
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  3/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที ่  2๙   มีนาคม   ๒๕61   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) (ประธาน) 
2. นายประสิทธ์ิชัย  จันทร์นอม  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท  แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. ร.ท.ณรงค์  สุวรรณวิก  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
8. พล.ต.พณิชย์  ศิริพละ   รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายสาโรช  น้อยใจบุญ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชัชชัย  ไทรจีน   แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายไพโรจน์  ติณชาติอารักษ์  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. พ.ต.ท.อาทร  ท้าวศรีบุญเรือง  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
15. น.ส.ยุพิน  หงษ์วะชิน  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายจรัส   ครชาตรี   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
19. นางปรียาภรณ์  โอสถานนท์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
20. นายวรวุฒ ิ  รัตนบริรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
21. นายสมหมาย  ศรประสิทธ์ิ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. น.ส.เปรมศิริ  แก้วลี   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายทองค า  นิสสัยสัตย์  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายวันชัย  เหมือนประสงค์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายวรวิต  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางสาวลดาวัลย์  แก้วประดับ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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28. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
29. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายพงศกร  สวัสดิ์มาก  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
31. นางเบญจมาศ  ล้ิมสุขศิริ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
34. นางสาวสุทธิกานต ์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
35. นายเอก   อิทธิยาภรณ์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
36. นายคเชนทร์  เที่ยงมณ ี  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
37. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
38. นายประเทือง  อินเกษม   นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
39. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
40. นายประคอง  ก๊วยเจริญ  แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
41. นายพงษ์สุรีย์  อัสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
42. นายอ านวย  เพ็งบุตร   แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
43. นายไพรัตน์  พงษ์ประยูร  แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
44. นายพิชิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
45. ร.ท.บรรจงศักดิ์  มาศิริ   แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
46. พ.ต.ท.ธนายุทธ  สีดา   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
47. พ.ต.อ.ประเสริฐ  โตศักดิ์สิทธ์ิ  ผกก.สภ.บางปะกง 
48. พ.ต.อ.เสถียร  เหล่าเกิ้มหุ่ง  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
49. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
50. พ.ต.ท.สมชาย  สารชน    แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
51. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
52. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
53. พ.ต.อ.ณัฎจักร  จันลา   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
54. พ.ต.อ.วัสสพันธ์  ศิริกุลกมลฉัตร  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
55. พ.ต.อ.ประเดิม  จิตวัฒนาภิรมย์  ผกก.สภ.ราชสาส์น 
56. พ.ต.ท.ไพทูรย์  ลายประดิษฐ์  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
57. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
58. พ.ต.ท.วรานนท์  บุราณรมย์  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
59. พ.ต.ท.สุรสิทธ์ิ  เน่ืองจ านงค ์  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
60. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
61. พ.ต.อ.จิราวัฒน์  ศรีพัฒนสิทธิกร  ผกก.สภ.วังคู 
62. พ.ต.ท.จิรัฎฐ์  อรุณลักษณ ์  สว.สภ.สาวชะโงก 
63. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
64. ด.ต.ยุทธชัย  ทองบุญช่ืน  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
65. ร.ต.อ.ภาสกร  เกียรติไพบูลย์  แทน สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
66. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงค์   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

67. นางสาวขวัญใจ  พรหมศรี  แทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
68. นายปราโมทย์  ศรจรัลสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
69. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
70. นายสุรวุฒ ิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
71. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
72. นายนพพร  บุตดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
73. นายศรนรินทร์  สันติสุขคง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
74. นายพิชัย  อธิเกียรติ ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
75. นายอัตการ  เผด็จศึก   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
76. นายมหัตม ์  มงคล   ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
77. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายอนันต ์  กล่ันขยัน  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
4. นายสมประสงค ์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
6. นายเดชา  นิลวิเชียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
7. นายวิพากย ์  เดชเบญจรงค ์  ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี 
8. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเน่ืองเขต 
9. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
10. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
11. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
12. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ 
13. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
14. นายโกวิท  เหตุนวม   นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
15. นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
16. นางสมจิตร์  พันธ์ุสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
17. นายวชิรศักดิ ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
18. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
19. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
20. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
21. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
22. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
23. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
24. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
25. นายสมบัต ิ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
26. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
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27. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
28. นายวัลลภ  กัวศร ี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
29. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิร ิ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
30. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
31. นางนิทัศนีย์  ฉัตรโชติกวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 
32. พ.ต.อ.บุญส่ง  ปีกขุนทด  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑4.10  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ขอประชาสัมพันธ์ว่าในวันพรุ่งน้ี ( 30 มี.ค.) จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ า
ครบ 248 ปี หน้าบริเวณแม่น้ าบางปะกงที่วัดโสธรและมีขบวนแห่ต่างๆ ส านักงานจังหวัดได้แจ้งก าหนดการได้รับทราบ  
ถ้าไม่ติดภารกิจขอเรียนเชิญด้วย จะมีขบวนแห่ตั้งแต่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินไปยังวัดโสธรจะมีอ าเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  มีก าหนดการทั้งหมด 3 วันตั้งแต่ 30 มี.ค.ถึง 1 เม.ย. เป็นครั้งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่
มีการจัดงานร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ในการจัดการครั้งน้ีในปีที่แล้วจังหวัดก็มีพิธีการมีส่วนร่วม แต่ปี น้ีจัดเป็นครั้ง
แรกที่มีขบวนแห่จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินไปวัดโสธรระยะทางประมาณ 2.5 กม.ขบวนมาจาก 11 อ าเภอ
และจะมีส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมด้วย การแต่งกายเน้นเป็นแบบย้อนยุค  ส่วนการประชุมความมั่นคงของอ าเภอ ฝ่าย
เลขาฯต้องเป็นต ารวจแบ่งกันชัดเจนแล้วจ าลองจากรูปแบบของจังหวัดไปฝากบอกนายอ าเภอและน าเรียน ผกก.ของแต่ละ 
สภ.ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๒/๒๕61  เมื่อวันพุธที ่ 28  กุมภาพันธ์  25๖1                                 
   พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 28  ก.พ. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 
  การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน มี.ค.61   

- รถยนต์ เกิด 2 คัน ได้คืน 1 คัน (สภ.เมือง) 
- รถจักรยานยนต์ เกิด 4 คัน ไม่ได้คืน (สภ.เมือง เกิด 3 คัน, สภ.บางปะกง เกิด 1 คัน) 
- ช่วงเวลาที่ถูกโจรกรรมในภาพรวม 00.01 – 06.00 น. จ านวน 1 คัน, 12.01 – 18.00 น.

จ านวน 2 คันและ 18.01 – 24.00 น. จ านวน 1 คัน 
- สถานที่โจรกรรมในภาพรวม บริเวณเคหสถาน (หน้าห้องพัก, ที่จอดรถหอพัก) จ านวน 2 คัน บริเวณ

ที่สาธารณะ (ริมถนน/ซอย) จ านวน 2 คัน 
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- ไม่มีคดีที่ส าคัญ 
3.2  รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  

 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย 
    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   การชุมนุมเรียกร้องที่ส าคัญในเดือนที่ผ่านมา - ไม่มี  

  เหตุสาธารณะภัยมีเล็กน้อย มีลมพายุพัด เสาไฟฟ้าล้ม ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ อ.แปลงยาว  
ท่านผู้ว่าห่วงเรื่องฝนฟ้าคะนองและมีลมพายุมีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนเมื่อกลางสัปดาห์ของเดือน มี.ค. มีการรายงาน
สถานการณ์ภัยฉุกเฉิน การชดเชยเรื่องความเสียหายเป็นไปตามระเบียบของการช่วยเหลือสาธารณะภัยภัยฉุกเฉิน  ส่วน
งานที่ส าคัญที่จะมีภายในเดือนน้ีแล้วจะต่อไปถึงเดือน เม.ย.เรื่องแรกอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ าย้อนอดีต 248 ปี 
จากแม่น้ าบางปะกงซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรองชาธิปฯ เรื่องของการจัดขบวนแห่ ในวันที่ 30 มี.ค.ได้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจราจรการรักษาความปลอดภัยและจัดรูปขบวนแห่ได้ข้อยุติแล้วคือปกครองจังหวัดและ
ส านักงานจังหวัดก าหนดการได้ปรับเวลาจากเดิมที่แจ้งไปแล้วเวลา 13.00 น. เปล่ียนแปลงเป็น 12.00 น. อ าเภอเมือง 
เกษตรอ าเภอพร้อมกันที่หน้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และขบวนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมมีขบวนของหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยมีขบวนแรกเป็นรถต ารวจ รถพยาบาล รถท่องเที่ยว ต่อมารถประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ต่อด้วยขบวนโยทะวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นโยบายของขบวนอยากให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระลึก
ถึงหลวงพ่อโสธรที่อัญเชิญขึ้นจากแม่น้ าบางปะกงนัดกันที่บริเวณริมแม่น้ าบางปะกง หัวขบวนจะอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ า
บางปะกงเยิ้องกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์    
   นางเบญจมาศ   ลิ้มสุขศิริ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ช่วงวันที่ 11 – 18 มี.ค. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่ถึงเดือน มี.ค. บริเวณตลาดนัดและแหล่งชุมชนไม่
พบผู้มาขอทาน พบผู้แสดงความสามารถ 3 ราย ทั้งหมดมีบัตรผู้แสดงความสามารถถูกต้องและได้ขออนุญาตกับเจ้าของ
ตลาดถูกต้อง และวันที่ 21 มี.ค. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจ าปี 2561 และได้ซักซ้อมเรื่องเกี่ยวกับแผนและโครงการ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 

   4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
    นายวรพัฒน์  ค าไกร  แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   การข้ึนทะเบียนต่างด้าวต้องแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.น้ี ซึ่งเป้าของจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 45,455 
คน เป้าที่จะต้องขึ้นทะเบียนจะต้องด าเนินการภายในวันที่ 28 มิ.ย.ที่มาขึ้นทะเบียนแล้วที่ศูนย์ 26,852 คน จึงเหลือ
ขณะน้ี 2 หมื่นกว่าคนที่แจ้งมาก็เพิ่งทราบ  ขณะน้ีก าลังประชุมกันว่าที่เหลือจะท าอย่างไร ซึ่งทางกระทรวงให้มา
ลงทะเบียนให้นายจ้างและลุกจ้างมาลงทะเบียนตั้งแต่วันน้ีถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 มี.ค. โดยลงทะเบียนมี 2 กรณีคือลงที่แจ้ง
มาทางจัดหางานและแจ้งลงทะเบียนทางออนไลน์ของกรมการจัดหางาน  ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก าลังประชุมกันวางแผน
ให้หน่วยงานโทรตามนายจ้างให้มาขึ้นภายในก าหนด   

     ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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   ประสานกับจัดหางานท าให้เรียบร้อยเพราะหลังจาก 31 มี.ค.น้ีจะต้องปฏิบัติกับคนที่ไม่มาขึ้นทะเบียน
เพราะขณะน้ีจังหวัดท างานหลายเรื่องควบคู่กันไปเช่นตลาดบ่อบัวมีแรงงานไม่ถูกต้องจะให้เจ้าพนักงานที่รับผิดชอบไป
จับกุม ซึ่งขณะน้ีจะติดอยู่ที่ไปขึ้นทะเบียนต่างๆของแรงงานซึ่งก าหนด 31 มี.ค.แล้วจะขยายหรือไม่ 

  นายวรพัฒน์  ค าไกร  แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ถ้าไปขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องด าเนินการจัดหางานต้องขึ้นทะเบียนไว้ก่อนทางจัดหางาน

ด าเนินการให้ครบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศูนย์ 
   พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงค์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ปกติจะส้ินสุดวันที่ 31 มี.ค. กลุ่มส่วนหน่ึงมีมารายงานตัวแล้ว บางส่วนยังไม่รายงานตัวจึงเปิดให้รายงาน
ตัว 2 ส่วนคือที่ศูนย์และลงทะเบียนออนไลน์หลังจาก 31 มี.ค. ใครลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าน้ีสามารถมาท าใบอนุญาตที่
จัดหางานและมาตรวจที่ ตม.ได้จนกระทั่งวันที่ 30 มิ.ย. ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการคนต่างด้าวเพิ่งบังคับใช้เป็นครั้งที่ 2 
พ.ศ.2561 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้การท างานคนต่างด้าว ตัว พ.ร.ก.ใหม่
บังคับใช้วันน้ีเป็นวันที่ 2 มาตราที่ 71 ของ พ.ร.ก.ระบุไว้ว่าตัวการท างานของต่างด้าวประเภทของประเภทการท างานผิด
เงื่อนไขนายจ้าง ผิดลักษณะงาน ท้องที่อนุญาตให้ผ่อนผันการจับกุมถึงวันที่ 30 มิ.ย.61 หมายถึงการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.ก.  คนต่างด้าวจะบังคับใช้จริงในวันที่ 1 ก.ค.61 ในขณะน้ีถ้าพบต่างด้าวจะผิดกฎหมายใด พ.ร.ก.การท างาน
ในเรื่องของการท างานที่เกี่ยวกับเรื่องนายจ้างหรือลูกจ้างผ่อนผันไปก่อนแต่ตัวต่างด้าวยังคงใช้บังคับคนเข้าเมืองอยู่ถ้าพบ
ต่างด้าวหลังวันที่ 31 มี.ค. เอกสารที่จะพบคือเอกสารหนังสือการเดินทางถ้าเจอหนังสือเดินทางก็หมายถึงมีสิทธิอยู่แต่ถ้า
ท างานได้ต้องมีใบอนุญาตการท างานเล่มสีน้ าเงิน กลุ่มแรกที่สมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้ว  กลุ่มที่ 2 มีบัตรสีชมพูบัตรน้ีมี 2 ส่วน
บัตรสีชมพูส่วนแรกคือผ่านศูนย์ OS แล้วรายงานตัวผ่านได้บัตรสีชมพูฉบับใหม่ให้อยู่ได้ 3 เดือนเพื่อไปท าหนังสือเดินทาง
กับใบอนุญาตการท างานให้เรียบร้อย บัตรสีชมพูด้านหลังจะมีลายเซ็นของอธิบดีกรมการจัดหางานกับผู้บัญชาการตรวจคน
เข้าเมือง  จะอยู่ 3 เดือนเพื่อท าการพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตท างานให้เรียบร้อยใน 3 เดือนน้ีจะผ่อนผันการจับกุม
อีกกลุ่มคือบัตรสีชมพูกลุ่มเดิมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันมาและหมดวันที่ 31 มี.ค.61 กลุ่มน้ีจะไม่มีลายเซ็นทั้ง 2 ท่าน
หลังบัตรถ้าไม่มารายงานตัวที่ศูนย์ OS หรือลงทะเบียนออนไลน์ไว้กลุ่มบัตรสีชมพูน้ีหลัง 31 มี.ค.61 การอนุญาตส้ินสุด
หมายถึงว่าถ้าถือบัตรน้ีแล้วไม่มารายงานตัวเลยถ้าเจ้าหน้าที่เจอจะจับกุมแล้วผลักดันส่งกลับ กลุ่มน้ีอยู่ในกลุ่ม 2 หมื่นกว่า
ส่วนหน่ึงเดินออกไปแล้วส่วนหน่ึงย้ายนายจ้างออกนอกจังหวัดไป  ส่วนหน่ึงอาจจะรอเพื่อเดินทางกลับช่วงเทศกาล
สงกรานต์แล้วไม่กลับมาอีก  ช่วงแรกของเดือน เม.ย.จะเป็นช่วงที่ด่างด้าวเดินทางกลับบ้านพวกแรกคือกลับบ้านแล้วไม่กลับ  
เข้ามาอีกจ านวน 4 หมื่น จากที่ 2 หมื่นกว่าจริงแล้วอาจจะเหลือไม่มากก็เป็นไปได้หรือส่วนหน่ึงอาจจะไม่สนใจนโยบายจึง
ไม่มารายงานตัวจึงต้องมกีารบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มน้ี ก่อนในห้วง 3 เดือนซึ่งจะแปะบัตรสีชมพูที่จะหมดในวันที่ 31 มี.ค.
แต่ไม่แปะบัตรสีชมพูที่ศูนย์ OS ส่วนการบังคับใช้กฎหมายแบบเต็มรูปแบบจะเริ่มจริงๆ คือวันที่ 1 ก.ค. ถ้าเป็นนโยบาย
ลักษณะน้ีถ้าเป็นต่างด้าวต้องถือหนังสือเดินทางจะไม่มีบัตรสีชมพูแล้วและจะท างานต้องถือใบอนุญาตการท างานโดย
ภาพรวมต้องเป็นอย่างน้ีใบอนุญาตการท างานจัดหางานเป็นคนออก ส่วนตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทางเป็นของ ตม. 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ขณะน้ีที่จัดหางานรายงานเมือประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดใน 18,000 คนยังไม่มาขึ้นทะเบียนใน
เวลาที่เหลืออยู่คาดว่าจะด าเนินการได้ไม่หมด ครม.มีมติให้ผ่อนผันโดยให้นายจ้างมายื่นค าขอไว้ก่อน  เป็นความเข้าใจที่
ถูกต้องหรือไม่ 
   พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงค์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตามที่ท่านถามเป็นมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค. คือขึ้นทะเบียนไว้ก่อนใครมาตอนน้ีก็รับไว้ก่อนแต่ท าไม่ทัน 
แต่หลังจากวันที่ 31 มี.ค.ท าตามโควตาขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ให้อีก 3 เดือน จัดหางานจะจัดคิวและเรียงล าดับ
กันจะไม่ให ้one stop service เป็นการกระจายเข้าไปตามหน่วยงาน 
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4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จะที่มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
   นายวันชัย  เหมือนประสงค์ แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในเดือน มี.ค.ไม่พบการกระท าผิดแนวทางการใช้แผนที่ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด จุดที่มีการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้เป็นมาตรการป้องกันการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม  
ก าหนดค่าพิกัดที่พบในพื้นที่การกระท าผิดต าแหน่งแผนที่เพื่อที่จะรู้ในต าแหน่งส่งเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบ  เรื่องน้ีได้ส่ง
รหัสผ่านมาว่าเสนอผู้ว่าฯเป็นผู้เปิดรหัส  ส านักงานจังหวัดขอให้ทรัพยากรธรรมชาติฯขออนุมัติใช้อีกครั้งแต่ขณะน้ียังไม่ได้
อนุมัติมา 
 

4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ 
   นายวรวิต  เรืองจันทร์ แทน ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน แขวงทางหลวงร่วมกับสถานีควบคุมน้ าหนักบางไผ่ได้จัดชุดเฉพาะ
กิจไว้พร้อม 24 ชม. แจ้งช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ สภ. 
   นายทองค า  นิสสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในเรื่องของรถบรรทุกน้ าหนักเกินเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่น ามาใช้ตามอ านาจจริงๆ
น้ าหนักเกินเป็น พ.ร.บ.2535 ทางขนส่งเป็น พ.ร.บ.ขนส่งทางบกเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบตั้งด่านตรวจการณ์ของขนส่ง ชุดน้ี
คือเดือนละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งด่านตรวจการณ์ 2 ครั้ง มีกระบะบังคับรถบรรทุกจ านวน 231 คัน มีการลงโทษ
ปรับ 15 ราย ออกใบส่ัง  53 ราย กระบะที่มีการดัดแปลงเป็นกระบะที่บรรทุกน้ าหนักเกินกระบะบรรทุกสูงเกินกฎหมาย
ก าหนดคือกระบะทึบมีการดัดแปลงกระบะส่วนโปร่ง  ซึ่งส่วนมากรถจะมีกระบะทึบสามารถบรรทุกอุปกรณ์สินค้าได้ที่
ถูกต้องตามลักษณะกระบะและสามารถบรรทุกวัสดุอ่ืนได้ด้วย  กระบะทึบออกแบบไว้ส าหรับบรรทุกหิน ดิน ทรายได้ไม่เกิน
ที่ก าหนดของกฎกระทรวงมีการปรับตามกระบะบรรทุกไป   ในส่วนของการจัดระเบียบรถสาธารณะในการตรวจสอบรถตู้
สาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งมาตรการของ คสช.ส่วนหน่ึงเข้าสู่ระยะยั่งยืนรถตู้บรรทุกรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่
มีการดัดแปลงเบาะซึ่งมีการตรวจสอบเหมือนกันที่สถานีและจักรยานยนต์สาธารณะก็มีการตรวจสอบที่วินคิว อยู่มีการ
ตรวจสอบส่วนรวมรถตู้และรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดไม่เกินมาตรฐานที่ คสช.ก าหนด 
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ฝากขนส่งใช้มาตรการที่กรมการขนส่งส่ังมาให้เข้มงวดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และเข้มงวด
ตลอดไป ส่วนรถโดยสาร 2 ช้ันให้ส ารวจว่าเส้นทางใดที่ไม่ให้ว่ิง 
   นายทองค า  นิสสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  รถโดยสาร 2 ช้ันจากการเกิดเหตุที่วังน้ าเขียวเกิดความเสียหายและเสียชีวิตไป 18 ศพและบาดเจ็บเป็น
จ านวนมาก มาตรการเรื่องน้ีเป็นสาเหตุส าคัญด้านนโยบายของกรมขนส่งท่านรัฐมนตรีก็มอบหมายว่ามีการตรวจสอบรถ
โดยสาร 2 ช้ันทุกคันในประเทศว่ามีจ านวนกี่คัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรามีอยู่ 2 พันกว่าคันแต่ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อ
เทียบกับจังหวัดนครราชสีมาและชลบุรี ซึ่งมากกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายเท่าตัว แต่ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบทุกคันและ
ว่ิงเส้นทางไหนคือรถลักษณะน้ีว่ิงทั่วประเทศใบอนุญาตประกอบการคือรับจ้างขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ าทางทั่ว
ราชอาณาจักร มาตรการคือให้ทางหลวงชนบทไปก าหนดกรอบว่าเส้นทางไหนรถประเภทน้ีไม่สมควรเข้ามาเป็นมาตรการ
เชิงนโยบาย  ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดได้มาตรการเชิงรุกมีหนังสือแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันจะมีรถเช่าเหมา
ประเภทน้ีคือรถพนักงาน รถโรงเรียน ช่วงเทศกาลจะมีรับนักเรียนไปทัศนศึกษา ท้องถิ่นจะพาไปดูงานต่างๆ รับแจ้งไป
ท้องถิ่น ทางโรงเรียน นักศึกษาว่ากรณีที่เช่าเหมารถประเภทใดให้ตรวจสอบ และแนะน าให้ใช้รถช้ันเดียวและให้ตรวจสอบผู้
ประกอบด้วยการมีการควบคุม มีการติดตั้ง GPS มีประวัติในการตรวจสอบพนักงานประจ ารถทุกๆเดือนหรือไม่และ
ขณะเดียวกันหากจะมีการเช่าเหมาจะขอความร่วมมือจากส านักงานขนส่งออกไปตรวจสอบเวลาปล่อยรถด้วยก็ได้ 
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   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขนส่งดูแลให้เรียบร้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่หรือช่วงเวลาปกติ จริงๆแล้วต้องท ากัน
ตลอดปีและตลอดไปไม่ใช่แต่ช่วงเทศกาลในถนน 304 มีปัญหาได้บอกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ท าแบบน้ีก็มีท าบ้างไม่ท าบ้าง 
   นายอัตการ  เผด็จศึก แทน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เรื่องของรถบรรทุกน้ าหนักเกินในโครงการได้ด าเนินการไปแล้วแต่ขณะน้ีที่หลักๆ มีเส้นบางน้ าเปรี้ยว ไผ่
ด า มีการบรรทุกน้ าหนักเกินมากจึงท าให้ถนนพังและบางปะกงเส้นบางนา-ตราดจะมีการบรรทุกน้ าหนักเกินจ านวนมากส่ิง
ที่เกิดขึ้นท าความเสียหายเรื่องของเศรษฐกิจ เมื่อวันก่อนเจ้าหน้าที่ตั้งด่านอยู่ด้านล่างแต่รถว่ิงอยู่ด้านบนซึ่งจะข้ามจังหวัด
ฉะเชิงเทราแล้วซึ่งเกินกฎหมายก าหนดไม่สามารถว่ิงขึ้นด้านบนได้อยู่ในช่วง 20.00 น.แต่ของบางน้ าเปรี้ยวรถบรรทุก
น้ าหนักเกินจะว่ิงออกช่วง 6 โมงเช้าและที่ส าคัญท าเกิดอุบัติเหตุเพราะรถที่น้ าหนักเกินจะใช้ความเร็วเพื่อว่ิงแล้วจะลอยตัว
และอยากให้ดูแลความไม่เสมอภาคบนท้องถนนที่ท าถูกต้องแล้วจะอยู่ไม่ได้เพราะการรับงานจะต้องรับงานที่แพงกว่าเป็น
ปัญหาหลักที่ร้องเรียนมาทางหอการค้า  ส่วนใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดมากเมื่อท าถนนเสียหายแล้วก็ว่ิงไป 
   พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนรถบรรทุกน้ าหนักเกินตามค าส่ัง คสช.จะรุนแรงมากโดยยึดรถ ทางต ารวจจะประสานกับทางขนส่ง 
ถ้าเป็นรถต่างจังหวัดก็จับได้เลย 
 

4.5 การแก้ไขแข่งรถในทางสาธารณะ 
   พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ส่วนใหญ่เรื่องการแข่งรถจะอยู่ที่ในเมืองเพราะมีความเจริญของจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาค่อนข้างรุนแรง
กวดขันแล้วก็เงียบกันไป การแข่งรถเป็นภาพสะท้อนปัญหาของปัญหากลุ่มวัยรุ่นเช่ือมโยงเคารพในกฎหมายจราจร  การ
แก้ไขทีละจุดไม่จบพอเจ้าหน้าที่เอาจริงก็หายพอเผลอก็กลับมาอีก ก็มีแนวความคิดว่าผู้ที่แข่งรถคือกลุ่มวัยรุ่นและเป็น
ลูกหลานของราชการและท้องถิ่นในจังหวัดก็ขอกับทางต ารวจ พอออกไปแล้วก็กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก  ในช่วงน้ีเป็น
เวลาปิดเทอมก็ต้องกวดขันกันอย่างจริงจัง  ถ้าจับใครได้ก็ให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะมีมาตรการ 2 ส่วน  
1.มาตรการยึดพื้นที่จะยึดพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นจัดแข่งขันกันเป็นประจ า เมื่อยึดแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็จะย้ายไปแข่งกันที่ อ่ืน            
2.มาตรการในการตั้งด่านมีปัญหาว่าระหว่างที่ตั้งไม่มา พอเลิกด่านก็จะมาจะประสานกับทางป้องกันส่วนหน่ึงประสานขอ
ก าลังทหารจะมาช่วยกันในช่วงปิดเทอมจะมีการกระท าผิดค่อนข้างมาก ในส่วนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดการแข่งรถ
จะมีผู้กระท าความผิดอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกหัวโจกต้องใช้ความเฉียบขาดต้องไปถึงบ้านตอนน้ีมีข้อมูลหมดแล้วในส่วนน้ีทาง
เมือง บางปะกง พนมสารคาม บางน้ าเปรี้ยว ตอนน้ีมีข้อมูล ตรวจค้นรถ ถ้ารถดัดแปลงไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะ
ด าเนินการแก้ไขกลุ่มพวกที่ ภ.จว.ให้ความส าคัญจับกลุ่มน้ีก่อน  กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่รักสนุกเพื่อนชวนไปไหนก็ไปต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ช่วยด้วยเพราะบางทีไม่ได้แข่งพาเพื่อน พาญาติขับข่ีไป เวลาจะหลบหนีด่านกลุ่มพวกน้ีเป็นเหยื่อจะหนีไม่ทัน
ล้มได้รับบาดเจ็บ อันตรายถึงพิการหรือถึงแก่ชีวิต กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจะด าเนินตามมาตรการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
ในช่วงเปิดเทอมจะประสานกับทางโรงเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าโรงเรียนและด าเนินการในส่วนน้ีอีกครั้งจะ
กวดขันเรื่องวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยปัจจุบันที่เห็นนักเรียนจะไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าไปจับเหมือนกับ
รังแกนักเรียนภาพสะท้อนสังคมไทยคือเด็กวัยรุ่นสมัยน้ีไม่เคารพกฎจราจร จะด าเนินส่วนน้ีอย่างจริงจังต่อไป  นักเรียนที่ขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนก็ควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ในส่วนการแก้ไขปัญหากายภาพในการประชุม อจร.ครั้งที่
ผ่านมาได้น าเสนอท่านประธานไปว่ามาตรการทางกายภาพจะช่วยเรื่องการป้องกันลดพื้นที่การกระท าผิดได้มากลดอุบัติเหตุ
ดังกล่าวได้ในการใช้เส้นชะลอความเร็วในจุดที่กระท าผิดเป็นประจ า ซึ่งนอกจากจะลดการแข่งขันรถก็สามารถลดอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นอย่างที่ท่านประธานได้น าเรียนว่าน่าจะควบคุมทั้งปี เส้นชะลอความเร็วควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนสิริโสธรถึง
ถนน 304 น่าจะมีเพราะบางช่วงทางจะตรงเกินไปน่าจะท า มาตรการข่าวสารแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมาตรการที่รับแจ้ง
เหตุประชาชนเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนที่ 2 มาตรการกลุ่มวัยรุ่นที่กลับใจเข้าไปประชาสัมพันธ์พวกน้ีจะเป็นสายข่าวให้
กลุ่มน้ีนัดที่ไหนใครเป็นหัวโจกจะมีการเข้าไปปฏิบัติการให้เฉียบขาดมากขึ้นในกลุ่มที่เป็นหัวโจก ในการน าเรียนเบื้องต้น



 ๙ 

เน่ืองจากต ารวจจะมีการปรับก าลังใหม่และจะด าเนินการอย่างจริงจังขอเวลาขับเคล่ือนเรื่องน้ีคาดว่าในสัปดาห์หน้า
สถานการณ์จะดีข้ึน 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ในด้านการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเดือนน้ีร้องเรียนทางส่ือ 1 ครั้งสงสัยจะมีการแข่งรถที่ อ.บางปะกง 
ประสานงานกับอ.บางปะกงและสภ.บางปะกงตรวจสอบไม่พบ  และอีกครั้งชุดจัดระเบียบของจังหวัดและอ.บางปะกงส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอ าเภอและจังหวัดก็ไปร่วมกับต ารวจอีก 1 ครั้ง ตรวจสถานบริการและพื้นที่เส่ียงที่จะมีการแข่งรถ
เพื่อเป็นการป้องปรามก็ไม่พบ  ส่วนมาตรการด้านการป้องกันต่อเน่ืองตามที่ท่านรองนเรวิชรายงานปกครองจังหวัดนโยบาย
ผู้ว่าฯที่มีการประชุมอบรมการประชุมคู่สมรส ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายข่าวหลายร้อยคนมีการตั้งกลุ่มไลน์ไว้
ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด หมวกนิรภัย และการแข่งรถมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดมาจะเป็นการเสริม
แทนที่จะมีการปราบปรามอย่างเดียวเรื่องการขนส่งก็มีการรณรงค์เรื่องของการให้สวมหมวกนิรภัยเข้าติดต่องาน 
   ประธาน (นายชาธิป  รุจนเสรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตามที่ท่านรองนเรวิชฯเรื่องชะลอความเร็ว ฝากป้องกันจังหวัดประสานเรื่องเส้นชะลอความเร็ว หลัก
วิศวกรรมทางถนน  เรื่องการตั้งด่านจับบางทีก็ไม่ได้ผลเพราะรู้ว่าเราจะท าอะไรทางที่ดีต้องเปล่ียนช่องวิทยุในฐานะที่ท่าน
รองนเรวิชฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการขอให้ท าให้เต็มที่จะใช้ก าลังเสริมขอให้แจ้งจังหวัดมาก าลัง อส.
จังหวัดและอ าเภอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   ร.ท.วุฒิ  แดงห่วง แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
  พล.ร.11 ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจราจรในค่าย พล.ร.11 ในวันมหาเจษฎาราชเจ้าซึ่งมีประตูค่าย 
3 ประตู ประตู 1 – 2 อยู่ถนนสาย 304 ประตูที่ 3 อยู่ถนนสายพนัสนิคม ขอช้ีแจงให้ผู้ที่ใช้เส้นทาง 304 ให้ใช้ประตู ๒ 
เพื่อความสวยงาม ในวันน้ันแต่งเครื่องแบบขาวและมีพานพุ่มเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชานุสาวรีย์พอเล้ียวเข้าไปจอดให้ลงแล้ว
พนักขับรถก็น ารถไปจอดที่ก าหนดให้ ท่านใดถ้าไม่สะดวกไม่มีคนขับรถและถือพานพุ่มขอแนะน าให้ใช้ทหารช่วยถือได้                 
ตอนเลิกขอประสานกับจร.สภ.เมืองอ านวยความสะดวกทางประตูที่ 2 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
    ตามภาพฉายในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ าบางปะกง ซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่เริ่มจุดที่ใต้
สะพานข้ามแม่น้ าบางปะกงถนนเลียบริมแม่น้ าท้ายขบวนถึงเส้นทางตลาดบ่อบัวเคล่ือนขบวนเวลา 12.30 น.นัดหมายส่วน
ราชการและอ าเภอไว้เวลา 11.30 น. เส้นทางมาตามถนนผ่านโรงพยาบาลพุทธโสธรผ่านจวนผู้ว่าฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ เล้ียวขวาผ่านค่าย ช. พัน 2 วงเวียน จนถึงวัดโสธร และขอประสานกับต ารวจในการจัดรถน า อ านวยความ
สะดวกการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ สาธารณสุข โรงพยาบาลเรื่องรถพยาบาล ประสานงานเบื้องต้นแล้วจะน าเข้าขบวนด้วย  
จุดให้น้ าของธนาคารออมสิน การประปาที่รับทราบเบื้องต้น 3 จุด จุดที่ 1 ตรงหัวขบวนใต้สะพาน จุดที่ 2 หน้าจวนผู้ว่า 
จุดที่ 3 ที่วัดโสธร ส่วนวันที่ 30 มี.ค.จะมีงานภาคเย็นต่อภาคกลางคืนด้วย ขอสนับสนุนเรื่องการตรวจค้นวัตถุระเบิด ส่ิง
แปลกปลอมต่างๆบริเวณเส้นทางหรือวัดโสธรทั้งหมด ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
   พ.ต.ท.อาทร  ท้าวศรีบุญเรือง แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
  ในส่วนของ EOD ตชด.รับไปปฏิบัติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 ๑๐ 

เลิกประชุมเวลา    15.35    น.  
                                   

                                                            ด.ต.หญิง                            
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                               ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 
                                                                               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

           พ.ต.อ.                                  
                      ( สมนึก  หาญตา ) 
                               ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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