7รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ๒๕6๒ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายฐานิตย์
3. นายวราห์
4. พ.ต.ท.อรรถการ
5. ร.ท.วุฒิ
6. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
มิลําเอียง
เจนประติยุทธ
กองสุผล
แดงห่วง
กล้องเจริญ

7. ร.ท.นุกูล
8. พ.ท.นพเก้า
9. นายมานะ
10. นายนวพล
11. นายทรงศักดิ์

นุกูลวรรณ
มเหศวร
วันทะไชย
สนั่น
ฉลาดพงศ์พันธ์

12. นายธนยศ
13. นายโฆษิต
14. นายวีรพัฒน์
15. นายจรัส
16. นายศุภกฤต
17. นางประไพจิตร์

ยันตะนะ
ชุมเกษียร
คําไกร
ครชาตรี
ศรีอุทยาน
เสียงสุวรรณ์

18. นายนพพร
19. นายสัญญลักษณ์
20. นางพิกุล
21. นายปฐมพงศ์

ก๊กเฮง
อ่อนสกล
ศิริเกษ
เชื้อโพน

22. นายวรวิท
23. นายจุมพล
24. น.ส.สุพรรษา
25. นายไพโรจน์
26. นายพงศกร
27. นางสุดา
28. นางสาวลดาวัลย์
29. นางผุสดี

เรืองจันทร์
จันทรกูล
ศศิมณฑล
วิลาราช
สวัสดิ์มาก
สุหลง
โรจนพานิช
จงไกรจักร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

๒

30. นางสาวสุทธิกานต์
31. นายพรเทพ
32. นายคเชนทร์
33. นายอิสเรศ
34. นายพงศ์ธร
35. นายไพโรจน์
36. นายพัลลภ
37. นายภูวณัฏฐ์
38. นายอนุชิต
39. นายสุริยกมล
40. นายอดิเทพ
41. นายนิติภูมิ
42. พ.ต.ต.ภูเบศร์
43. พ.ต.ท.นิทัศน์
44. พ.ต.ท.คณิสร
45. พ.ต.ท.กฤษณ์
46. พ.ต.ท.กอบโชค
47. พ.ต.ท.เอกภพ
48. พ.ต.ท.บรรณรต
49. พ.ต.ท.กุลภณ
50. พ.ต.ท.ถนัดบุญ
51. พ.ต.ท.ชนินทร์
52. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
53. พ.ต.ต.สุจิตร
54. พ.ต.ท.สุเทพ
55. พ.ต.ต.ศราวุธ
56. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
57. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย
58. พ.ต.ท.ชัยชนะ
59. นางวาสนา
60. นางสุชาดา
61. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
62. นายสุภาพ
63. นายธนาวุฒิ
64. นายสมนึก
65. นายสมศักดิ์
66. นายพิชัย
67. นายพงษ์ศักดิ์
68. นายมหัตถ์

บุญสูตร
อาจบัณฑิตกุล
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สุภาวดี
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
ไตรติลานันท์
พูลภาพ
ไวยพงษ์
ถ้ําชัยมงคล
โภชากรณ์
เขจรลัย
แหวนประดับ
นองเนือง
บุญเรืองคณาภรณ์
เล็กตระกูล
ธรรมาธิกุล
หวลจิตต์
กุลวสุสิริ
สุวรรณรัตน์
เดชชีวะ
บุญยั่งยืน
ศิริราช
สมใจเพ็ง
เรืองอุตมานันท์
โลหะเวช
ศรีใส
สุริยวงศ์
จิ๋วสําอางค์
ก้านบัว
สินเจริญ
วงศ์พลับ
พันธ์เอี่ยม
เทพกีฬา
จรูญเลิศ
อธิเกียรติ์
มงคล

แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
แทน นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
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.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
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69. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์

ศิริธนาชินาธิป

สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐากูร
2. นายพนมทวน
3. พ.ต.อ.สุธี
4. นายวิสูตร

ชวนะพงศ์
พงษ์พันธ์
พุฒตาล
เจริญวงษ์

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. นายกิตติศักดิ์

ชาญอักษร

6. นายธเนศ
7. นายดนัย
8. นางสาวเทียมจิตร
9. พ.ต.อ.ณรงฤทธิ์
10. พ.ต.ท.วุฒิชัย
11. พ.ต.ท.ถานันตร์
12. พ.ต.ต.นโรตม์
13. นางสุนีย์
14. นายกิติ
15. นายวชิรศักดิ์
16. นายสินชัย
17. นายพศิน
18. นายจักรพงษ์
19. นายอํานาจ
20. นายชูรัช
21. นายวีระพล
22. นายประดิษฐ์
23. นางศิริกาญจน์
24. นายอมร
25. นายเขียน
26. นายทวีศักดิ์
27. นายสม
28. นายอิทธิพงษ์
29. นายพลากร
30. นายสมบัติ
31. นายสมพร
32. นายประเสริฐ

ปลื้มคิด
ปัญจพิทยากุล
อมาตยกุล
วาพันธุ์
จิตไพบูลย์
สุขสําราญ
ยุวบูรณ์
พิรุณสาร
เก่งการพานิช
ศักดิ์ถาวรเลิศ
แทนศร
ภูแสน
ศักดิ์ประศาสน์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
ขโมเมธาภรณ์
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว
กองแก้ว

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
สว.สภ.หนองแหน
สว.กก.1 สันติบาล
สว.ทล.๑ กก.๓
รองปลัด รรท.ปลัดเทศมนตรีตําบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
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33. พ.ต.อ.สมนึก
34. นายวัฒนพงษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนสรร
2. นางสาวศิรณัฐ

หาญตา
พงศ์กิจจาเลิศ

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)

วงษ์เที่ยง
ปานสังข์

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิศวกรปฏิบัติการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ จึงให้ผมมาเป็นประธานแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๙ สิงหาคม 25๖2
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอแก้ไขผู้ไม่มาประชุม หน้า 3 ลําดับที่ 2 ตัดนายฐากูรฯ ปลัดจังหวัดออกซึ่ง มอบผมป้องกันจังหวัดเข้า
ประชุมแทน
นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอแก้ไขผู้ไม่มาประชุมหน้า 3 ลําดับที่ 9 ตัด นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมฯ ออกเพราะมีผู้มาประชุมแทน
มติที่ประชุม แก้ไขตามเสนอและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ส.ค. 6๒
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 17 ราย / จับได้ 18 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 94.12 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพิ่มขึ้น 7 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 41 ราย / จับได้ 35 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 85.37
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 10 ราย
คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 7 ราย / จับได้ 6 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 85.71
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 27 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 882 ราย / ผู้ต้องหา 994 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพิ่มขึ้น 325 ราย
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การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ส.ค.6๒
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ ไม่มีเกิด
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
คดีส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบแล้วลดลงหรือไม่หลักการคือคดีต่างๆรับทราบทางเอกสาร ให้ทางฝ่ายเลขาฯ
ช่วยวิเคราะห์ เช่น คดีกลุ่มใดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุผลอะไรจะได้ให้ทางอําเภอและ สภ.ไปเฝ้าระวังในพื้นที่ อันนี้จะเป็น
หัวข้อข่าวสารที่น่าสนใจทําให้สามารถนําไปใช้ในงานได้ ข้อมูลขั้นต้นที่เป็นตัวเลขยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรแต่ถ้าวิเคราะห์แล้ว
สามารถนําไปใช้ได้ว่ามีคดีอะไรที่ควรจะไปเฝ้าระวังมากขึ้น แต่ก่อนพอฤดูแล้งต้องเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ํา รถไถเดินตามจะ
หายถูกขโมยเป็นข้อมูลว่าในช่วงไหนต้องเฝ้าระวังอะไร ควรจะเปิดดูว่าปีที่แล้วช่วง 3 เดือนแรกคดีอะไรมากที่สุดให้ สภ.
เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงของตัวเองว่าคดีพวกนี้เคยเกิดขึ้นและในปีนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยการทํางานมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
หน่วยสืบก็เข้าไปสืบในประเด็นทั้งเป็นหลักไว้ ส่วนยาเสพติดเพิ่มขึ้นมากฝ่ายเลขาฯต้องวิเคราะห์แล้วว่ามันมาจากสาเหตุ
อะไร คดีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากอะไร เป็นผู้เสพและค้าเป็นคดีแบบไหนมากที่สุด ควรระวังเรื่องอะไร ข้อมูลนี้จังหวัดต้อง
วิเคราะห์แล้ว สภ.ต้องนําไปใช้วิเคราะห์กับ จังหวัดจึงจะทํางานได้เต็มที่และเป็นรูปแบบที่ต้องการ ข้อมูลแบบนี้สามารถให้
คนอื่นช่วยงานตํารวจได้ อําเภอถ้าเป็นแบบนี้สามารถแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งระวังหัวข้อข่าวสารสําคัญที่กําหนดมาให้ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านกําหนดมาให้ได้เป็นการบูรณาการในพื้นที่ลดปัญหาความมั่นคงและความสงบลงไปได้มาก โดยเฉพาะ
เรื่องยาเสพติดที่ให้ไปเคาะประตูบ้านให้ไปเยี่ยมเท่ากับไปกดดันผู้ที่กระทําผิดครั้งที่แล้ว อําเภอต้องไปยืนยันเป็นหลักฐานว่า
ผู้ใหญ่บ้านไปเคาะประตูบ้านได้กี่ราย ทั้งคดียาเสพติด คดีผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ที่อยู่ในข่ายพินิจและคุ้มครอง ผู้ที่ได้รับอภัย
โทษหรือลดโทษไปดูว่าได้กลับคืนสู่สังคมได้ปกติหรือไม่ แต่ผลพลอยได้คือไปกดดันชั่งใจใหม่ว่าจะกลับมาวงจรเดิมอีกไม่ได้
อย่างน้อยก็มีทิศทางในการทํางาน อําเภอต้องไปตาม กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องสําคัญ สมุดตรวจเยี่ยมถ้าไม่มีอําเภอต้องไป
เบิกมาให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วตามงานด้วยว่ามีกี่ คนที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ใหญ่บ้าน สายตรวจอําเภอและสายตรวจตํารวจไป
ในหมู่บ้านขอสมุดเล่มนี้เซ็นได้เลยจะได้เป็นงานบูรณาการร่วมกัน นายอําเภอต้องดูสมุดตรวจเยี่ยมและทุกเดือนต้องสรุป
รายงานให้นายอําเภอว่ามีใครไปเยี่ยมหมู่บ้านบ้าง ถ้าไม่เซ็นผู้ใหญ่บ้านก็สามารถบันทึกเองได้เป็นหลักฐานเอาไว้
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย – ไม่มี
 ติดตามบุคคลพ้นโทษ
นายธนสรร วงษ์เที่ยง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการติดตามที่ผ่านมา ทางอําเภอก็ติดตามผู้ผ่านคุมประพฤติมามีเป้าหมายทั้ง 11 อําเภอ ทั้ ง 11
อําเภอติดตามเป้าหมาย 1721 ราย ติดตามมาได้ 1306 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 เช่น อ.เมืองมีเป้าหมาย 162 ราย
ติดตามพบตัว 77 ราย รับจ้าง 71 ราย ว่างงาน 6 ราย ไม่พบตัว 85 ราย ในนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ 51 ราย อ.เมืองที่ติดตาม
ไม่ได้คือถูกจับกุมคดียาเสพติด 7 ราย ที่เหลืออยู่นอกพื้นที่ 78 ราย อ.บางคล้า 81 ราย ที่ติดตามพบตัว 54 ราย ไม่พบตัว
27 ราย
นายไพโรจน์ ปลื้มจันทร์ แทน นายอาเภอบางคล้า
ถ้าพบตัวไปสอบถามมาแล้วบอกว่าไปทํางานต่างจังหวัด ข้อมูลไม่สามารถสืบได้ว่าไปทํางานต่างจังหวัดไป
ทํางานประเภทใด
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ถ้าตามไม่ได้ต้องรายงานไปที่คุมประพฤติเจ้าของข้อมูลถ้าเป็นพินิจและคุ้มครองส่งไปที่นั่น ถ้าเป็น เรือนจํา
ลดโทษอภัยโทษก็ส่งไปที่เรือนจําส่งแจ้งไปว่าคนนี้ตามไม่ได้หายตัวไปแล้วติดตามไม่ได้ อําเภอต้องเข้าใจถ้าได้ข้อมูลแบบนี้
แล้วอย่างน้อยก็ชลอการดําเนินงานเพราะหาตัวไม่เจอได้ส่งประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว และประสาน
กับสภ.บ้างหรือไม่ สภ.อาจจะรู้ อําเภอกลับไปทําเดือนหน้าอยากทราบว่าได้ รายงานครบหรือไม่เป้าหมายคือถ้าติดตามได้
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แล้วจะกลับไปสู่คดีอีกเท่าไร ถ้านโยบายเคาะประตูบ้านแบบนี้แล้วไปทําให้คดีมากขึ้นเลิกทํา แต่ถ้าทําแล้วพวกนี้อยู่ในร่อง
ในรอยไม่กลับ ไปสู่วงจรอุบ าทถ์ ก็น่าจะทําต่อ เรือนจําได้ประชุมพวกอภัยโทษและลดโทษมี กี่รายที่ตามตัวได้ กี่รายที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ กี่รายที่ยังไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่มีงานทํา แนะนําให้ส่งเรื่องไปที่จัดหางานและบางรายไม่มีที่อยู่อาศัย
เจ้าหน้าที่เรือนจําไปประสานวัดเพื่อที่จะไปอยู่วัดก่อนแล้วทําไมไม่ให้ พมจ.ช่วยฝึกอาชีพแล้วไม่มีงานทํามีฝีมืออะไรบ้าง
ส่งไปที่พัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้าทําตรงนี้ได้จะให้ไปเก็บคดีเก่าๆถ้าลดลงแสดงว่าได้ผลและขยายผลต่อไปเรื่อยๆ ตํารวจก็
ทํางานน้อยลง พวกนี้ไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ต้องไปเฝ้าระวังให้มากและต้องมองว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเครือข่ายอยู่แล้วเป็น
ข้าราชการฝึกบําบัดเสร็จแล้วปล่อยกลับบ้านต้องให้กลับบ้านจริงๆ หรือฝึกเสร็จแล้วส่งกํานันผู้ใหญ่บ้านมารับตัวหน้าศูนย์
ฝึกกลับบ้านเลย แต่ถ้าไม่มารับเพื่อนมารับจะกลับเข้าวงจรเดิมทันที
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอรายงานเพิ่มเติมมี 6 อําเภอที่ติดตามข้อกรณีพิพาทผู้ถูกคุมประพฤติรายงานครบ 100 % แล้ว เช่น
อ.บางปะกงได้ไปเคาะประตูพบตัวมีการระบุรายละเอียดเช่นอาชีพเลี้ยงปลา 6 ราย รับจ้าง 8 รายพนักงานบริษัท 2 ราย
หรือมีธุรกิจส่วนตัว ที่อ.บ้านโพธิ์ พนมสารคาม สนามชัยเขต แปลงยาว สามารถระบุได้ว่าที่ไปเคาะประตูบ้านทําอะไรอยู่
เป็นข้อมูลรายละเอียดที่น่าจะเป็นประโยชน์ ส่วนที่ไม่อยู่ในพื้นที่จากการประชุมโต๊ะข่าวได้รับข้อสั่งการไปได้ย้ําว่าในส่วนที่ไม่
พบตัวไปอยู่ ไหนอย่างไรมีข้อสังเกตจากทางอําเภอว่าบางทีไ ปแล้วไม่เจอใครเลย ต้องรับปฏิบัติอย่างที่ต้องแจ้งไปที่คุม
ประพฤติ แนวทางการปฏิบัติมีข้อมูล 3 ส่วนในการติดตาม 1) ผู้ถูกคุมประพฤติจะได้ข้อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด 2) ผู้ที่ได้รับอภัยโทษพวกนี้ถามผู้คุมเรือนจําไม่ได้อยู่ในคุมประพฤติ 3) กลุ่มเสี่ยง ได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มสับเปลี่ยน
พฤติกรรม ขอเรียนว่าในการเข้าค่ายสับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดูว่าหลายอําเภอโดยเฉพาะ อ.บางปะกงก่อนจะมาเข้าค่าย
เปลี่ยนพฤติกรรม นายอําเภอได้ให้โอวาทเรียกคนที่จะเข้าค่ายสับเปลี่ยนมาพบให้แนวทางส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานมี
ตัวแทนของโรงงานมาส่งตัวด้วยและมารับกลับ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
หมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ที่มี 1000 ครัวเรือนขึ้นไปผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถปกครองได้ทั่วถึง หมู่บ้านปัจจุบัน
เจริญขึ้น เขตปริมณฑลหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงมีผู้ประกอบการไปตั้งหมู่บ้านจัดสรรขึ้นที่เดียวอย่างน้อย 300 ยู นิตขึ้นไป แต่
ไม่แยกบ้านและไม่ได้ตั้งผู้ใหญ่บ้านให้และผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ก็เข้าไปหมู่บ้านนี้ไม่ได้ ถามกรมการปกครองว่าจะเกิดเขตอิส ระ
เกิดขึ้นในหมู่บ้านใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเขตเทศบาลก็เป็นชุมชนมีนิติบุคคลก็เป็นผู้นําชุมชนเองได้ ถ้าเป็นหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเข้า
พื้นที่ตัวเองไม่ได้ อําเภอทั้ง 11 อําเภอรับเรื่องนี้ไปแล้วตามดูกํานันผู้ใหญ่บ้านให้ทํางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามคดีสาคัญ
 ขยะสารพิษจากโรงงาน
นางสาวศิริณัฐ ปานสังข์ ผู้แทน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สําหรั บ อุตสาหกรรมโรงงานได้ กล่าวโทษร้อ งทุกข์ ขยะอิเ ล็กทรอนิคส์ 9 โรงงาน เป็นของแปลงยาว
3 โรงงาน พนมสารคาม 4 โรงงาน และสภ.เขาหินซ้อน 2 โรงงาน ซึ่งจากการประชุมครั้งที่แล้ วรองผู้ว่าฯได้รายงานผล
ความคืบหน้าคดี ได้สอบถามความคืบหน้าของสภ.แปลงยาวกับสภ.พนมแล้ว เหลืออีก 2 สภ.คือแปลงยาวกับเขาหินซ้อน
ยังไม่ได้ดําเนินการ น่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือนนี้ ได้ร่างหนังสือและให้เจ้าหน้าที่ที่กล่าวโทษร้องทุกข์ของโรงงานนั้นๆ ส่วนคดี
ของ สภ.พนมสารคามตรวจสอบได้ทําเรื่องแล้วไปแจ้งความไว้ บริษัทนิวสกายเป็นคดีวัตถุอันตราย คดีนี้อยู่ที่ บชศ.ช่วงต้น
เดือนที่ผ่านมาได้ให้ปากคําเพิ่มเติม เท่าที่ทราบคือ พ.ร.บ.โรงงานได้จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วกับ ทางอุตสาหกรรมจังหวัด
สภ.พนมสารคามเพื่อจะได้ปิดคดีในส่วนของคดี พ.ร.บ.โรงงาน เหลือเพียง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย จากการสอบถามจาก บชศ.
บริษัทนิวสกายอัยการสั่งไม่ฟ้องยังไม่ทราบผล ขณะนี้มีการดําเนินคดี พ.ร.บ.โรงงานและพ.ร.บ.วัตถุอันตรายร่วมกัน ซึ่ง
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อัยการมีคําถามกลับมาว่าวัตถุดิบที่โรงงานใช้ประกอบกิจการเข้าข่ายวั ตถุอันตรายหรือไม่เพราะว่าในส่วนของ พ.ร.บ.
โรงงานข้อหาประกอบการไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ซึ่งอัยการก็ถามว่าวัตถุดิบที่นํามาใช้การประกอบกิจการเป็นวัตถุ
อันตรายหรือไม่ซึ่งตอบไม่ได้ว่าทางกระทรวงแรงงานยังไม่ได้ตอบหนังสือมา ทั้งที่เราได้สอบถามไปหลายครั้งแล้วเพราะคดี
ที่ค้างอยู่จะเป็นคดีพ.ร.บ.วัตถุอันตรายส่วนใหญ่ก็จะชําระเป็นค่าปรับ ในส่วนบริษัทที่ 2 คือ APS ดําเนินคดีในข้อหาขยะ
โรงงานและได้จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว เพราะส่งเรื่องให้ สภ.แปลงยาวแล้ว อัยการสั่งไม่ฟ้อง สอบถามจาก สภ.ส่งคดีที่
เปรียบเทียบแล้วโรงงานจ่ายค่าปรับ ทาง สภ.จะทําหนังสือถึงอัยการสั่งไม่ฟ้อง โรงงานที่ 3 เป็นโรงงานของนายจํารัสฯ
ดําเนินคดีในข้อหาขยายโรงงานอย่างเดียว ถ้าวัตถุโรงงานยังไม่ทราบว่าเป็น วัตถุอันตรายหรือไม่ถ้าเป็นวัตถุอันตรายจะ
กล่าวโทษร้องทุกข์อีกครั้ง ในส่วนของ พ.ร.บ.โรงงานจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว อีกบริษัทคือบริษัทเหอเจีย เอนเตอร์ไพท์ใน
ส่วนของวัตถุอันตรายและพ.ร.บ.โรงงานเหลือเพียงคดีเดียวคือยังไม่ชําระค่าปรับน่าจะอยู่ที่ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
ส่วนของ สภ.พนมสารคามมีเท่านี้ ของ สภ.อื่นยังไม่ทราบข้อมูล
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ในการรายงานผลคดีมีข้อมูลมารายงานก็ดีแล้วแต่ในทางที่ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากวัตถุมีพิษ
การปล่อยของเสียของโรงงานอยู่หรือไม่เรื่องนี้เป็นงานของอําเภอ เจ้าของคดีเป็นของตํารวจ อุตสาหกรรมก็ทําแต่ทําในนาม
ของตัวเองเรียกแต่ค่าปรับ แล้วเป็นหน้าที่ของใครจะดูแลชาวบ้าน อุตสาหกรรมดําเนินคดีช้ามากมีหลายบริษัทที่ปิดตัวไป
บ้างแล้ว ยกของหนีไ ปแล้วแต่ทิ้งของเสีย ไว้ อุตสาหกรรมมาทําความเสียหายโดยที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นคนออก
ใบอนุญาตทั้งหมด คดีที่เกี่ย วกับ อุตสาหกรรมทั้ง หมดให้ ศาลปกครองทั้งหมด ต่อไปนี้ถ้าเกิดคดีแบบนี้เกิดขึ้น ถ้าสั่ ง
หน่วยงานไหนถ้าเกี่ยวข้องกับคดีขอให้ตํารวจรายงานจังหวัดด้วยและมารายงานในที่ประชุม ด้วยช่วยกันตามอย่าปล่อยให้
อุตสาหกรรมตามอยู่หน่วยงานเดียว ประชุมครั้งหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดรายงานด้วยว่าประชาชนเดือนร้อนกันอย่างไร
ได้รับความร่วมมือจาก สภ. อาเภอ ทสจ.หรือไม่หน่วยอื่นถ้ ามีอะไรเกี่ยวข้องก็รายงานที่ประชุมได้เลยไม่ต้องรอให้แจ้ง
ขอความร่วมมือไป
 อัคคีภัย
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในรอบเดื อนที่ผ่ านมามีเ หตุเ พลิ งไหม้ ที่ อ.บางน้ํ าเปรี้ย วเมื่อ วันที่ 17 ก.ย.62 มี ราษฎรได้รั บความ
เดือดร้อน 1 ครัวเรือน 7 คน บ้านเสียหาย 1 หลังคาเรือน
นายพงศ์ธร สุภาวดี แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 บ้านเลขที่ 56/1 ม.9 ต.หมอนทอง ไฟไหม้บ้าน 1 หลังบริเวณชั้นล่างมีการจุดยา
กันยุงไว้และมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าทําให้เศษยากันยุงติดเศษผ้า ทําให้เกิดเปลวไฟทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าจักรเย็บผ้าเสียหาย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ฝ่ายดับเพลิงได้ไปทันเวลาหรือไม่ วิธีการดับเพลิงต้องเร็วและแจ้งข่าวรถดับเพลิง เร็วขนาดไหนในพื้นที่ถ้า
ตรงนี้ดีจะบรรเทาความเสี ยหายได้มาก อยากทราบว่าฝ่ายดับเพลิงประสิทธิภาพสูงแค่ไหนถ้ามีสู งเมื่อเกิดเหตุสามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ ถ้าหน่วยดับเพลิงดีชาวบ้านก็โชคดี ถ้าหน่วยไม่ สูง อปถ.ตั้งงบขึ้นเพื่อจะส่งพนักงาน
ไปฝึกที่พนมสารคาม มีหน่วยทหารพัฒนาที่จะฝึกได้สามารถสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรได้ รวมตัวกันให้ครบรุ่นก็
สามารถเปิดฝึกอบรมได้ อปท.มีขีดความสามารถสูงตั้งงบการฝึกอบรมได้ ปภ.สํารวจความต้องการ ปลัดอําเภอก็ฝึกได้จะได้
รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง
 ท่อแก๊ส
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ท่อแก๊สไม่ได้ฝึกกันทุกเดือน ไปบอกว่าท่านรองประสงค์ให้ฝึกทุกเดือนฝึกเวียนไป หมู่บ้านที่อยู่ในแนวท่อ
ผลัดกันเดือนละตําบลฝึกมากเท่าไรกําลังพลยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิม
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 คลังแก๊สเชื้อเพลิง
นายคเชนทร์ เที่ยงมณี ผู้แทน นายอาเภอบางปะกง
มีการซ้อมแผนของบริษัทยูนิคแก๊ส มีการดําเนินการซ้ อมวันที่ 18 ต.ค.62 ของโรงไฟฟ้าจะซ้อมวันที่
14 พ.ย.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมและเชิญอําเภออื่นเข้าร่วมดูและนําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินการต่อไปใน
เรื่องของการซ้อมแผน การฝึกจะแบ่งเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มีความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เอาตารางการฝึกมาและให้ผกก.และนายอําเภอได้รู้ว่าตารางการฝึกเป็นแบบใด และประสานได้เมื่อเกิด
เหตุแล้วจะต้องแจ้งไปที่ใคร
4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
การป้องกันการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับ ในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน ผู้แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
การจดทะเบียนต่างด้า วที่ให้ประชาสัมพันธ์ไปทางอําเภอ จัดหางานได้ทําหนังสือป้ายประชาสัมพันธ์ไป
ทางอําเภอได้ประชุมวางแผนครบถ้วนแล้ว
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ควรแจ้งไปที่ สภ.นอกจากอําเภอ ถ้าไปพบสามารถชี้แจงบุคคลเป้าหมายบุคคลต่างด้าวได้ อํานวยความ
สะดวกแก่ต่างด้าวในกรณีต่างด้าวไม่มีปัญหาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้คนไทยก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย – ไม่มี
๔.๕ ผลการดาเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน
นายปฐมพงศ์ เชื้อโพน ผู้แทน ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
ในรอบเดื อ นที่ ผ่ า นมาไม่ ไ ด้ รั บ รายงานว่ า มี เ กิ ด ขึ้ นแต่ อ ย่ า งใด ส่ ว นช้ า งยั ง ออกหากิ นอยู่ นอกพื้ นที่ มี
เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ่างฤาไนร่วมกับชาวบ้านคอยกันออกจากพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา ขอนําเรียน
ว่าในการประชุมครั้งหน้าจะเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทําข้อมูลมานําเสนอในที่ประชุมด้วย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ช้างจะมีสังคมของช้างว่าจะตัวไหนทําหน้าที่อะไร เจ้าหน้าที่เขาอ่างฤาไนต้องศึกษาโขลงนี้แล้วนํา มาบอก
ชาวบ้านให้ชาวบ้านระวังเองได้
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ความปลอดภัยจากช้างป่ ามีรายงานเข้ามา 2 อําเภอคือ อ.ท่าตะเกียบและสนามชัยเขต กรณีเข้ามา
ทําลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งทางจังหวัดจัด ประกาศพื้นที่ประกอบสาธารณะภัยเรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด วันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่จะประกาศเขตให้การช่วยเหลือต่อไป
นายอนุชิต พูลภพ แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
อําเภอจะติดตามช้างผ่านกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้านจะมีภาพถ่ายที่กํานันผู้ใหญ่บ้านถ่ายมาตลอดในกรณีเข้ามา
ทําลายพืชผลจะเป็นตอนกลางคืน กลางวันจะเดินผ่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้ามา 1 โขลงที่บ้านนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน
มีอาสาสมัคร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันผลักดันกลับเข้าป่าไป ในเบื้องต้นการผลักดันจะใช้เสียงเป็นพลุลูกบอล
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นายสุริยกมล ไวยหงษ์ แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
ช้ า งที่ ทํ า ลายพื ช ผลทางการเกษตรไม่ มี เ นื่ อ งจากว่ า ช้ า งจะออกที่ พั ก ทํ า มาหากิ น เวลา 16.00 น.
พวกติดตามจะเฝ้าระวังอยู่แต่หลังจากมืดไปแล้วจะเป็นจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ จะเป็นข้อได้เปรียบของช้างจะไปไหนเสียงจะ
เงียบมากบางครั้งตามไม่ทันเข้าไปในพื้นที่การเกษตรทําให้มีช่องว่างพอสมควรเวลาที่เหมาะกับการเข้าพื้นที่ ประมาณตี
2 – 3 ภาพถ่ายความเสียหายคือไม่มีเพราะถ่ายไปก็ไม่เห็นภาพ มีภาพถ่ายรอยเท้าช้าง ภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะ
ไปทดสอบความเสียหาย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
อะไรที่เป็นความเสียหายที่ช้างเข้ามา ประกาศภัยแต่ต้องมีหลักฐานประกอบ กลับไปสํารวจความเสียหาย
ถ้ามีภาพถ่ายด้วยยิ่งดีที่อธิบายได้กรรมการตกลงแล้วจะให้ประกาศความช่วยเหลือได้เลย วันจันทร์มาประชุมให้เอาภาพมา
แสดงพยายามทําคําอธิบายให้ชัดเจน
4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายวรวิท เรืองจันทร์ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา
จับกุมได้ที่สถานี 3 คัน ส่วนผลคดีศาลสั่งปรับ 5,000 บาทรถบรรทุกขนไม้ 6 ล้อ เป็นรถขนทรายสั่ง
ปรับ 4,000 บาท 2 คัน ผลการจับกุมของเดือน ก.ย.จับกุมโดยสปอร์ตเช็ค 1 คัน เนื่องจากตอนนี้ด่านบางไผ่ย้ายไป
เนื่องจากมีการก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่ 3 แยกชําขวาง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เส้นทางเดินรถถนนสุวินทวงศ์ปล่อยเดินรถแค่ 1 ช่องทางสวนกันแค่ 2 ช่องแต่พื้นที่ที่กําลังก่อสร้างไม่เห็น
ทํางานกันเลย กันไว้ 3 ช่องทางแต่ทําจริง 2 ช่องทางทําไมปล่อยให้กันพื้นที่ก่อสร้างไว้มากขนาดนั้น ทําอย่างไรจะทําให้รถ
วิ่งได้มากขึ้น
4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ - ไม่มี
4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
ขอรายงานเรื่องสถิติข้อมูลรถดับเพลิงที่ให้รายงานจากเดือนที่แล้วจากการสํารวจจะมีรถดับเพลิงและรถ
ช่วยดับเพลิงทั้งหมด 21 ชนิด จ.ฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 169 คัน มีรถดับเพลิงอาคาร รถบรรทุกน้ําขนาด 12,000 ลิตร
รถบรรทุกน้ําช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร มีทั้งท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ทหาร เอกชนถ้าเป็นรถหอน้ําจะมีเฉพาะ
เทศบาลเมือง 1 คัน ดับไฟได้สูง 15 เมตร หรือตึกประมาณ 5 ชั้น
นายจรัส ครชาตรี แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
การฝึกซ้อมอัคคีภัยทางสถานประกอบการซึ่ง รพ.พุทธโสธรก็อยู่ในแผนซึ่ง ต้องซ้อมแผนอัคคีภัยรอผลการ
ประกอบการ
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือน ส.ค.62 มีผู้บาดเจ็บ 141 ราย เป็นชาย 128 รายหญิง 56 ราย
อําเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 3 อันดับแรก อ.เมือง 81 ราย พนมสารคาม 13 ราย บางคล้า 12 ราย ผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น 18
ราย เป็นผู้ชายทั้งหมด 18 ราย อ.ที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด อ.บางปะกง 6 ราย อ.เมือง 4 ราย อ.บางน้ําเปรี้ยว สนามชัยเขต
ราชสาส์น อําเภอละ 2 ราย สาเหตุการตายสูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัย และเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบ
เครื่องตรวจจับความเร็วให้ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 8 เครื่อง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ช่วงปีใหม่จะมี 7 วันอันตรายน่าจะเริ่มได้ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย เดือน ต.ค.จัดประชุมเรื่องนี้ได้
ตํารวจรู้พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เคยมีคนตายคือพื้นที่เฝ้าระวัง และคนที่ตายได้ผ่านด่านไหนมาบ้าง ด่านนั้นจะต้องตอบปล่อยรถมา
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ได้อย่างไร อาเภอทั้ง 11 อาเภอถ้าเกิดเหตุคนตายขึ้นเมื่อไร หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น จะต้องรู้ว่าผ่านด่านไหนมา ด่านนั้น
ต้องรู้ว่าผ่านมาสภาพปกติหรือไม่ ต้องเขียนไว้ในแผนด้วยว่าด่านไหนตรวจอย่างไรผ่านมาแล้วไม่รู้เรื่องถือว่าไม่ผ่าน
เหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิต 4 คนผ่านด่านของบางคล้า บางคล้าไม่ทราบเรื่ องเลยด่านไม่ได้ทํากับรถคันนี้เลยเพราะรถคันนี้
ปกติมากผ่านมาไม่กี่ กม. ลงข้างทางชนต้นไม้ ตรวจสอบคนขับรถคันนี้ขับรถทั้งวันจนหลับใน ส่วนรถวิ่งประจําทางกํากับ
ของขนส่งมีมาตรการควบคุมเต็มที่ ส่วนรถส่วนบุคคลที่ขับโดยไม่หยุดพักถ้าไม่เรียกตรวจรถส่วนบุคคลอย่างน้อยหยุดแล้วดู
คนขับ ฝากตํารวจเป็นทางปฏิบัติเพื่อช่วยยั บยั้งไม่ให้เกิดความเสียหาย เรียกตรวจรถส่วนบุคคลเพื่อดูคนขับว่า ปกติดี
หรือไม่ หรือเพื่อจะได้พักช่วงนั้นทําอย่างไรก็ได้ที่ป้องกันไม่ให้ตาย รถจะติดบ้างแต่เพื่ อชะลอความเร็วเพื่อให้เดินทาง
ปลอดภัย สุ่มตรวจรถส่วนบุคคลมีโอกาสที่ขับแล้วไม่ได้หยุดพัก
นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ต่อเนื่องจาก ปภ.รายงานเรื่องอุบัติเหตุของฉะเชิงเทรามี 81 ราย ซึ่งช่วงเช้าจะมีประมาณ 3 – 4 ราย
และรอบเมืองเจ้าหน้าที่ต้องไปดู ประเด็นต้องพิจารณาร่วมกันมีความจําเป็นมาก ฝ่ายตํารวจเรียนคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและจราจร ผบก.เป็นประธานและรอง ผบก.ที่รับผิดชอบงานจราจรให้ความสําคัญมีการประชุมและมี
แนวทางของฝ่ายตํารวจซึ่งทํากับหลายหน่วยงานสอดคล้องกับของจังหวัด รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นแบบเดียวกัน
การวิเคราะห์มีอย่างชัดเจน มีภาพถ่ายให้ สภ.แต่ละแห่งอธิบายอย่างชัดเจนซึ่งมีหลาย สภ.ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
อื่น ประชาคมหมู่บ้านและมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ไฟส่องสว่าง การดําเนินการของฝ่ายตํารวจหลายหน่วยงานมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งต้องการให้ฝ่ายอําเภอเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์การดึง ให้เข้ามาร่วมซึ่งการประชุมนี้ทางอําเภอเข้าร่วมประชุม
น้อย แต่ทําอย่างไรในทุกหน่วยช่วยกันลดอุบัติเหตุ เรื่องอัคคีภัยที่ไปตรวจโรงแรมมีฝ่ายโยธา ตํารวจ ปกครอง สาธารณสุข
ให้ความสําคัญกับถังดับเพลิง เรื่องสัญญาณแจ้งให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าเป็นโรงแรมหรือตึกสร้างใหม่ ก็ทราบ แต่ถ้าเป็น
ตึกที่สร้างเก่าแล้วก็ไม่ทราบ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ข้อสั่งการป้องกันจังหวัดเรื่องภัยคุกคามแบบนี้ไม่ให้รายงานต้องสรุปให้ดีกว่านี้ อะไรคือภัยคุกคามหรือ
ไม่ใช่ภัยคุกคามไปสรุปที่ประชุมมาให้ครบก่อน (ภาพ)น้ําท่วมที่ปราจีนบุรี ต.ตลาดเก่าของ อ.กบินทร์บุรี น้ําท่วมแล้วตลิ่งสูง
9 เมตรกว่าแต่น้ําสูงเกินกว่า 90 ซม. น้ําตอนนี้จะลงมาที่แควหนุมานและห้วยโสมง และจะลงมาบางปะกง บางแตนบ้าน
สร้างแล้วเข้ามาบางน้ําเปรี้ยว ปริมาณน้ําขึ้นเมื่อไร มาอย่างไร ยังไม่มีคําตอบ ระหว่างทางจะมีทุ่งบางพวงอยู่ที่ปราจีนบุรี ที่
จะระบายน้ําได้ 2 ร้อยล้านลูกบาทศ์เมตร ซึ่งกรมอุทกของทหารเรือรายงานบอกพรุ่งนี้น้ําทะเลจะขึ้นอีก มีโอกาสที่ล้นตลิ่ง
ตรงหน้าสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้ให้ อ.เมือง บางคล้า บ้านโพธิ์ บางน้ําเปรี้ยวไปดูว่าพื้นที่ตลิ่งสูงแค่
ไหน ให้คนไปเฝ้าว่าน้ําจะล้นตลิ่งหรือไม่ ดูพื้นที่เสี่ยงภัยว่าถ้าน้ําล้นตลิ่งจะท่วมตรงไหนก่อนเวลาน้ําท่วมตรงไหนคือพื้นที่
เสี่ยงภัย แล้วสํารวจว่าคนป่วยติดเตียง คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีกี่ราย ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง
ย้ายออกมาทันทีตอนน้ําท่วม เอาชาวบ้านไปอยู่ที่ไหน สําหรับผู้ประสบภัย ทําทะเบียนสําหรับผู้อพยพ เอาทะเบียนบ้าน
มาแล้วนับดูว่าครบหรือไม่ ถ้าเตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่เหนื่อยฟรีปีหน้าก็มีข้อมูลไว้ ใช้แล้ว ชาวบ้านจะห่วงทรัพย์สินก็เคยมีน้ํา
ท่วมแต่ไม่ท่วมมากเก็บของทัน และจะไม่ย้ายไปไกลขออยู่ข้างถนนหน้าบ้านต้องอะลุ่มอล่วยจัดพื้นที่ให้แล้วมีคนเฝ้าระวัง
ต้องมีคนโบกรถ รถวิ่งชะลอลงถ้าเกิดอาศัยผิวจราจรทุกประเด็นจังหวัดต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันจันทร์จะมีการประชุม
รายละเอียดเรื่องนี้ถ้าจําเป็นจะเชิญอําเภอทั้ง 11 อําเภอมารับรู้สถานการณ์ ท่าตะเกียบสนามชัยเขตเขาอ่างฤาไนจะต้องมี
ฝนเท่าไรถึงน้ําเต็มอ่าง
นายอนุชิต พูลภพ แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
กรณีวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมามีปริมาณน้ําฝนที่ตกมามากน้ําลงมาคลองบ้านหินแร่โปร่งเจริญน้ําที่ไหลมาไป
ที่ ม.7 ม.22 ไปจนถึง ม.2 ตามลําคลองได้ใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นพื้นฐานถ้ามีเหตุการณ์น้ํามาอีก

๑๑

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
พื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ตรงไหนคลองท่าลาดจะรับน้ําจากนี้ไปด้วยหรือไม่ หมายความว่าถ้าฝนตกแล้วอ่างสียัดมา
ก็จะลงพื้นที่ของสนามชัยเขตฝนตกพร้อมไหลลงไปคลองสายไหนก่อนและน้ําสายนั้นจะไปท่วมบ้านเรือนถ้าฝนตกหนัก
ระบายไม่ทันจะเอ่อท่วมหมู่บ้านหรือชุมชนไหนก่อนนั่นคือพื้นที่เสี่ยงภัย ต้องดูทั้งสนามชัยเขตและท่าตะเกียบตกแล้วน้ําไม่
เข้าอ่างแต่ไหลออกเลยต้องไปดูว่าตรงไหนเป็นทางระบายน้ํา ถ้าน้ําไม่ไหลเข้าคลองน้ําจะบ่าไปทางไหนก่อนต้องศึกษาว่าน้ํา
จะไหลไปทางไหน ในอนาคตอันใกล้กาชาดต้องถามว่าเมื่อน้ําท่วมต้องใช้อาหาร น้ําเท่าไร จะส่งของมาให้เลยถ้าตอบไม่ได้
ของก็ส่งมาไม่ได้ ปีนี้ถ้ายังไม่เกิดภัยสํารวจรอไว้เลยพื้นที่เสี่ยงภัยมีเท่าไร พอน้ําท่วมก็ให้ข้อมูลได้เลย จร.ของสภ.เมืองต้องรู้
เพราะอําเภอถ้าน้ําท่วมจะจัดการเดินรถอย่างไรบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างไร ปภ.ถ้าน้ําล้นตลิ่งแล้วจะไปที่ไหนพื้นที่
ไหนน้ําท่วมก่อนจะได้ไปเตือนให้ทั นว่ายกของขึ้น เรากันน้ําไม่ได้แต่ ช่วยปกป้องทรัพย์สินได้คือเป้าหมายของเราต้องแจ้ง
เตือนก่อน 1 วันยิ่งดี อ.บางปะกงกับบ้านโพธิ์ไปดูเพราะเจอปัญหาเรื่องน้ําทะเลหนุน
นางสุชาดา ก้านบัว แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
ถ้า น้ํา ท่ว มพื้ นที่ ต่ํ าในเขตเทศบาลจะอยู่ส่ ว นไหนบ้า งขอเรี ยนว่า เนื่ องจากปี 2554 มีป ระสบการณ์
รับผิดชอบประสานดูแลพี่น้องประชาชนในการบอกเตือนในเรื่องถึงการยกของจึงได้นําข้อมูลพื้นที่ต่ําของเทศบาลในกรณีน้ํา
มาล้นตลิ่งก็จะท่วมตรงไหนก่อนก็จะเรียนให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.10 น.
พ.ต.อ.
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