รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕6๒ เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายฐานิตย์
3. นางสาวกาญจนา
4. พ.ต.ท.สิทธิพลว์
5. พ.อ.ป้องรัฐ
6. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
มิลาเอียง
สมรูป
สิริธานิยภักดี
แย๎มงามเรียบ
กล๎องเจริญ

7. ร.ท.สุวิช
8. พ.อ.นักรบ
9. นายเริงชัย
10. นายประสาน
11. นายปิยวัฒน์

กุลละวณิชย์
วรราช
ศรีคชา
สืบเชื้อ
ปิยวัฒน์ไพศาล

12. นายบุญญา
13. นายธนยศ
14. นายโฆษิต
15. นายวรพัฒน์
16. นายศักดิ์ศิลป์
17. นายศุภกฤต
18. นางนันทนา

พุฒแก๎ว
ยันตะนะ
ชุมเกษียร
คาไกร
ตุลาธร
ศรีอุทยาน
อนันตรกิตติ

19. นายพงศ์พันธ์
20. นายสัญลักษณ์
21. นางพิกุล
22. นายพิศาล

เสนาพัฒนาสมัคร
อํอนสกล
ศิริเกษ
พุํมสร๎าง

23. นายศราวุธ
24. นางสาวณัฐชา
25. นายมนตรี
26. นายไพโรจน์
27. อ.วัชราภรณ์
28. วําที่ ร.ต.ศิรพงศ์
29. นางสาวหทัยรัตน์

เริงฤทธิ์
วิยะกุล
สํองแสงจันทร์
วิลาราช
สิงห์สาราญ
โภคินวงศ์หิรัญ
แจํมนาค

รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน๎าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู๎อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารชํางที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท๎องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน๎าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

30. นางผุสดี
31. นางรุํงทิพย์
32. นายธนดล
33. นางเพลินพิศ
34. นายพงศกร
35. นายไพโรจน์
36. นายประคอง
37. นายสุริยันต์
38. นายอนุชิต
39. นายสุริยกมล
40. นายสยาม
41. ร๎อยโทบรรจงศักดิ์
42. พ.ต.ต.ปรีชา
43. ร.ต.ท.นิวัฒน์
44. พ.ต.อ.สุพล
45. พ.ต.ท.กฤษณ์
46. พ.ต.ท.ธนา
47. พ.ต.ท.เอกภพ
48. พ.ต.ท.บรรณรต
49. พ.ต.ท.กุลภณ
50. พ.ต.อ.วัชรพันธ์
51. พ.ต.ท.ชนินทร์
52. พ.ต.ท.พิทูรย์
53. พ.ต.ท.วิทยา
54. พ.ต.ต.สุจิตร
55. พ.ต.อ.นทพล
56. พ.ต.ท.ชาตรี
57. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย
58. พ.ต.ท.วุฒิชัย
59. พ.ต.ท.ถานันตร์
60. ร.ต.อ.วิโรจน์
61. พ.ต.ต.พนัส
62. นางสาวจุติพร
63. นางสุภัทรวดี
64. พ.จ.อ.สายัณห์
65. นางศรีกญ
ั ญา
66. นายสุรวุฒิ
67. นายอานวย
68. นายสมนึก

จงไกรจักร
นวลจันทร์
จิราภรณ์
ทองนพคุณ
สุดเสนํหา
ปลื้มจันทร์
ก๏วยเจริญ
อิ่มจิตร์
พูลแพ
ไวยพงษ์
โตแย๎ม
มาศิริ
จูเจริญ
ตาดตําย
แสงทอง
บุญเรืองคณาภรณ์
มีสมบัติ
ธรรมาธิกุล
หวลจิตต์
กุลวสุสิริ
ปัญญาเนรมิตดี
เดชชีวะ
พัฒนชัย
ยืนยง
ศิริราช
กาญจนาภรณ์
ทิพย์อัมพร
ศรีใส
จิตไพบูลย์
สุขสาราญ
โชคสุระชัย
ทวีเขตร์กิจ
พิพรพงษ์
สังข์ทอง
ช๎างแก๎วมณี
วีระพันธ์
เวชปรีชา
เจริญรุํงเรืองชัย
เทพกีฬา

แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางคล๎า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ๎านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอทําตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล๎า
แทน ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ทําตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ๎อน
ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
สว.กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน ปฏิบัติหน๎าที่นายกเทศมนตรีตาบลบางคล๎า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม

๓

69. นายสมชาย
70. นายสมศักดิ์
71. นายนพพร
72. นายศุภกิจ
73. นายพิชัย
74. นางวรนิต
75. นายพิชิตพงศ์
76. ร.ต.อ.ชวัลณัฏฐ์

ทองมี
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
นิยม
อธิเกียรติ์
กตญาณ
สุทธิ
ศิริธนาชินาธิป

แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทําข๎าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทําสะอ๎าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯคนที่
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯคนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐากูร
2. พ.ต.อ.สุธี
3. นายพรหมินทร์

ชวนะพงศ์
พุฒตาล
ศรีหมื่นไวย

4. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

5. นายชาติพงษ์
6. นายสมประสงค์
7. นางสาวเทียมจิตร
8. นายสิงหราช
9. พ.ต.อ.จิราวัฒน์
10. นายพศิน
11. นายจักรพงษ์
12. นายอานาจ
13. นายชูรัช
14. นายวีระพล
15. นายประดิษฐ์
16. นางศิริกาญจน์
17. นายอมร
18. นายเขียน
19. นายทวีศักดิ์
20. นายสม
21. นายอิทธิพงษ์
22. นายนพ
23. นายพลากร
24. นายสมบัติ
25. นายสมพร
26. พ.ต.อ.บุญสํง

รตโนภาส
คูหากาญจน์
อมาตยกุล
วงษ์เสงี่ยม
ศรีพัฒนสิทธิกร
ภูแสน
ศักดิ์ประศาสน์
ประเสริฐ
ภูํศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสวําง
ขโมเมธาภรณ์
อิ่มละเอียด
ทองล๎อม
ทองอิน
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก๎ว
ปีกขุนทด

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คํายพระยาสุรสีห์
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อานวยการสานักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย
นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
ผกก.สภ.วังคู
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ๎อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุํงสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
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27. นายวัฒนพงษ์

พงศ์กิจจาเลิศ

ผู๎อานวยการกลุํมงานอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู๎ชํวยเลขานุการฯ คนที่ ๒)

เริ่มประชุมเวลา 1๔.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 25๖2
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 62 ได๎ลงไว๎ในเว็ปไซด์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล๎ว มีกรรมการทํานใดขอแก๎ไขรายงานการประชุมแจ๎งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน
นางวรนิต กตญาณ ผู้แทน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่กาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจ
ซึ่งมีการจัดงานออกร๎าน แทบจะทุกงานที่มีมิจฉาชีพเข๎ามาแล๎วลักทรัพย์ของผู๎ประกอบการ มีคดีลักทรัพย์ที่จับไมํได๎ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นต๎องเป็นคูํกรณี บริเวณริมแมํน้าจัดงาน 3 วัน เมื่อวันที่ 28 เป็นวันแรกผู๎ประกอบการต๎องเข๎ามาดูร๎านไฟดับครูํเดียว
กระเป๋าหาย งานที่จัดแบบนี้ไปถามหอการค๎าแฟร์แมํค๎าที่ไปขายในงานก็ของหายไปตามงานตํางๆ ที่ออกร๎านในจังหวัดเรา
หายทุกงาน สุดท๎ายแล๎วถ๎าจะจัดงานขอให๎ผู๎รับเหมาตั้งกล๎อง CCTV ทางเข๎าออกอยํางน๎อยเพื่อจะจับภาพคนเข๎าออกที่
ผิดปกติ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ตารวจรับเรื่อง จากผู๎สบภัยมี 2 มุมคือ 1.มุมของผู๎ประกอบการกับทางราชการ 2.มุมผู๎เสียหาย ต๎องมี
หน๎าที่รับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย การจัดงานแบบนี้คนมากต๎องมีการเฝ้าระวัง ทรัพย์สินของตัวเอง ขณะเดียวกันทางราชการ
และผู๎จัดงานต๎องวางมาตรการเรื่องนี้ให๎ ถ๎าให๎ทางราชการกับผู๎ประกอบการดูแลอยํางเดียวก็ไมํได๎ ผู๎ที่เป็นเจ๎าของ
ทรัพย์สินต๎องดูแลตัวเองด๎วย ถ๎าเป็นแบบนี้ต๎องมั่นใจวําการกํอเหตุกํอคดีต๎องน๎อยลง เชํนการลักทรัพย์ลดลงจากปีที่
แล๎ว การทาร๎ายรํางกายสาเหตุเกิดจากอะไร จะป้องกันอยํางไร และเมื่อสงกรานต์ปีที่ผํานมาไมํได๎ห๎ ามเลํนน้าแตํต๎องมี
มาตรการที่ผู๎ป่วยติดเตียงได๎รับการบริการเหมือนเดิม และต๎องไมํมีอาวุธเข๎าไปในพื้นที่นั้น การมีอาวุธเข๎ามาในพื้นที่
หลังจากบังคับให๎ทานั้น อาเภอและตารวจรํวมมือกันดีมากต๎องประสบผลสาเร็จตามนโยบายทุกอยํางแตํมีผลเสียเกิดขึ้น
คือพํอค๎าแมํค๎าขายของไมํได๎เป็นไปตามปกติคือห๎ามเลํนน้าแตํห๎ามรถใหญํเข๎าต๎องการการจราจรที่จะดูแลผู๎ป่วยได๎ ซอย
ตํางๆต๎องมีการตรวจไมํให๎นาอาวุธเข๎าพื้นที่ ทาให๎ถนนศรีโสธรตัดใหมํรถไมํติดในปีนี้ เคยไปสอบถามหรือไมํวําที่เราทา
ไปดีหรือไมํดีต๎องมาคุยกันในที่ประชุมวําแบบนี้คือการรักษาความสงบใชํหรือไมํ
พ.ต.อ.นทพล กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.ฉิมพลี
เหตุทาร๎ายรํางกายสํวนใหญํสาเหตุมาจากสุรา จะวัยรุํนหรือคนแกํหรือมึปัญหาครอบคัวจะมีการทาร๎าย
กันเนื่องมาจากเมาสุรา สํวนเรื่องอุบัติเหตุสาเหตุก็มาจากเมาสุราเป็นสํวนใหญํถ๎ามีการจับมากก็วําตารวจเข๎มแ ละมี
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มาตรการตีวงสุรา ถ๎าสายตรวจพบนั่งตั้งวงอยูํหน๎าบ๎านตอนดึกจะไลํให๎เลิก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสถานบริการวําเมื่อถึง
เวลาให๎ปิด เทศกาลจะห๎ามไมํให๎ดื่มเหล๎าก็ไมํได๎ ถ๎าถนนสิริโสธรถ๎าเปิดให๎เลํนน้าจะทาให๎มีคนเจ็บคนตายเพิ่ม
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สรุปแล๎วเห็นด๎วยในที่ประชุมมีคนแย๎งหรือไมํการที่ถนนศรีโสธรตัดใหมํโลํงแล๎วไมํดี ถ๎าไมํควรทาแล๎วต๎อง
หามาตรการมาด๎วยวําทาอยํางไรไมํให๎เกิดคนตายแล๎วผู๎ป่วยติดเตียงจะได๎รับการบริการเหมือนเดิม ไมํได๎ห๎ามเลํนน้าที่ถนน
ศรีโสธรตัดใหมํ ยังเปิดให๎เลํน น้ารอบคูน้าสวนสมเด็จเหมือนเดิมเพียงแตํวําลดพื้นที่บางสํวนลง ถ๎าเป็นแบบนี้การรักษา
ความสงบในฤดูกาลตํอไปก็ควรจะยืนตามมาตรการนี้ เวลาเทศกาลปีใหมํ สงกรานต์ปีหน๎าก็เขียนใสํ ในแผนถนนที่มีปัญหา
แบบนี้ควรมีมาตรการแบบนี้ลงไป ยกเว๎นพื้นที่ที่จั ดเลํนน้าเชํน ถนนหน๎าศาลากลางรอบคูน้าสวนสมเด็จแตํต๎องมีมาตรการ
ป้องกันเอาไว๎อยําให๎เกิดอะไรที่ไมํสงบเรียบร๎อยขึ้นมา ทาให๎ทราบวํานโยบายกับการดาเนินงานมันสอดคล๎องกันได๎ดีและ
สามารถทาตามวัตถุประสงค์แตํไมํมีอะไรที่ได๎ผลร๎อยเปอร์เซ็นแบบไมํมีอะไรเสีย ข๎อเสียคือแมํค๎าไมํมีรายได๎อยากจะให๎หยุด
ค๎าขายตรงบริเวณนั้น เพื่อการรักษาความสงบช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ยึดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ถนน
ส้าคัญ และควบคุมพื้นที่ที่ปล่อยให้มีการเล่นน้้าสงกรานต์โดยเฉพาะ ถ๎าเป็นแบบนี้แผนทุกหนํวยต๎องยอมรับตามนี้ถ๎าเกิด
มีพื้นที่อื่นที่เลํนอีกก็ต๎องไปควบคุม การควบคุมเรื่องนี้ในเขตศรีโสธรตัดใหมํระบาดไปถึงการไหลที่อ.พนมสารคามและ
สนามชัยเขตด๎วย สํงผลให๎ที่นั่นต๎องทาตามมาตรการนี้ด๎วย และข๎อดีคือไมํมีการทะเลาะเบาะแว๎งการเจ็บป่วยเล็กๆน๎อยๆ
แตํไมํถึงเสียชีวิต เห็นวํานําจะเป็นนโยบายที่ถูกต๎อง คราวหน๎า ปภ.ต๎องบรรจุไว๎ในแผน ความจริงเรื่องอุบัติภัยก็เริ่มแล๎วเช็ค
ทุกครั้งถ๎าเกิดอุบัติภัยแล๎วมีคนตามถามวําคนตายดื่มเหล๎าหรือไมํถ๎าดื่มเหล๎าแล๎วต๎องตอบให๎ได๎วําไปดื่มที่ไหนมาแล๎วถ๎าอายุ
ต่ากวํา 20 ปีต๎องถามวําได๎เหล๎ามาจากที่ไหนและสํงให๎สรรพสามิตตามไปสอบสวนหาข๎ อเท็จจริงถามให๎ได๎วําซื้อเหล๎าจาก
ร๎านไหนถ๎ามาจากผู๎ปกครองของเด็กคนนั้นก็จะสํงพัฒนาสังคมฯ ไปเยี่ยมครอบครัว พยายามทามาตรการแบบนี้เพื่ออุดรูรั่ว
ทั้งหมด เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลได๎จริง ขณะนี้สรรพสามิตรับปฏิบัติแล๎วสํงเจ๎าหน๎าที่ไปตรวจสอบทุกคดีที่มีคนเสียชีวิต
และเมาสุราจากอุบัติเหตุ ปภ.ต๎องเขียนไปในแผนต๎องตรวจสอบแบบนี้ พัฒนาสังคมฯต๎องไปตาม สรรพสามิตไมํสามารถปิด
ร๎านขายเหล๎าได๎ยกเว๎นร๎านขายเหล๎าที่มีความผิด ถ๎าสาธารณสุขไปจับได๎วําร๎านขายเหล๎านี้ขายให๎กับเด็กอายุต่ากวํา 20 ปี
สรรพสามิตสามารถยึดใบอนุญาตได๎ทันที ถ๎าไมํใช๎มาตรการนี้ไมํสามารถรู๎ได๎เลยวําต๎องพึ่งหนํวยไหนจะเป็นสาธารณสุขหรือ
สรรพสามิตที่สามารถจับร๎านจาหนํายสุดราได๎พอจับได๎ใบอนุญาตยึดได๎เลยไมํตํอเลยก็ได๎หรือยึดไว๎เลยก็ได๎ อาเภอทั้ง 11
อาเภอนามาตรการนี้ไปใช๎ สรรพสามิตที่มาวันนี้ขอให๎เขียนผนวกของ ปภ.แผนป้องกันอุบัติภัยบนท๎องถนนให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
ให๎ทุกหนํวยได๎ทราบวําทาอยํางไรใช๎กฎหมายอะไรและจะสอบถามเจ๎าหน๎าที่สรรพสามิตคนไหน ตอนนี้ ยังไมํถามวําเรื่อง
อุบัติเหตุบนท๎องถนนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดด๎วยหรือไมํ ถ๎าเป็นไปได๎ป้องกันจะต๎องเขียนรายละเอียดวํากรณีเกิดอุบั ติเหตุ
แล๎วมียาเสพติดเข๎ามาเกี่ยวข๎องต๎องทาอยํางไรแผนอาจจะเลํมใหญํทุกคนจะทราบวําตารวจจะให๎ชํวยอยํางไร นายอาเภอให๎
ชํวยทาอะไรบ๎าง อะไรเป็นข๎อมูลที่ควรจะรู๎ถนนสายใดบ๎างถ๎าคนที่เกิดอุบัติเหตุคนนั้นจะต๎องรู๎วําทางหลวงแผํนดินของกรม
ทางหลวงชนบทในท๎องที่ อบต.หรือเทศบาล พอรู๎ข๎อมูลแล๎วพอเกิดอุบัติเหตุก็จะรู๎เลยวําถนนของใคร พอเกิดอุบัติเหตุก็ต๎อง
รู๎วําสาเหตุเกิดจากอะไร อาเภอถ๎าเกิดเรื่องขึ้นแผนป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนต๎องเขียนให๎ชัดวําการสอบสวนเบื้องต๎น
ต๎องได๎ข๎อมูลทั้งในเชิงของวิศวกรรมจราจรและการบังคับใช๎กฎหมายและพฤติกรรมของผู๎ขับขี่ก็ต๎องให๎ได๎ 3 ข๎อนี้มาชัดเจน
และอีกประเด็นคือเดือน ก.พ.มีไฟไหม๎แล๎วรถดับเพลิงไปแล๎วเข๎าไมํได๎เพราะถนนเล็กเป็นของ อ.เมือง ขณะนี้ให๎หนํวย
ดับเพลิงไปดูหรือยังวําเข๎าเส๎นนั้นได๎หรือยัง เวลาไฟไหม๎บ๎านประชาชนจะเข๎าไปฉีดน้าได๎ถ๎ารถเข๎าไมํได๎ต๎อ งตํอสายเข๎าไป
หรือใช๎วิธีการอื่น ให้เวลา อ.เมืองโดยเดือนหน้าต้องมารายงานบ้านเรือนบริเวณนั้นรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้้าได้หรือไม่
และมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ
ทํานผู๎วําฯให๎ไปเป็นผู๎แทนรํวมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการสํงแก๏สทางทํอของ ปตท.ตั้งอยูํในเขต อ.พนมสารคาม
ทํอแก๏สจะเดินจากระยองผําน อ.แปลงยาว พนมสารคาม ราชสาส์ น บางคล๎า ไป จ.ปราจีนบุรีและนครนายก และไป
เชื่อมตํอระบบเดิมที่ จ.สระบุรี อาเภอที่ทํอแก๏สผํานควรจะอยํางไร ผกก.สภ.ที่ทํอแก๏สผํานควรจะเตือนชาวบ๎านอยํางไรควร
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จะมีความรู๎ด๎านแก๏สและจะหาความรู๎ได๎จากไหน ใครจะเป็นหนํวยแรกถ๎าทํอแก๏สรั่ว ถ๎ารั่วแล๎วไมํได๎อยูํใกล๎ศูนย์จะใช๎เวลา
ในการไปหาที่รั่วนานเทําไร ใครจะต๎องเผชิญเหตุคนแรก ศูนย์การสํงแก๏สทางทํอมีการฝึกซ๎อมด๎านเทคนิคในการเผชิญเหตุ
ถ๎าหากแก๏สรั่วเป็นเหตุเข๎มข๎นซึ่ง ในเขตพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการไมํหํวงเพราะเตรียมพร๎อมในด๎านการป้องกันภัยจากแก๏สแตํ
นอกเขตศูนย์ฯที่เป็นทํอเดินไป กังวลจะได๎ความรํวมมือจากใคร ใครจะทาความเสียหายให๎กับทํอเพราะทํอไมํได๎ฝังดินแตํมี
ป้ายบอกวําเป็นทํออะไร ถ๎าอยูํใกล๎ทางหลวงแล๎วรถวิ่งไปชนอะไรจะเกิดขึ้น ถ๎าแก๏สรั่วไกลแคํไหนถึงจะปลอดภัย ทั้ง 4
อ้าเภอไปคิดแผนและวางมาตรการอย่างไรในการปอองกันศูนย์ปฏิบัติการแล้วตอบในที่ประชุมเดือนหน้า
สํวน อ.บางปะกงมีลูกบอลใหญํ 2 ลูกที่ติดข๎างแมํน้าบางปะกง เป็ นสถานีแก๏สของเอกชน ถ๎าระเบิดขึ้นมา
รัศมีความเสียหายกี่เมตร ถ๎าไมํได๎คิดมุมมองของประชาชนจะได๎รู๎สึกวําอันตรายที่รออยูํคืออะไร มีหน๎าที่ต๎องปกป้องอยําให๎
เกิดเหตุ ตารวจต๎องวางแผนการป้องกันแตํเป็นการปราบปรามเป็นหลักหน๎าที่การป้องกันก็ต๎องเป็นหน๎าที่ของพลเรือน ทาง
อาเภอต๎องทาแผนแล๎วเข๎าไปเยี่ยมทุกเดือนไปดูวํามีการป้องกันการเสี่ยงภัยมีการระเบิดอะไรขึ้นมาพร๎อมที่จะดูแลหรือไมํ
และยังมีที่แมํน้าบางปะกงมีเรือแก๏สเข๎ามาสํงด๎วย ถ๎าระเบิดก็ยังอยูํในแมํน้าแตํรัศมีการระเบิดแตํละลาขนาดไหนมีใครไปหา
ข๎อมูลบ๎างหรือไมํ เรื่องหวยจะมาออกจะมาออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีคดีหวยใต๎ดินเกิดขึ้นอีกมากขนาดไหนเป็นหัวข๎อ
ขําวสารที่ ผกก.กับนายอาเภอจะต๎องเฝ้าระวัง
ประเด็น teen mom หรือท๎องกํอนวัยอันควร เยาวชนที่ท๎องขณะนี้คืออายุ ต่าสุด 12 – 13 ปีโดยเฉลี่ย
เรื่องความเดือดร๎ อนของสังคมพอทาไมํได๎ก็ ปลํอยมีผลกระทบตํอเด็กและเยาวชนและยังมีเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ยุํง
เกี่ยวกับ ยาเสพติดที่อายุน๎ อยที่สุ ด ที่จั บได๎อยูํ ที่ 9 ขวบ ข๎อหาจาหนํายเด็กคนนี้อยูํที่ไหนควรจะไปกดดันบํอยๆหรือไมํ
จังหวัดฉะเชิงเทรามี teen mom มากกวํา 200 รายที่พบ แตํที่แอบไปทาแท๎งเองทาคลอดเองอีกเทําไร
ต๎องการให๎นายอาเภอทั้ง 11 แหํงไปดูกฎหมายปกครองท๎องที่กฎหมายแมํบทของกรมปกครองวํา กานัน
ผู๎ใหญํบ๎านมีหน๎าที่อะไรไมํต๎องมองวําหน๎าที่ของตารวจเป็นอยํางไรเพราะตารวจมีการรักษามาตรฐานดีอยูํแล๎วแตํ หน๎าที่ของ
กานัน ผู๎ใหญํบ๎านเป็นดํานแรกที่ต๎องเจอคดียาเสพติด คดีรักษาความสงบเรียบร๎อย กานันผู๎ใหญํบ๎านเข๎าใจหน๎าที่ขนาดไหน
จาเป็นต๎องไปเยี่ยมลูกบ๎านหรือไมํนอกจากประชุมหมูํบ๎านเดือนละครั้งเป็นอยํางน๎อย การที่ผู๎ใหญํบ๎านเรียกลูกบ๎านประชุม
หมูํบ๎านเดือนละ 1 ครั้งเพื่อจะแจ๎งข๎อราชการที่ไปประชุมกับนายอาเภอมาวํา ทางราชการมีข๎อสั่งการหรือมีข๎อแนะนาอะไร
ให๎ชาวบ๎านอยํางไรและมีอะไรที่จะขอความรํวมมือแนะนาให๎ชาวบ๎านเอาตัวให๎รอด หลังจากประชุมประจาเดือนแล๎ว
ผู๎ใหญํบ๎านจะอยูํเฉยไมํไปเยี่ยมลูกบ๎านเลย ผู๎ใหญํบ๎านต๎องไปเคาะประตูบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎านมีวิจารณญาณเพียงพอที่จะรู๎วํา
ควรจะไปเคาะเยี่ยมบ๎านลูกบ๎านคนไหน ถ๎าบ๎านมีฐานะดีอยูํแบบเรียบร๎อยคงไมํไปเยี่ยมบ๎านนี้ แตํต๎องการที่จะให๎เคาะทุ ก
หลังคาเรือน บอกวําถ๎ามีอะไรแจ๎ งได๎ทุกเวลายินดีบริการ ถ๎ามีเรื่องอุบัติภัยบนท๎องถนนก็ต๎องทาตามนโยบายอีกมาก
ถ๎าสามารถให๎ผู๎ใหญํบ๎านออกตรวจตราในหมูํบ๎านตัวเอง หมูํบ๎านหนึ่งมีเจ๎าหน๎าที่ 5 คน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 1 คนผู๎ชํวย 4 คน
มีกรรมการหมูํบ๎านและแตํละฝ่ายจะมีป ระธานฝ่ายอีก 7 ฝ่ายอยํางน๎อยทีมงานผู๎ใหญํบ๎านมี 12 คน ที่จะใช๎งานได๎ถ๎า
นายอาเภอปลัดอาเภอประจาตาบลไมํมอบภารกิจให๎ผู๎ใหญํบ๎านและคณะกรรมการหมูํบ๎านก็ไมํรู๎จะมีไว๎เพื่ออะไร ผกก.แตํละ
สภ.ก็สามารถมอบภารกิจให๎กานันผู๎ใหญํบ๎านได๎และต๎องรับคาสั่งและรับข๎อชี้แจงข๎อราชการจากทุกกระทรวง เพียงแต่
ผกก.ไปสั่งผู้ใหญ่บ้านไว้อย่างไรส้าเนาค้าสั่งเหล่านั้นให้นายอ้าเภอได้รับทราบด้วยว่าได้สั่งให้ท้าอะไรบ้าง โดยการ
เขียนลงในสมุดตรวจเยี่ยมของผู้ใหญ่บ้านและหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านต้องรายงานให้นายอ้าเภอให้ทราบว่าโดยการเขียน
ว่าใครมาเยี่ยมแล้วสั่งการว่าอย่างไร และนายอ้าเภอทั้ง 11 แห่ง น้าเรื่องนี้มาท้าใหม่จะได้น้าข้อราชการของท่านผู้ว่าฯ
และหัวหน้าทุกส่วนราชการไปสั่งการผู้ใหญ่บ้านได้อย่างเต็มที่จะได้ขับเคลื่อนในทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานเหตุการณ์ส้าคัญด้านความมั่นคง – ไม่มี
 การชุมนุมเรียกร๎อง / สาธารณภัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปอองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมฯขอรายงานเด็กที่กลําวถึงของ อ.พนมสารคามเมื่อเวลา 17.50 น.ได๎รับแจ๎งจากครู รร.พนม
อดุลวิทยาในวํามีเด็กถูกนาสํงโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการปวดท๎อ ง โดยข๎อมูลเบื้องต๎นวําเด็กถูกลํวงละเมิดทางเพศจากลุง
พัฒนาสังคมฯก็ประสานกับบ๎านพักเด็กได๎ไปสสอบข๎อเท็จจริงที่โรงพยาบาลทราบวําบิดามีภรรยาใหมํที่ จ.ชลบุรี ในชํวงปิด
เทอมเด็กจะไปหาพํอที่ จ.ชลบุรี และไปถูกละเมิดทางเพศที่ จ.ชลบุรี เจ๎าหน๎าที่ก็ติดตํอทางมารดาวําจะต๎องทาอยํางไร เสร็จ
แล๎วมารดาจะกลับไปแจ๎งความที่พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขณะนี้ทางด๎านนักจิตวิทยาและด๎านสังคมสงเคราะห์ชํวยดูทางด๎าน
ครอบครัวซึ่งอยูํกับยายและพี่ชายซึ่งมารดาก็มีครอบครัวใหมํอยูํใกล๎กันกับบ๎านยาย ขณะนี้พัฒนาสังคมฯกับบ๎านพักเด็กก็จะ
ลงไปดูสภาพจิตใจเด็กกับที่บ๎าน ในด๎านคดีให๎มารดาไปแจ๎งความที่พนัสนิคมเพราะเหตุเกิดที่นั่น
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ทางตารวจชํวยประสานงานดูแลแมํกับเด็กติดตํอไปที่ สภ.พนัสนิคมอานวยความสะดวกให๎เป็นพิเศษด๎วย
เรื่องนี้เกิดนอกเขตจังหวัดแตํผู๎เสียหายอยูํจังหวัดนี้ต๎องรายงานไปหนํวยเหนือด๎วย และเรื่องขยะสารพิษของบริษัทเหอเจีย
เป็นอยํางไรบ๎าง
นายพงศกร สุดเสน่หา ผู้แทน นายอ้าเภอพนมสารคาม
กรณีโรงงานเหอเจียสั่งปรับไปแล๎วแตํก็แ อบทาอีกยังอยูํที่เดิมซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดไปตรวจสอบรํวมกับ
ชุด รส.(ทหาร)ไปตรวจสอบที่ยึดไว๎ซึ่งถูกทาลาย ดึงออกแล๎วเดินเครื่องใหมํ ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดไปแจ๎งความแล๎ว
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
อุตสาหกรรมต๎องไปแจ๎งตารวจในเมื่ออุตสาหกรรมเป็นเจ๎าพนักงานดาเนินการได๎เองก็ไมํ ทา ขั้นตอนตํอไป
ทาอยํางไรที่แอบทาไปสํงผลกระทบตํอชาวบ๎านหรือไมํ
นายพงศกร สุดเสน่หา ผู้แทน นายอ้าเภอพนมสารคาม
อุตสาหกรรมจังหวัดต๎องเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมสํงผลกระทบตํอชาวบ๎านไมํมีแกนนาเฝ้าดูอยูํ ตอนนี้
ไมํมีกลิ่นเพราะทาเล็กน๎อยไมํได๎ทามาก คนที่ทาในโรงงานเป็นพวกกัมพูชามีใบแตํทางานผิดทีต่ ารวจก็เข๎าไปจับแล๎ว
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
คดีแบบนี้นําจะเป็นที่สนใจเพราะกรณีนี้ทาแล๎วกระทบกับชาวบ๎าน เกิดเหตุอะไรเป็นเรื่องที่ยอมกันไมํได๎
ต๎องใสํใจกับเหตุการณ์แบบนี้ 11 อาเภอไปดูวํา ศูนย์ดารงธรรมสํงเรื่องให๎แบบนี้กี่แหํง ถ๎ามีนาเรื่องนี้สํงให๎ทางตารวจวํา
ขอเข๎าวาระเป็นคดีสาคัญ อุตสาหกรรมต้องน้าผลตรวจสอบเรื่องนี้และคดีทั้งหมดมาด้วยมาชี้แจงวาระนี้โดยเฉพาะ
ขยะสารพิษจากโรงงาน ผกก.ที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ดูเรื่องคดี พื้นที่ตัวเองได๎รับการประสานจากนายอาเภอเมื่อไร การ
ดาเนินคดีของพนักงานสอบสวนรายงานด๎วยวําไปถึงไหนอยํางไร ติดขัดอะไรและให๎หมายรวมถึงคดีที่เคยเกิดขึ้นถ๎ายังไมํ
ยุติให๎นับหมดที่ศูนย์ดารงธรรมสํงไปเองเป็นเบื้องต๎นกํอน ป่าชายเลนมีรายงานหรือไมํและยังมีการบุก รุกที่เป็นคดีความ
กันอยูํหรือไมํคดียังไมํจบนามารายงาน สํงให๎ตารวจเป็นคดีเข๎าวาระเพื่อพิจารณาผลการดาเนินคดีบุกรุงป่าชายเลน และมี
คดีติดตามคือเรือชนตอมํอ เรื่องไปถึงไหนแล๎ว
นายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้แทน ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ขณะนี้ปิดถนนด๎านขาออกจากกรุงเทพและเมื่อไปตรวจสอบมีขาเข๎าด๎วย ที่ชนบํอยๆจะเป็นขาออก ชนเสา
คานหัก 1 ต๎น ปริ มาณรถปกติ ทางออกใกล๎ ๆไฟฟ้ายังออกได๎รถไมํติด และต๎องเฝ้ าระวังจากการทรุดตัวของคานรับ
น้าหนัก
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นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ทางแขวงต๎องแจ๎งนายอาเภอบางปะกงเพื่อไปบอกผู๎ใหญํบ๎านชํวยไปดูวํามีอะไรทรุดตัวหรื อมีรอยแยกหรือไมํ และชํวยให๎
ความรู๎เรื่องนี้กับผู๎ใหญํบ๎าน กานันชํวยดูได๎และเตือนชาวบ๎านได๎วําถ๎าเห็นแบบนี้แล๎วอยําเข๎าไปใกล๎ ถ๎าเกิดเหตุจริงๆก็ไมํ
มีใครเสียหาย
มีขําวแจ๎งที่ฉะเชิงเทราที่ละเลยมานานคือเรื่องความมั่นคงทางกองทัพสั่งมานานแล๎วให๎ทาแผนความมั่นคง
ไมํทราบวําสานักงานจังหวัด ปกครองจังหวัดหรือ กอ.รมน. ให๎ทาเรื่องภัยคุกคามคืออะไร พื้นที่เสี่ยงภัยอยูํตรงไหน
ขณะเดียวกันก็สั่งการทาแผนความมั่นคงทุกปี เรื่องความมั่นคงเป็นอนุความมั่นคงคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการและอนุกรรมการต๎องทาแผนความมั่นคง โดยมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นอนุกรรมการด๎วยสั่งป้องกันจังหวัดซึ่ง
จะเป็นเลขาฯ ในอนุกรรมการนี้ไปรวบรวมดูวําคาวําภัยคุกคามกับภัยความมั่นคงมีนิยามวําอยํางไร แล๎วมีตัวชี้วัดอะไรวํา
นี่ คื อ ภั ย คุ ก คามแล๎ ว เรื่ อ งที่ จ ะมาบอกกั บหนํ ว ยที่ เ กี่ ย วข๎ อ งวํ าจะต๎ อ งไปดู เ นื้ อ งานของตั ว เองและเช็ คขํ า วในพื้ น ที่
ฉะเชิงเทราวํามีเหตุการณ์อะไรบ๎างที่เป็นภัยคุกคามด๎านความมั่นคง และจะมีการเชิญประชุมวันที่ 6 มิ.ย.เวลา 09.00 น
ณ ห๎องศุภกิจวิเลขาการ ทุกหนํวยที่มาประชุมขอให๎เอาตัวหลักที่สาคัญรับผิ ดชอบเรื่องความมั่นคงมาคุยเป็นการประชุม
นอกรอบปรับความเข๎าใจวํา ภัยคุกคามกับความมั่นคงวําอยํางไร มีวิธีวัดกันอยํางไร เพื่อที่ทุกคนจะต๎องกลับไปเขียนมา
ให๎ได๎วําในเนื้องานความรับผิดชอบของตัวเองเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของฉะเชิงเทราหรือไมํ ขณะนี้ยาเสพติดใชํหรือไมํ
ที่เป็นภัยคุกคาม หรือทํอแก๏สเป็นภัยคุกคามหรือไมํหรือเรื่องอุทกภัยมีความถี่ที่เกิดขึ้นหรือมีความแผํอาณาจักรความ
เสียหายใหญํโตขนาดไหนต๎องประเมินวําเป็นภัยคุกคามหรือไมํ ถ๎าใชํแล๎วตํอไปคือพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นอยูํที่ไหน
จะต๎องเขียนตัวนี้มาเพื่อเป็นข๎ อมูลให๎ฝ่ายป้องกันงานความมั่นคงของปกครองจังหวัดไปยกแผนความมั่นคงของจังหวัด
ขึ้นมาซึ่งจะอยูํบ นพื้น ฐานของข๎อเท็จ จริ งทั้งหมด ตอนนี้ถ๎าเป็นตารวจต๎องบอกคดีสาคัญๆเป็นไปตามนิยามของภัย
คุกคามความมั่นคงหรือไมํ เชํน ความถี่การกระทบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแผํกว๎างอยํา งไร นอกเหนือจากหลักการนี้
แล๎วจะให๎กรอบแผนความมั่นคงของชาติในประเทศไทยมีเรื่องอะไรบ๎างจะให๎กรอบนี้ไปแล๎วไปตอบให๎ได๎วําเรื่องนี้ใชํหรือ
ไมํใชํแผนนี้จะนาเข๎าประชุมนี้ด๎วยจะได๎ให๎ที่ประชุมทราบวําแผนความมั่นคงเป็นอยํางไร หัวข๎อขําวสารของการรักษา
ความสงบของจังหวัดฉะเชิงเทราด๎วย หรือภัยคุกคามช๎างป่าใชํหรือไมํทรัพยากรธรรมชาติต๎องไปวิเคราะห์มา หรือโรค
HIV หรื อเอดส์ ไข๎เลื อดออก ต๎องวิเคราะห์ ด๎ว ยวําเป็นภัยคุกคามหรือไมํ ยังอยูํในขีดความสามารถที่ ส าธารณสุ ข
ควบคุมดูแลได๎หรือไมํ หรือวําเป็นภัยสาธารณะ หมายความวําหนํวยงานปกติที่ ดูแลเรื่องนี้ยังควบคุมด๎วยตัวเองได๎ถ๎า
ควบคุมไมํได๎หรือให๎หนํวยอื่นลงมาชํวยเหลือนั่นคือเกินกวําขีดความสามารถของตัวเองนั่นคือเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ของจังหวัดแล๎ว เชํนยาเสพติดอยูํในความดูแลของหนํวยงานปกติอยูํหรือไมํ ถ๎าไมํใชํยาเสพติดก็เป็นภัยคุกคาม การกัด
เซาะชายฝั่งที่ชาวบ๎านสองคลองเป็นภัยคุกคามหรือไมํที่ริมฝั่งน้าทะเลกัดเซาะหายไปเป็นเมตร พิจารณาเรื่องแผนความ
มั่นคง ขอความกรุณาอาเภอและตารวจต๎องเป็นหลักมีอะไรที่เกิดเหตุและผิดปกติต๎องสืบสวนดูวํามีสาเหตุเกิดจากอะไร
จะแก๎ไขกันอยํางไรและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู๎หรือไมํ ชํวยเหลือการระงับเหตุแบบนี้ถ๎านาเข๎าที่ประชุมได๎
4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี
4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท้าลาย
นายพิศาล พุ่มสร้าง ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรณีช๎างป่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. ได๎รับแจ๎งจากผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านนายาว หมูํ 15 วํามี
ชาวบ๎านมาแจ๎งวําคนหายเข๎าไปในป่าตั้งแตํวันที่ 2 พ.ค.62 จึงได๎เข๎าไปตรวจสอบและค๎นหา พบรํางผู๎เสียชีวิตนอนคว่าหน๎า
หํางจากคูกนั ช๎างประมาณ 200 เมตร สภาพขาทั้งสองข๎างหักพับ ทราบชื่อภายหลังวํา นายจรูญ สินพะวอ อายุ 58 ปี

๙

จากการสอบถามผู๎ใหญํบ๎านแจ๎งวํานายจรูญฯ ไมํมีบัตรประจาตัวประชาชน อาศัยอยูํในกระทํอมบริเวณทุํงนาของชาวบ๎าน
ได๎ทาการชันสูตร ผลการชันสูตร ดังนี้ คอหัก กระดูกหน๎าอกแตกทั้ง 2 ข๎าง กระดูกใต๎เขําแตกหักทั้ง 2 ข๎าง ศรีษะแตกด๎าน
ขวามือ บริเวณกกหูหนังเปิดถึงกะโหลก ไหปลาร๎าหักทั้ง 2 ข๎างจากการฉีกขาด แตํแพทย์ที่มาทาการชันสูตรแจ๎งวําไมํ
สามารถออกหนังสือรับรองการตายได๎ เนื่องจากผู๎ตายไมํมีบัตรประจาตัวประชาชน การชํวยเหลือเบื้องต๎นทา งเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าได๎รํวมเป็นเจ๎าภาพในการจัดการศพจนถึงเผาเรียบร๎อย และได๎รับความชํวยเหลือจากทางอาเภอจานวนเงิน
2,000 บาท
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เป็นคนสัญชาติอะไรถึงไมํมีบัตรเป็นเรื่องที่ทรัพยากรธรรมชาติต๎ องตามตั้งแตํต๎นเดือน ทํานผู๎วําเพิ่งทราบ
เมื่อตอนเที่ยงวันนี้เอง มีคดีอีกหรือไมํเกี่ยวกับช๎างป่า
นายพิศาล พุ่มสร้าง ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
คดีที่ทาร๎ายช๎างไมํมีมีแตํคดีที่ช๎างเสียชีวิตเอง เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เวลาประมาณ 18.00 น. ได๎รับแจ๎ง
วํามีลูกช๎างเสียชีวิตอยูํในสระน้า ภายในป่ายางพาราบ๎านเทพประทาน หมูํ 8 ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ พบลูกช๎างป่า
เพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี สูง 117 ซม. น้าหนัก 800 – 900 กก.บริเวณที่พบดังกลําวเป็นอํางน้าลึกประมาณ 2.25
เมตร มีต๎นธูปฤาษีขึ้นหนาแนํน บริเวณโดยรอบพบรอยของช๎างป่าจานวนมากและได๎ทาการเคลื่อนย๎ายซากช๎างป่าดังกลําว
ไปยังหนํวยพิทักษ์ป่าสามพราน และผําชันสูตรเสียชีวิตจากการจมน้าและขอรายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผํานมาที่
สระน้าแหํงเดียวกันนี้ได๎พบช๎างอีก 1 ตัวเสียชีวิตอยูํ ในสระเดียวกันอายุประมาณ 3 ปี วันนี้ทางคณะสัตวแพทย์จากสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 รํวมกับอํางฤาไนกาลังผําพิสูจน์อยูํรายละเอียดจากรายงานให๎ทราบตํอไป และเมื่อได๎รายละเอียด
แล๎วจะรายงานให๎ทํานผู๎วําฯ อธิบดีกรมป่าไม๎ และปลัดกระทรวงทรัพยากรที่ดูแลเขตตํอไป
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เรื่องแบบนี้ต๎องรายงานโดยเขียนรายงานเบื้องต๎นไปกํอน รายงานไปวําอยูํระหวํางดาเนินคดี เมื่อชํวงเข๎า
ทํานผู๎วําไลํเรียงหลายอาเภอแล๎วโดยเฉพาะ ปภ.แรงงานตํางด๎าวที่แอบมาทางเรือมีบ๎างหรือไมํ หลบหนีเข๎าเมืองทาง ตม.มี
หรือไมํ พบที่บางคล๎า ตม.ผลักดันออกทางสระแก๎วเรียบร๎อยแล๎ว เข๎ามาได๎อยํางไร เดือนหน้า ตม.ไปหารายละเอียดมาว่า
รถกระบะคันที่ขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองวิ่งเส้นทางไหน
4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ – ไม่มี
4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี
4.6 การปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ร.ต.ต.หญิง
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
รอง สว.(ป.) สภ.บ๎านโพธิ์
ผู๎จดรายงานการประชุม
พ.ต.ท.
( วิชาญ จิตตยานันท์ )
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

