การกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
การตรวจบุ ค คลเร่ ร่ อ นขอทานจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ระหว่ า งวั น ที่ 17 – 21 ส.ค. 58
สนง.พมจ.ฉช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ พื้นที่ อ.เมือง
บางน้ําเปรี้ยว บางปะกง ผลปรากฏว่าพบบุคคลเร่ร่อนขอทาน จํานวน 4 ราย เป็นบุคคลสัญชาติไทย



จํา นวน 1 ราย ได้ทํ าการบั นทึกประวัติแ ละตักเตื อน ส่ง กลั บ ภูมิ ลํา เนา เป็นสั ญชาติกั มพูชา จํ านวน
3 ราย ได้นําตัวส่ง สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดําเนินตามกฎหมายต่อไป
ด้านการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2558 การจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์
และการประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุ ม ณ ห้ องประชุ ม สํา นั กงานเทศบาล
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
การดําเนินงานแจ้งเบาะแส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเดือน ส.ค.58 ยังไม่มีการแจ้งเบาะแส
ของ 1300
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
นายปริญญาพล

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน ส.ค. ๕๘
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
กลุ่ มสมาชิ กกองทุ นฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร จว.ฉช. เมื่ อวั นที่ 6 ส.ค. 58 เวลาประมาณ
09.30 น. กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.ฉช. นําโดย นายวิเชียร ควรเอี่ยม และ นาย
มนู สินพร ได้จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ รวม
ประมาณ 300 คน ณ วัดชายเคืองวนาราม ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉช. มีสาระสําคัญการ
ประชุมโดยสรุปคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๔๒/รับสมัคร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (เพิ่มเติม) และการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ต้องการขอ
ที่ดินทํากินจากรัฐบาล เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.
วันที่ 20 ส.ค. 58 เวลาประมาณ 09.00 น. กลุ่มสมาชิก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จว.ฉช. ประมาณ 400 คน นํ าโดย นายดาระวงษ์ ไทยพิ บู ลย์ นายวิ เชี ย ร ควรเอี่ ย ม และนายมนู
สินพร ได้ จัด ประชุ มสมาชิ กกองทุ นฟื้ นฟู ฯ ที่ วัดชายเคื องวนาราม ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย/ที่ทํากิน แล้วรวบรวมข้อมูลส่งให้ จว.ฉช.
และรัฐบาล ในการขอที่ทํากินจากป่าเสื่อมโทรม โดยมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 500 คน พร้อมทั้งได้มีการ
นัดหมายสมาชิกฯ ให้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ผวจ.ฉช.(ศูนย์ดํารงธรรม จว.ฉช.) ในวันที่ 21 ส.ค. 58
วันที่ 21 ส.ค. ๕๘ เวลาประมาณ 08.30 น.กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จาก
อ.สนามชัยเขต อ.ท่าตะเกียบ อ.พนมสารคาม และอําเภออื่นๆ ในพื้นที่ จว.ฉช.ประมาณ 200 คน ได้
เดินทางมารวมตัว ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนํารายชื่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ไม่
มีที่อยู่อาศัย/ที่ทํากิน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการประชุมที่วัดชายเคือง รวมรายชื่อจํานวน 734 ราย เพื่อยื่น
ต่อ ผวจ.ฉช/ศูนย์ดํารงธรรม จว.ฉช. ถึงคณะรัฐบาล เพื่อขอที่ดินทํากินในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มชาวประมงอวนรุน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58 เวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีกลุ่มชาวประมงอวน
รุน ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม ต.บางปะกง อ.บางปะกง จว.ฉช. ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณ
หน้า สนง.ทต.ท่าข้าม เพื่อขอให้ทางราชการผ่อนผันการบังคับใช้ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
24/2558 เรื่อง การแห้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพิ่มเติม โดยชาวประมง ขอให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจยึดเครื่องมือที่ถูกระบุว่าผิดกฎหมาย โดยขอเก็บไว้เอง
และรับว่าจะไม่นําออกใช้จับปลา และหากทางรัฐจะเยียวยาแก่ชาวประมง ขอให้รัฐเยียวยาแก่ชาวประมง



ที่ไม่มีอาชญาบัตรด้วย การแก้ปัญหา นายอําเภอบางปะกง พร้อมด้วย สนง.ประมง จว.ฉช. ได้เชิญกลุ่ม
ประมงฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.ทต.ท่าข้าม ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงนโยบายของ
คสช.ในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย และขอให้กลุ่มชาวประมงปฏิบัติตามคําสั่งฯ ดังกล่าว
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอให้ทําเป็นหนังสือเพื่อที่อําเภอจะนําเรียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป กลุ่มชาวประมงอวนรุนฯมีความประสงค์จะไปยื่นหนังสือ
กับศูนย์ดํารงธารรม กรมประมง ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อพิจารณาต่อไป
วันที่ ๑๐ ส.ค. 58 เวลาประมาณ 14.30 น. ได้มีตัวแทนกลุ่มชาวประมงอวนรุน ต.ท่าข้ามและ
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จํานวน ๓ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดํารงธรรม จว.ฉช. เรื่องความ
เดือดร้อนของชาวประมงอวนรุน ศูนย์ดํารงธรรม จว.ฉช. ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ และได้มอบหมายให้
ประมงจังหวัดฯ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
จากการข่าว ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 ได้มีชาวบ้าน ม.2 ม.6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง
เตรียมรวบรวมรายชื่อชาวประมงอวนรุน เพื่อทําหนังสือยื่นขอความช่วยเหลือ จาก ผวจ.ฉช. ขอให้ทาง
ศูนย์ PIPO บางปะกง ทําการผ่อนผันมาตรการเข้มงวดในการจับสัตว์น้ํา โดยเฉพาะอาชีพอวนรุน(เคย)ซึ่ง
เป็นอาชีพเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านฉะเชิงเทรา ที่ในอดีตเคยมีประกาศของ จว.ฉช. และ กษ.รองรับให้
ประชาชนสามารถดักจับสัตว์น้ํามาทํากะปิได้ โดย ผญบ.ม.๒ บ้านสองคลอง แจ้งว่า ขณะนี้ชาวบ้านทั้ง
สองหมู่บ้านกว่า 300 ครอบครัว ได้ทําการร่างหนังสือถึง ผวจ.ฉช. คาดว่าในวันที่ 27 – 28 ส.ค. ๕๘ จะ
ไปยื่นหนังสือถึง ผวจ.ฉช.ขอความช่วยเหลือต่อไปแกนนําชื่อ นายชาตรี แก่นเจริญ
กลุ่มประชาชนคัด ค้า นการก่อสร้า งมัสยิด และอาคารเรีย นสอนศาสนา เมื่ อวั นที่ 19 ส.ค.58
จว.ฉช.โดย สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ฉช.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ณ
ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ฉช.โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง ผวจ.ฉช. เป็นประธาน
การประชุมฯ และได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคําเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุท ธรณ์ กรณี นายปรีชา นารี อุ ทธรณ์คําสั่ง เทศบาลตํา บลดอนฉิ มพลี แจ้งการไม่อนุญาตให้ ก่อสร้า ง
อาคารมัสยิดและอาคารเรียนสอนศาสนาอิสลาม ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว ได้มีกลุ่มประชาชน
ในพื้นที่ ทต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว ประมาณ 70 คน นําโดย นายชวน พุกภิญโญ ประธานชุมชน
ศาลเจ้าแม่ก วนอิมทับทิ ม ได้เ ดินทางมาชุม นุม คั ดค้ านการก่อสร้ า งอาคารมั สยิ ดและอาคารเรีย นสอน
ศาสนาอิสลาม การแก้ไขปัญหา เมื่อเวลาประมาณ 14.15 น. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมาย ผู้แทน
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดฯ
ให้ ท ราบว่ า การประชุ ม คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ฯ ในวั นนี้ ไม่ มี คํ า วิ นิจ ฉั ย ใดๆ ทั้ ง สิ้ นเนื่ องจากข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ จึงให้ฝ่ายเลขานุการ ไปดําเนินการหาข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านฯ มีความเข้าใจ เสร็จแล้วได้แยกย้าย
เดินทางกลับ
กลุ่มชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 09.30 น. ได้มี
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 40 คน นําโดยนายอาคม ธีระศักดิ์ ประธานชมรม
กํานันผู้ใหญ่บ้าน จว.ฉช.และตัวแทนชมรมกํานัน ผญบ.ของทุกอําเภอ ได้เดินทางมาศาลากลางจังหวัดฉะ
เขิงเทรา เพื่อยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่าน ผวจ.ฉช.ขอประณามการกระทําของผู้ไม่หวังดีต่อ
ชาติ บ้ า นเมื อง ที่ ก่ อ เหตุ วางระเบิ ด ที่ บ ริ เ วณสี่ แ ยกราชประสงค์ กทม. และขอแสดงความเสี ย ใจกั บ
ครอบครั วของผู้ เสี ยชีวิต และบาดเจ็ บในเหตุการณ์ ครั้ ง นี้ โดยขอเรี ยกร้ องให้ฝ่า ยความมั่นคงของขาติ
ดําเนินการหาผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด โดย ผวจ.ฉช. ได้มอบหมาย นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง



ประธาน

มติที่ประชุม

ผวจ.ฉช.เป็นผู้รับเรื่อง และได้แจ้งให้ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จว.ฉช.ทราบว่า จังหวัดฯจะส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังหระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทราบต่อไป
การแก้ไ ขปั ญหาที่อยู่ อาศัยชุ มชนตลาดบ่ อบัว เมื่อวั นที่ 25 ส.ค. 58 กระทรวงคมนาคม ได้
ประสานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อบัว ณ ห้องประชุม
วิชิตสงคราม ศาลากลาง จว.ฉช.โดยมี พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิท ธิพ ร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการประชุม โดยมี นายสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอนุกูล
ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉช. ผู้แทน ผบ.พล.ร.11 ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉช. หน.สนจ.ฉช. นอ.เมือง ฉช.ผู้แทน
รฟท.และคณะ นายดนัย รุ่งนภาภรณ์กุล ผจก.หจก.บ่อบัวพัฒนาและคณะ นายเกรียงไกร ศรีประเสริฐ
ผู้แทนชุมชนบ่อบัว และคณะ 11 คน (โดยมี ผจก.หจก.บ่อบัวพัฒนาและคณะ โดยมีชาวชุมชนตลาดบ่อ
บัว ประมาณ 70 คน เดินทางมาให้กําลังใจ และรอรับฟังผลการประชุม ข้อยุติในเบื้องต้น คือ 1.) การ
รถไฟแห่งประเทศไทย จะกันที่ส่วนหนึ่งประมาณ 6 ไร่ สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนตลาดบ่อบัว
2.) ในการพัฒนาพื้นที่ หจก.บ่อบัวพัฒนา จะต้องจัดสร้างตลาดบนพื้นที่ที่เช่าจาก รฟท.ให้มีความเพียงพอ
รองรับจํานวนผู้ค้าเดิมชาวชุมชนตลาดบ่อบัว พื้นที่ในการจัดสร้างตลาดต้องไม่น้อยกว่า 3 ไร่/ในระหว่าง
การก่อสร้างตลาดจะต้องจัดพื้นที่สํารองรองรับกลุ่มผู้ค้าเดิม/ให้กลุ่มผู้ค้าเดิมต้องไปแจ้งความจํานงในการ
เข้าค้าขายในพื้นที่ตลาดใหม่กับ หจก.บ่อบัวพัฒนา ทุกราย 3.) หจก.บ่อบัวพัฒนา จะต้องให้สิทธิพิเศษกับ
กลุ่มผู้ค้าเดิมชุมชนตลาดบ่อบัว เกี่ยวกับราคาค่าเช่าแผงค้าขายในราคาที่เป็นธรรม 4.) หจก.บ่อบัวพัฒนา
จะต้องจัดทําผังรายละเอียดของกลุ่มผู้ค้าเดิมว่า ตั้งอยู่บริเวณใด และจัดผังรายละเอียดในการพัฒนาตลาด
ใหม่ว่ากลุ่มผู้ค้าเดิมจะอยู่บริเวณใดให้มีความชัดเจน 5.) ด้านการดําเนินคดีกรณีพิพาทดังกล่าว ขอให้
จนท.ตร.ได้พิจารณาชะลอการดําเนินคดีดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.) กลุ่มตัวแทนชุมชนตลาดบ่อบัวที่เข้าร่วมประชุม และ
หจก.บ่อบัวพัฒนา มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของทางราชการ และยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว
ข้ า งต้ น และได้ ล งพื้ นที่ ร่ ว มกั บ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี และคณะ โดยเสร็ จ สิ้ นลงพื้ นที่ ฯ เมื่ อ เวลาประมาณ
12.17 น. เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
กลุ่มประชาชนชุมนุมขับไล่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคลอง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 58 ได้มีกลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่ ม.6, 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประมาณ 150 คน นําโดย นายเชิด
พรรณ บุญเกิด รอง นายก อบต.สองคลอง/นายสุรพล ยังมากนาม ผญบ.ม.8 ต.สองคลอง/ได้มารวมตัว
ชุมนุมที่โรงเรียนวัดสองคลอง เพื่อขับไล่ น.ส.รุจิรา สุวประดับ ผอ.รร.วัดสองคลอง โดยกลุ่มประชาชนร้อง
กล่าวหากรณีการก่อสร้างอาคารเรียนและการบริหารงานภายใน รร.ไม่โปร่งใส รวม 8 ข้อ การแก้ไข
ปัญหา ผวจ.ฉช.ได้มอบหมาย นายอําเภอบางปะกง รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต.1 เจ้าหน้าที่ทหารร้อย รส.ฯ ได้
เข้าร่วมประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ และได้ข้อสรุปว่า สพป.ฉช.เขต.1 จะให้ ผอ.รร.วัดสองคลอง ไปช่วย
ราชการที่ สพป.ฉช.เขต 1 เป็นเวลา 7 วัน และในระหว่างนี้จะทําการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยจะแจ้งผล
การสอบสวนให้ประชาชนรับทราบวันที่ 2 ก.ย.58 ที่โรงเรียนวัดสองคลอง กลุ่มประชาชนมีความพอใจ
การแก้ไขปัญหา จึงได้แยกย้ายเดินทางกลับ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
ในการแสดงความคิดเห็น มีประชาชนกับทางราชการ เช่นการก่อสร้างมัสยิด เป็นการแสดงความ
คิด เห็นของประชาชน ฝากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องติ ดตามผลจากหน่วยเหนือด้วย จะได้ มีข้อมู ลไว้ต อบ
คําถามของประชาชนในพื้นที่ ส่วนการขัดแย้งกับคนในพื้นที่เอง ฝากให้ตํารวจดูแลด้วยโดยเฉพาะความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิธิชัย

เดือน ส.ค. 58 มีมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกิน ทางแขวงฯได้ไปตั้งด่านตรวจ
จํานวน 2 ครั้ง และได้เรียกรถที่คาดว่าจะบรรทุกน้ําหนักเกินขึ้นชั่งจํานวน 26 คัน ไม่พบผู้กระทําผิด
นายอดุลย์
เดือน ส.ค. 58 เดือนนี้ไม่มีการตั้งด่าน เพราะไม่มีตาชั่งต้องยืมจากเขต 14 ซึ่งทางเขตติดงานจึง
ไม่มีตาชั่ง
นางสาววริญภา
บูรณาการร่วมกับทหาร ตั้งจุดตรวจ จํานวน 3 ครั้ง บริเวณ ต.บางพระ ต.คลองนา ต.ท่าสะอ้าน
พบผู้กระทําผิดจํานวน 3 ราย เป็นผู้ที่ดัดแปลงตัวรถเป็นรถกระบะทึบ เปรียบเทียบปรับ จํานวน 1 ราย
เป็นเงิ น 2,000 บาท อี ก 2 รายออกคํา สั่ ง ผู้ ต รวจการพร้อมทั้ ง แจ้ ง หน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบให้ ท ราบ
เกี่ยวกับการกระทําความผิด และให้เข้มงวดกวดขันในการตรวจสภาพรถเนื่องจากเป็นรถนอกพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ
นางสาววริญภา

นายธานินทร์

ประธาน
มติที่ประชุม

ขณะนี้มีวินมอเตอร์ไซด์ทั้งหมด 144 วิน จํานวน 2,560 คัน และประชุมเมื่อวันที่ 16 พ.ค.
58 ได้รับการอนุมัติเพิ่มอีกรวมเป็นจํานวน 157 วิน จํานวน 2,734 คัน ปัจจุบันมีมาจดทะเบียนเป็น
ป้ายเหลือง จํานวน 1,717 คัน คิดเป็นร้อยละ 63 และเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58 ได้บูรณาการทหารและ
ตํารวจลงพื้นที่ตรวจสอบวินและคนขับรถจักยานยนต์ ในเขตอ.เมือง แจกบัตรผู้ขับรถและมีผู้แทนวินมี
ปัญหาและอุปสรรคคนที่ยังไม่ดําเนินการจากรถป้ายดําเป็นป้ายเหลือง คือ รถที่ยังผ่อนกับไฟแนนซ์ ซึ่งยัง
ไม่เป็นชื่อของคนขับ ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นรถของตัวเองได้ ต้องนําเงินไปชําระหนี้ให้หมดและ
รายชื่อที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วแต่ไม่มีตัวตนมีแต่ชื่อ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือที่ยังค้างอยู่ยังไม่ดําเนินการร้อยละ
37 เดิมบริษัทไฟแนนซ์ไม่ให้นําเล่มมาจดทะเบียน เป็นรถสาธารณะต้องเรียกบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ มาขอ
ความร่วมมือนํามาจดเป็นรถสาธารณะได้ จริงๆ หลักเกณฑ์ของบริษัทต้องไปชําระค่าธรรมเนียม ผู้ขับรถ
ยังไม่พร้อมที่จะมีเงินมาชําระ
ความปลอดภัยของการใช้ รถใช้ถนนของรถจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุ จากจักรยานยนต์
ค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาท มีปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุมีอยู่ 2 ส่วน คือคนเกิดจากความ
ประมาท อีกส่วนคือองค์ประกอบของเส้นทาง การจัดวินมอเตอร์ไซด์ให้ตัวมีระเบียบแต่เส้นทางไหล่ทางที่
มีเส้นทึบยังมี กรวด หิน มากว่า 50% ของพื้นที่ไหล่ทาง อีกส่วนคือ ต้นไม้กิ่งไม้ที่ยื่นมาที่พื้นผิดจราจร
มอเตอร์ไซด์จําเป็นต้องหลบและล้ําเส้นมาที่เส้นทางหลัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น เมื่อเราจัดระเบียบ
ตัวบุคคลแล้ว ระเบียบสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและมีระเบียบมากขึ้น น่าจะหันมาพิจารณาเป็น
ข้อเสนอข้อหนึ่ง ขณะนี้รถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหลังมีมากขึ้นในจังหวัดเรา ถ้ามีแต่ป้ายหน้าป้ายหลัง
ไม่มี เจตนาไม่บริสุทธิ์ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้ว ด้วยเหตุผลใดถึงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลัง การก่อเหตุ
จะจําด้านหลังมากกว่าด้านหน้า เป็นข้อเสนอแนะ
ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องเส้นทาง
คมนาคม อุบัติเหตุเกิดจาก คน ตัวรถ และวิศวกรรมการจราจร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.05 น.
ร.ต.อ.
ตรวจรายงานการประชุม
( วิศรุต ละเอียดอ่อง )
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการ
ด.ต.หญิงทัชชา สถิตย์พรหม พิมพ์/ทาน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์

