
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  8/๒๕6๒ 

วันพฤหัสบดีที ่  2๙   สิงหาคม  ๒๕6๒   เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายประสงค ์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน) 
2. นายวราห์  เจนประติยุทธ  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
4. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
5. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
6. พ.อ.วีรวัฒน  ทองมั่นคง  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
7. นายลานะ  วันทาไชย  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
8. นายประสาน  สืบเชื้อ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
10. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายธนยศ  ยันตะนะ  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. พ.ต.ท.ธีรพล  ภู่เนติ   แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายวีรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายศักดิ์ศิลป์  ตุลาธร   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นางปราณ ี  บัวทอง   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
18. นายธนภัทร  ค าสุข   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
19. นายพงศ์พันธ์  เสนาสงครามเสงี่ยม แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายกรนพ  แจ้งรักษา  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายสุนทรวุฒิ  สุพรหมมา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายพิศาล  พุ่มสร้าง   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

               สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
24. นายจุมพล  จันทรกูล  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
25. นายศุภมิตร  ส่องแสงจันทร์  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางผุสดี   จงไกรจักร  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
31. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
32. นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
33. นายธนบดี  วัฒนะพูนสิน  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
34. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
35. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
36. นายภูวณัฏฐ์  ไตรติวานันท์  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
37. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
38. นายสุริยกมล  ไวยพงษ ์  แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
39. นายสยาม  โตแย้ม   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
40. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
41. ร.ต.อ.โกศล  อินทนนท์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.ต.สมคิด  พลมั่น   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. พ.ต.ท.คณิสร  นองเนือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.ท.สมชาย  เตมีศักดิ ์  แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
45. พ.ต.ท.ไพทูรย์  ลายประดิษฐ์  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
46. พ.ต.ท.สนั่น  คงรัตน ์   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
47. พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
48. พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
49. พ.ต.อ.วัชรพันธ์  ปัญญาเนรมิตดี  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
50. พ.ต.ท.ศิริวุฒิ  พัดวิจิตร  แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
51. พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ ถมขุนทด  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
52. พ.ต.ต.วรานนท์  บุราณรมย์  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
53. พ.ต.ท.ประณต  เนียรบุบผา  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
54. พ.ต.ท.สุเทพ  สมใจเพ็ง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
55. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.วังคู 
56. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
57. ร.ต.อ.สมโภช  แสงสุข   แทน สว.สภ.หนองแหน 
58. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ ์  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
59. นายประสงค์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
60. นางสุชาดา  ก้านบัว   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
61. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
62. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
63. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
64. นายสมนึก  เทพกีฬา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
65. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
66. นายศุภกิจ  นิยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
67. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

68. นายพานัศท ์     แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
69. นายมหัตถ ์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)  
70. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัด    

                                                                     ฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒) 
71. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์  ศิรธินาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายฐานิตย์  มิล าเอียง  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
4. นายวิสูตร  เจริญวงษ ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
5. นายธเนศ  ปลื้มคิด   ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นางวิไลลักษณ์  กาญจนวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย 
8. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
9. นางสุดา  สุหลง   พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายเกรียงไกร  ปัญญาพงศ์ธร  นายอ าเภอราชสาส์น 
11. พ.ต.อ.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง  ผกก.สภ.บางขนาก 
12. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขส าราญ  สว.กก.1 สันติบาล  
13. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓  
14. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
15. นายกิต ิ  เก่งการพานิช  นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
16. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
17. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
18. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
19. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
20. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
21. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
22. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
23. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
24. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
25. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
26. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
27. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
28. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
29. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
30. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
31. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 



 ๔ 

32. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
33. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศตวรรษ  นาวงษ ์   ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.3๐  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี    
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๗/๒๕62  เมื่อวันศุกร์ที ่ 2๖  กรกฎาคม  25๖2                                 
    พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕62 เมื่อวันศุกร์ที่ 2๖ ก.ค. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ 

 พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ก.ค. 6๒ 

  คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 27 ราย / จับได้ 24 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 88.89  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพ่ิมข้ึน  11  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๖1 ราย / จับได้ 45 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 75.77  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพ่ิมข้ึน  1  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 9 ราย / จับได้ 4 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 90.91  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง  22  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ  918 ราย / ผู้ต้องหา 1008  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพ่ิมข้ึน  355  ราย 

 การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ก.ค.6๒ 
  รถยนต์ ไม่มีเกดิ 
  รถจักรยานยนต์  เกิด 1  คัน (สภ.เมือง)       

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง – ไม่มี  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย  

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 ติดตามคดีส าคัญ 

 ขยะสารพิษจากโรงงาน 
(คลิป) คดีขยะสารพิษที่ อ.พนมสารคามเป็นคดีประท้วง เป็นคดีคัดแยกขยะซึ่งหลังๆน้ าในบ่อใช้ไม่ได้แล้ว  

ชาวบ้าน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม รวมตัวให้โรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล บริษัทนิวสกายเมเทิลหยุดประกอบกิจการอย่าง
ถาวรชาวบ้านบอกว่า การด าเนินการของโรงงานมีผลกระทบในพ้ืนที่ มีกลิ่นเหม็นคล้ายกับการเผาขยะและกลิ่นสารเคมี 
ชาวบ้านที่อยู่รอบรัศมี 1 กม.จากโรงงานได้กลิ่นทุกครั้ ง เมื่อโรงงานเดินเครื่องและเป็นแบบนี้มายาวนานต้องใส่                
แมทมากว่า 2 ปี และเม่ือได้กลิ่นจากโรงงานรู้สึกวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เหมือนจะอาเจียน นอกจากนั้นบ่อน้ ารอบๆโรงงาน
เริ่มมีกลิ่น ตะกอน ไม่มีใครกล้าไปตักใช้ต้องไปซื้อน้ ามาดื่ม ชาวบ้านเล่าว่าโรงงานแห่งนี้เคยถูกคณะของ พล.ต.อ.วิระชัย 
ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เข้าไปตรวจสอบตอนนั้นมีกรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์น าเข้าผิดประเภทและพบว่าเป็นโรงงานประกอบ
ที่มีใบอนุญาต 15 ใบ เป็นโรงงานคัดแยกขยะ 6 ใบ โรงงานประกอบขยะรีไซเคิล 8 ใบ เคยถูกอุตสาหกรรมจังหวัดปิด
ปรับปรุงมาครั้งหนึ่ง และต่อมาก็เปิดกิจการต่อเหมือนเดิม ระหว่างการร้องเรียนของประชาชนเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ฝุายปกครองก็เข้ามาตรวจสอบ ปรากฏว่าวิธีการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานแห่งนี้ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน  พบว่าชิ้นส่วนทองเหลือง ทองแดง มอเตอร์วางทิ้งไว้กลางแจ้ง  ไม่มีอะไรปกคลุมไม่มี อุปกรณ์รองเศษ
ชิ้นส่วนเป็นความเสี่ยงสูง เพราะอาจจะปนเปื้อนลงไปในดินในแหล่งน้ า  ล่าสุด นายก อบต.เกาะขนุน มาอ้างแทนโรงงานนี้
คัดแยกขยะอย่างเดียว ส่วนโรงงานรีไซเคิลเช่นการหลอมโลหะมีการพักการประกอบกิจการแล้ว อยู่ระหว่างทดลองเดิน
เครื่องจักรเท่านั้น พรุ่งนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจะเข้ามาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบว่าขยะจากโรงงานนี้เป็นขยะ
อันตรายหรือไม่  ซึ่งจะรู้ผลไม่เกิน 30 วัน  

นายศตวรรษ  นาวงษ์  ผู้แทน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เหตุการณ์นี้ได้ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา  จากการตรวจสอบชาวบ้านจะได้ผลกระทบของ

กลิ่นเหม็นตอนเย็นกอ่นวันที่จะไปตรวจสอบชาวบ้านจะสงสัยบริษัทนิวสกายตอนกลางคืนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ได้ไปตรวจสอบ
โรงหลอมได้เปิดกิจการหรือไม่ เตาหลอมถ้าจะหยุดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน ไปดูที่เตาแล้วน่าจะไม่ได้หลอมมา 2 – 3 
อาทิตย์แล้ว ชาวบ้านก็ไปเพ่งเล็งที่บริษัทเรไรพลาสติก  ที่อยู่ข้างหน้าโรงงาน มีการหลอมพลาสติกน่าจะช ารุด ตอนนั้นไม่
สามารถตรวจสอบได้เป็นระบบติดแบบมาตรน้ าจากการตรวจสอบมาตรน้ าที่ระบบก าจัดกลิ่นจากการตรวจสอบแล้วคณะ
ตรวจสอบขอความร่วมมือให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมอีก 1 เครื่องและเปลี่ยนแปลงน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมงานประกอบ
กิจการไปก่อน  ตั้งแต่วันนั้นมาโรงหลอมพลาสติกก็ยังปิดอยู่ นิวสกายก็ยังปิดอยู่เนื่องจากไม่มีของให้หลอม เมื่อเช็คไปที่
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาประเด็นเรื่องบ่อน้ าบ่อใหญ่ในคลิป เป็นบ่อน้ าของบริษัทนิวสกายที่ใช้ในการ
หล่อเย็นระบบเตาหลอม ผลการวัดอากาศครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีเมื่อมีเหตุโรงงานตรวจวัดเอาค่าผ่านมาตรฐานกระทรวง
โรงงานอุตสาหกรรมก็มาตรวจวัดอีกครั้งค่าผ่านมาตรฐาน  คดีที่ยังค้างอยู่สถานีต ารวจพนมสารคามหรือ ปดส.ยังไม่แน่ใจที่
พนมสารคามจะมีคดีของนิวสกาย ข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายน่าจะอยู่ที่ต ารวจ ปดส.คดีบริษัท JPL ข้อหาครอบครอง
วัตถุอันตรายที่ สภ.พนมสารคามเป็นบุคคลธรรมดาคือนายจ ารัส ข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายแรงงานจะใช้แรงงานต่าง
ด้าว 

นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  ผู้แทน  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แรงานต่างด้าวที่น าเข้ามาเป็น MOU ถูกต้องตามกฎหมาย 
นายอิศเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผู้แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
 ช่วงนี้ถ้าไม่มีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านจะนิ่งอยู่ ระบบบ่อน้ าของโรงงานจะเป็นระบบปิด 

           นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอพาอุตสาหกรรมไปดูที่ชาวบ้านอ้างว่าน้ ามีกลิ่นและ ทสจ.ไปตรวจด้วย จะตามต่อเดือนหน้า 
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นายศตวรรษ  นาวงษ์  ผู้แทน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 คดีที่เป็นคดีความเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลืออยู่จะเป็นคดีครอบครองวัตถุอันตรายคือขยะ

อิเล็กทรอนิกส์และของกลางหายแบ่งออกเป็น 3 เขต มี 1) เขต สภ.แปลงยาวบริษัท WMD ไซเคิล บ้านเลขที่ 33 และ 24 
ข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายและของกลางหาย บริษัทชุมรีไซเคิล ข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายและของกลางหาย                  
2) เขต สภ.พนมสารคามที่แจ้งไปแล้ว บริษัทนิวสกาย JPS และจ ารัส บริษัทที่ 4 บริษัทเหอเจีย ข้อหาครองครองวัตถุ
อันตรายของกลางหาย 3) เขต สภ.เขาหินซ้อน บริษัททรัพย์เจริญรีไซเคิล คดีครอบครองวัตถุอันตราย บริษัทตันเหียน คดี
ครอบครองวัตถุอันตรายเช่นกัน 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 

 ท าหนังสือแจ้งไปที่ อ.และแจ้ง สภ.ที่เป็นของคดีเพ่ือติดตามการด าเนินงาน  มีคดีอ่ืนอีกหรือไม่ คดีที่มีผล
ต่อสังคมเป็นคดีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ต.ท.สนั่น  คงรัตน์  ผู้แทน  ผกก.สภ.แปลงยาว 
 เป็นคดีพยายามฆ่าของคนที่เป็นกิ๊กกันระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ส.ค. เวลา 

03.00 น. ผู้ต้องหากับผู้เสียหายพากันขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านญาติ บ้านเลขที่ 171/2 หมู่  12 บ้านคลองสอง                     
ต.แปลงยาว ผู้ชายพยายามชวนผู้หญิงนอนบ้านหลังดังกล่าว  แต่ผู้หญิงไม่นอนจึงตบตีผู้หญิงจนรถล้ม น้ ามันรั่วออกมาจาก
รถ ผู้ชายเลยเอาผ้าชุบน้ ามันและบิดใส่ตัวผู้หญิงแล้วจุดไฟเผา ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียจึงมาช่วยดับไฟแล้วน าตัว
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแปลงยาว  พนักงานสอบสวนก็๖มไปที่โรงพยาบาลแต่เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่ 19 ยังไม่ได้
ด าเนินการใดๆทางคดี แต่ว่ามีการประสานเชิงลึกว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งการ
ท าร้ายร่างกายของฝุายหญิง สุดท้ายก็รับสารภาพพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไป โดนข้อหาพยายามฆ่า ตอนนี้ผู้เสียหายก็
ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาฟักฟ้ืนอยู่บ้าน ผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจ าแล้วในเบื้องต้นยังเป็นผู้เสพอยู่ในเชิงลึกน่าจะเป็นผู้
จ าหน่ายด้วย 

 อัคคีภัย 
          นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  เมื่อวันที่ 25 ส.ค.62 เวลาประมาณ 16.45 น. เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องเช่าไม้หลังปั๊มน้ ามัน PT  หมู่ที่ 7   
ต.ท่าถ่าน เป็นห้องเช่าของเจ้าของปั๊ม PT มีทั้งหมด 5 ห้องแต่มีผู้อาศัยอยู่ 1 ห้อง ต้นเพลิงอยู่ที่ห้องเช่าขณะที่ผู้เช่าออกไป
ตลาดเพลิงได้ลุกไหม้ประมาณ 15 นาที รถดับเพลิงห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 1 กม.วิ่งมาดับได้ 2 ห้องเหลืออีก 3 ห้อง
นอกนั้นเพลิงได้ไหม้ไปแล้ว 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เมื่อมีการจับเวลาว่ารถดับเพลิงสามารถวิ่งไปที่เกิดเหตุได้ใช้เวลากี่นาทีขีดความสามารถที่ไปช่วงชาวบ้าน
ได้นั้นสูงขนาดไหน  ศักยภาพไปถึงท่ีเกิดเหตุได้เร็วขนาดไหน ระบบแจ้งเตือนภัยเวลาที่เกิดเหตุชาวบ้านจะแจ้งไปที่ใครก่อน
เป็นล าดับแรก  จึงให้ไปตรวจสอบดูว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยชาวบ้านคิดถึงใครจะได้ไปพัฒนาเรื่องนี้ได้เพ่ือให้การช่วยเหลือได้
รวดเร็วเท่าที่จะท าได้หน่วยงานจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ ต้องสอบถามว่าคนที่ประสบเหตุครั้งแรกจะแจ้งให้คนไปช่วยได้
ภายในกี่นาที  ต้องจับเวลาดูถ้าไม่จับเวลาจะไม่รู้เลยว่าชาวบ้านจะแจ้งได้ทีทันใดโดยไม่เสียเวลาเลย ปภ.คราวหน้าถ้ามี
อัคคีภัยต้องพาคนที่ไปผจญเพลิงมาตอบด้วย  อีก 1 รายที่ อ.ราชสาส์น 

 นายสยาม  โตแย้ม ผู้แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
  วันที่ 19 ส.ค.62 เวลา 05.00 น. ที่วัดไผ่ขวาง ในพ้ืนที่ไม่มีรถดับเพลิงขอสนับสนุน จาก อบต.ข้างเคียง 

ไฟไหม้ศาลาไม้ 20 ห้อง 
   พ.ต.ท.ศิริวุฒิ  พัดวิจิตร  ผู้แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
  ทางจังหวัดได้ไปตรวจสอบทางคดีได้ไปตรวจสอบ เบื้องต้นร่องรอยคล้ายไฟฟูาลัดวงจร ผลการพิสูจน์ต้อง

รอผลตรวจ 
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 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  รถดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดที่ อ.พนมสารคาม ระยะทาง 15 กม. อ.ราชสาส์นต้องวางแผนว่าไม่มีรถดับเพลิงจะ
ท าอย่างไรที่ไหนใกล้ที่สุด มีก่ีอ าเภอที่ไม่มีรถดับเพลิง อ.คลองเขื่อนมีหรือไม ่
 นายนิติภูมิ  โภชากรณ์ ผู้แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
  มี 5 ต าบล มีรถดับเพลิง 1 คัน 
           นายสยาม  โตแย้ม ผู้แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
  มี 3 ต าบล ไม่มีรถดับเพลิง 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ.ราชสาส์นได้เขียนแผนไว้หรือไม่ถ้าเกิดอัคคีภัยแล้วจะขอความช่วยเหลือจากใคร ว่าต าบลใดเรียกร้อง
จากที่ใดถ้าอ าเภอคลองเขื่อนมี 5 ต าบลรถดับเพลิงจะดูแลต าบลใด  และที่เหลือจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ควรส่ง
หนังสือไปให้อ าเภอใกล้เคียงว่าถ้าเกิดปัญหาจะให้อ าเภอช่วยส่งรถดับเพลิงเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่  วางแผนล่วงหน้าถ้า
เกิดเหตุจะได้ด าเนินการอย่างไรเมื่อแจ้งไปแล้วมาได้เลย  ปภ.ไปออกแผนมาใหม่อย่างน้อยต้องบอกความรับผิดชอบขีด
ความสามารถดูแลได้กี่ต าบล กี่หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือจะท าอย่างไร ยังท าไม่ได้ก็บอกจะได้เชื่อมโยงบุรณาการให้กับพ้ืนที่
ใกล้เคียงหรือหน่วยข้างเคียง เช่น มีหน่วยทหารในพ้ืนที่หรือหน่วยอ่ืนที่มีรถดับเพลิง  ปลัดอ าเภอช่วยไปสอบถาม
นายอ าเภออย่างน้อยก ากับดูแลพ้ืนที่ตัวเองและพ้ืนที่ใกล้เคียงไดด้้วยหรือไม่ พ้ืนที่ใดที่ไม่มีรถดูแลต้องเขียนแล้วว่าจะรับการ
สนับสนุนที่ใครเหมือนการแบ่งหน้าที่เดียวได้รับผิดชอบงานกัน  งานจะมากขึ้นแต่อัคคีภัยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าเกิด
ปัญหาพ้ืนที่ใครจะไปก่อน  แบ่งหน้าที่ว่ารถ 1 คันแบ่งรัศมีกันคันละกี่ กม.โดยวางแผนต้องดูแลชาวบ้านให้ดูแลตัวเองใน
พ้ืนที่ทีไ่ม่รถดับเพลิงต้องให้ส าคัญกับชาวบ้านต้องดูแลตัวเองเช่น ต้องระวังฟืนไฟ ต้องตรวจสายไฟในบ้านตลอดเวลางานจะ
ง่ายขึ้น ไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็จะวางแผนไม่ได้   ต ารวจต้องให้ความส าคัญโดยให้สายตรวจเข้าไปดูแลชาวบ้านในท้องที่ที่
รถดับเพลิงไม่มีหรือเข้าไม่ถึง    
          นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  ผู้แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62  เวลา 00.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านสวนริมคลอง เลขท่ี 766 ต.หน้าเมือง 
เจ้าของบ้านนอนอยู่ชั้นบนได้กลิ่นไฟไหม้ได้ปลุกคนในบ้านให้ตื่นขึ้นมาแล้วโทรเรียกรถดับเพลิง เพ่ือนบ้านน าบันไดปีนขึ้น
หน้าต่างไปช่วย ส่วนรถดับเพลิงมาภายในเวลา 5 นาทีมา 2 คัน ชาวบ้านรอบข้างก็ช่วยกันน าถังดับเพลิงช่วยกันฉีด  เพลิง
ดับได้ภายใน 30 นาที ทรัพย์สินเสียหายคือเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟา ซึ่งบ้านนี้มีประกันอัคคีภัย 
          นางสาวสุชาดา  ก้านบัว  ผู้แทน  นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
  ขอน าเรียนว่าเมื่อไม่ก่ีวันมานี้ ชุมชนริมคลองวนาเพ่ิงจัดตั้งเป็นชุมชนประมาณสัก 2 สัปดาห์ และได้น าถัง
ดับเพลิงมอบให้ซึ่งคณะกรรมการเข้มแข็ง ล่าสุดท่านนายกเทศฯให้น าถังดับเพลิงไปติดตั้งให้ทั่วถึงสถานที่ติดตั้งคือในชุมชน
ที่หยิบใช้งานได้ง่ายและได้แนะน าวิธีใช้ให้ในวันที่จัดตั้งชุมชน  จึงเป็นความโชคดีที่ คณะกรรมการได้ใช้ถังดับเพลิงได้
ทันท่วงที ส่วนการเติมน้ ายาจะเป็นหน้าที่ของเทศบาลจะมาดูแลและเติมให้ 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ.ราชสาส์น ชุมชนหนาแน่นของ อบต.เอาโมเดลนี้ไปใช้ซื้อเครื่องดับเพลิงแล้วสอนให้ชาวบ้านใช้เลย ไม่มี
รถดับเพลิงแต่ชาวบ้านดูแลตัวเองได้เพียงแต่สนับสนุนบ้าง  ทั้ง 11 อ าเภอเดือนหน้ามารายงานว่าพื้นที่ใดไม่มีรถดับเพลิง
แล้วด าเนินการอย่างไร และให้ทั้ง 11 อ าเภอไปดูการซ้อมแผนรถแก๊สคว่ าเวลาถ้าเกิดเหตุจะได้ช่วยได้มากขึ้น เพราะพ้ืนที่
ฉะเชิงเทราเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะรุนแรงถ้าอยู่ในเขตชุมชน  ถ้าไม่คิดไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุขึ้นมาจะท าไม่ทัน  
หลังจากการฝึกแล้ว ปภ.ต้องเตือนให้ถามไป อปท.ทุกแห่งว่าต้องการฝึกอีกหรือไม่ ฝึกแบบใหม่โดยมีหัวข้อมาหรือฝึก
แบบเดิมหรือเอาพนักงานมาฝึกใหม่ก็ยินดีให้จัดใหม่แต่ อปท.ต้องออกทุนเพราะไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้แต่จ าเป็นที่จะต้อง
ช่วยเหลือตัวเอง อ าเภอต้องการฝึกก็ให้ ปภ.ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัว ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร ปภ.ก็ให้เงินอ าเภอไป
ด าเนินการ ต ารวจถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ก็ส่งบุคลากรมาร่วมฝึก  มีอ าเภอใดจะรายงานเคาะประตูบ้านกับคุมประพฤติ 
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           นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  ผู้แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
  ตามนโยบายของจังหวัดเรื่องติดตามเคาะประตุบ้าน นายอ าเภอติดตามเองนายสุเมศ  ยงสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 
9/8 ม.9 ต.บางแก้ว อายุ 26 ปี พบแต่มารดาตัวได้ย้ายไปอยู่ที่ อ.บางคล้ากับภรรยา  จึงส่งเรื่องไป อ.บางคล้าแล้ว ยอด
เปูาหมาย 162 ราย ด าเนินการแล้ว 29 ราย เหลือ 133 ราย ส่งรายชื่อให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะน าส่ง ในวันประชุม
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านวันที่ 3 ก.ย. 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เอกสารที่ส่งมาให้มีรายชื่อต้องตีตาลับเพราะถ้าหลุดไปเป็นเรื่องใหญ่ ท่านผู้เข้าประชุมทุกท่านถ้ามีรายชื่อ
เปูาหมายอย่างเปิดเผยต้องตีตราลับถ้าไม่แน่ใจส่งคืนเลขาฯ ห้ามน ากลับบ้าน การแบ่งรายชื่อให้ประสานกับต ารวจจะได้
ช่วยกันตาม แบ่งพ้ืนที่ให้กับต ารวจ ก านันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันติดตาม ช่วยกันไปกดดันเปูาหมายคือช่วยกันไปกดดันแต่ความ
จริงแล้วก็จะไปดูแลว่าได้กลับคืนสังคมได้หรือไม่ 
          นายคเชนทร์  เที่ยงมณี  ผู้แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  อ.บางปะกงได้ด าเนินการ ๖ หมู่บ้าน เปูาหมาย 85 ราย แยกเป็นผู้ผ่านค่ายกิจกรรม  57 ราย คุม
ประพฤติ 28 ราย ไปด าเนินการแล้ว 38 ราย พบตัว 23 ราย ไม่พบ 3 ราย ค่ายวิวัฒน์พลเมือง 6 ราย ควบคุมตัวใน
ข้อหาอ่ืนอีก 5 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ยังไม่มีงานท าส่วนหนึ่งที่ท างานในพ้ืนที่แต่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการรับจ้าง
ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ตรวจสารเสพติดที่พบตัวทั้งหมด 26 รายไม่เสพสารเสพติดมี 2 ราย เสพสารเสพติดส่ง รพ.บางปะกง 
 นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนของการสมัครคุมประพฤติจะมี เป็นบางพ้ืนที่   ถ้าเป็นในรูปคณะกรรมการจะเป็นส่วน
คณะกรรมการชุมชน จะมีอยู่ทุก อปท.และเทศบาล 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ให้อ าเภอท าองค์กรนี้ไปช่วยท างานประสานกับ ผกก.ด้วยจะได้ทราบว่ามีองค์กรนี้อยู่จะได้ช่วยกันท างาน
ได้ไม่ต้องให้สายตรวจท าให้ชาวบ้านดูแลกันเอง  ที่ให้ไปให้ไปเยี่ยมคณะองค์กร อปท.ถ้ามีปัญหาก็ควรไปเสริมในทันที 
          นายอิศเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผู้แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  อ.พนมสารคามจะแบ่งเป็น 2 เคส บุคคลพ้นโทษต ารวจจะเป็นผู้ด าเนินการ 3 สภ.มีทั้งหมด 566 ราย 
ท าครบ 100 % แล้ว ในส่วนของปกครองติดตามของผู้คุมประพฤติ อ.พนมสารคาม มี  2562 ถูกคุมประพฤติทั้งหมด 
231 ราย เป็นชาย 213 รายหญิง 18 ราย ติดตามทั้งหมด 100 % เสียชีวิตแล้ว 3 ราย จ าคุกอยู่ 36 ราย เป็นบุคคล
นอกพ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในเขต อ.พนมสารคามอยู่ในพื้นท่ี 3 ราย ออกตรงพ้ืนแล้วไม่อยู่ในพ้ืนที่แล้ว 9 ราย อยู่ในพ้ืนที่ 120 ราย 
วันนี้ได้น าเอกสารมาคุยกับท่าน ผอ.ขอแก้ไขที่ยังค้างอยู่ในระบบ และส าเนาที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้จงัหวัดทราบ 
          นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  ผู้แทน นายอ าเภอบางคล้า 
  อ.บางคล้า ในส่วนของคุมประพฤติ ซึ่งได้ส่งรูปการติดตามให้กับฝุายเลขาฯ ของยาเสพติดมี 61 รายพบ
ตัว 34 ราย ไม่พบ 27 รายและที่ไม่พบชื่อที่อยู่ไม่ตรงไปอยู่ที่อ าเภออ่ืนไปท างานที่ต่างจังหวัด และเวลาไปติดตามกับ อส.
ซ่ึงแต่งเคร่ืองแบบคิดวา่เป็นทหารต้องอธบิายวา่มาคอยติดตามด้วยความห่วงใยไม่ได้มามุ่งร้าย ส่วนที่มากับปลัดอ าเภอและ
ได้แจ้งใหร้ับทราบ ส่วนที่มาแจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านติดตามในโอกาสต่อไป 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เวลาประชุมที่อ าเภอให้นายอ าเภอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านน ารายชื่อไปและต้องย้ าว่ารายชื่อพวกนี้ไม่เปิดเผย 
รู้เฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานเท่านั้น 
          นายอ านวย  เพ็งบุบผา  ผู้แทน  นายอ าเภอสนามชัยเขต  
  อ.สนามชัยเขต มีรายชื่อผู้ถูกคุมประพฤติ จ านวน 267 รายติดตามไม่ได้ 103 ราย หลบหนีจ าคุก 9 ราย 
และเอกสารไม่ตรง 9 รายตัวท างานนอกพ้ืนทีแ่ต่มีรายชื่ออยู่ในพื้นท่ี 85 ราย ติดตามได้ 10 ราย อ.สนามชัยเขตจะแบ่งชุด
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ออกติดตามไปแต่ละต าบล แบ่งให้กับผู้ช่วย พดส.ช่วยดูแลร่วมกัน และทางอ าเภอได้จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ที่โดยให้ผู้ช่วย 
พดต.ถือสมุดได้ ตรวจเช็คทุกเดือนมาและมาดูสมุดทุกประชุมประจ าเดือน 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอทุกอ าเภอและทุก สภ.ทุกแห่งเรื่องนี้จะให้ความส าคัญมากบุคคลพวกนี้ได้อยู่ในวงจรอุบาศก์ไปแล้ว  
แล้วกลับออกมาหน้าที่เราท าอย่างไรให้เขากลับมาเป็นปกติให้ได้  ขณะเดียวกันเราก็ไม่มีวิธีที่จะปูองกันยาเสพติดอย่างไร  
ปูองกันอาชญากรรมอย่างไร บุคคลพวกนี้ถ้าเราไม่ไปเยี่ยมบ่อยๆ จะไม่กลับไปสู่วงจรเดิมและมีที่ปลอดภัยมากขึ้น
เพราะฉะนั้นอ าเภอทุกอ าเภอและต ารวจทุกแห่งต้องติดตามบุคคลเปูาหมายทั้งหมดและลองเช็คดูว่ามีคดีเกิดขึ้นอีกหรือไม่ 
ถ้าเกิดขึ้นนอกเปูาหมายคือบุคคลพวกนี้หรือไม่ถ้านอกเหนือจากนี้แปลว่าได้เปูาหมายใหม่  แต่ถ้าซ้ าในพ้ืนที่ที่มีเปูาหมายเก่า
อยู่ก็ต้องไปตรวจสอบไม่ชัดเจนดูว่าเป็นบุคคลเปูาหมายหรือไม่  จะให้ท างานได้ง่ายขึ้น มีทิศทางที่ชัดเจนว่าเราจะไปในทาง
ไหนอย่างไร  ท าอย่างนี้สามารถให้คนทั่วไปช่วยเหลืองานต ารวจได้  ช่วยกดดัน ช่วยหาข่าว ช่วยเป็นเครือข่ายที่บริสุทธิ์มาก
ยิ่งขึ้นคิดเป็นเรื่องที่ดี อ าเภอต้องท าต่อไป ป้องกันจังหวัดรับผิดชอบประมวลข้อมูลเรื่องนี้ให้น าเนอในเดือนหน้า ว่าแต่
ละเดือนอ าเภอไปตรวจได้ขนาดไหนอย่างไร จะดูความก้าวหน้าว่าไปติดตามได้ครบหรือไม่อย่างน้อยได้กี่เปอร์เซ็นและ
ยืนยันได้ไปอย่างไร และอีกอย่างให้อ าเภอและต ารวจให้งานก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มากขึ้น ถ้าก านันผู้ใหญ่บ้านดูแลแล้วไม่
ได้ผลก็ไปกระตุ้นสายตรวจ นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ระดับต าบล สายตรวจประจ าต าบลไปย้ าก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้รู้ว่านี่คือ
หน้าที่ที่ต้องดูแลลูกบ้าน จะท าให้งานเข้าระบบต่อไปถ้าก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะอ้างไม่ได้ว่ายาเสพติดเข้าหมู่บ้านแล้วไม่ รู้ได้
อย่างไร ถ้าไม่รู้ต้องมาวางมาตรการกันใหม่ ปูองกันไปประมวลถ้าอันไหนเป็นของคุมประพฤติก็ส่งข้อมูลให้ ผอ.ไปรูปแบบ
เป็นอย่างไรก็ไปหารือกัน ถ้าของเรือนจ าก็ส่งไปเรือนจ า 

 คลังแก๊สเชื้อเพลิง 
นายคเชนทร์  เที่ยงมณี  ผู้แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  อ.บางปะกง มีคลังแก๊สอยู่ 3 บริษัทมีคลังแก๊สอยู่ 16 ลูก มาตรการปูองกันมีอยู่แล้ว วันที่ 28 ต.ค.จะมี

การซ้อมแผนที่โรงไฟฟูาบางประกง วันที่ 18 ธ.ค.จะมีการซ้อมแผนบูรณาการร่วมกันกับทางอ าเภอ ท้องถิ่นและบริษัท จะ
ได้มีการปูองกัน ในส่วนโรงไฟฟูาบางปะกงจะไม่มีถังในการเก็บตัวแก๊สจะใช้ตามก าลังการผลิตซึ่งต้นทางมาจากคลังแก๊ส
ส่วนปฏิบัติการ ปตท.อยู่ถนนบายพาสชลบุรี มายังโรงไฟฟูาบางปะกงผ่าน ต.ท่าข้าม จ.ชลบุรีผ่าน ต.ดอนหัวฬ่อ การซ้อม
แผนยังไม่ได้แบ่งหน้าที่ว่าใครจะท าอะไร 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ท าแผนของบริษัทส่งไปให้ศูนย์ฝึกทหาร ศูนย์ฝึกจะได้มาเฝูาระวังว่าเป็นอย่างไร อ าเภอที่ท่อแก๊สผ่านต้อง

ไปดูด้วยซ้อมกันอย่างไร การซ้อมซ้อมแค่ปลายทางแต่ระหว่างทางถ้าท่อรั่วหรือระเบิดส่งหนังสือให้ ปภ.เป็นเจ้าภาพและ
ประสานงานให้ 

 

   4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี    
            

   4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
          พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์  ผู้แทน  ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 20 ส.ค.ช่วงต้นเดือน ก.ย. จะมีการต่อใบอนุญาตแรงงานต่าง
ด้าวซึ่งจะหมด 31 มี.ค.63 การอนุญาตแรงงานประสานการจัดหางานอนุญาตต่อปี แต่การอนุญาตให้อยู่ 1 ปี ใบอนุญาต
ที่มาต่อให้อยู่คือ 29,000 ราย ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน 
 นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  ผู้แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ได้ร่วมกับ ตม.และประชุมผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค.และจะมีการประชุมนายจ้างวันที่ 30 ส.ค. 
ในส่วนปกครองจะต้องปรับปรุงใบอนุญาตการท างานบัตรชมพู ปรับปรุงข้อมูลและให้อ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์ 
 



 ๑๐ 

          พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์  ผู้แทน  ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตัวลูกจ้างที่ผู้ประกอบการมีอยู่วีซ่าใกล้จะหมดควรจะตรวจสอบเอกสารประจ าตัวก่อน  หนังสือเดินทางที่
มีอยู่อายุหนังสือเดินทางไม่ถึง 1 ปีหรือเหลือ 6 เดือนก าลังจะหมด  แนะน าให้ไปต่อหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยต่อวีซ่าจะ
ได้มีปัญหา 

  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ทั้ง 11 อ าเภอรับเรื่องไปต้องไปแจ้งก านันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนอย่างคิดว่าเป็นเรื่องของคนต่างด้าว  ถ้ามี

ปัญหามาก็มีผลกระทบกับคนไทยผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวมากๆ ควรจะไปเตือนให้ลูกจ้างไปต่อหนังสือ
เดินทาง พาสปอร์ตเพื่อมาขอวีซ่าต่อ เพ่ือขออนุญาตอยู่ต่อ ตม.กับจัดหางานช่วยชี้แจงบ้าง 
    4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย 

  นายพิศาล  พุ่มสร้าง  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  พบการกระท าผิด 2 คดี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ตรวจพบซากกระทิง มีการใช้บ่วงดักทิ้งซากกระทิงอายุ 2- 3 ปี  

เพศผู้ได้บันทึกของกลางตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว เหตุเกิดที่ อ.ท่าตะเกียบ 
          นายสุทธิกมล  ไวยหงส์  ผู้แทน  นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
  นายอ าเภอได้ไปพูดคุยด้วยตัวเองน่าจะเป็นกลุ่มเดิมๆท่ีใช้บ่วงดักสัตว์ปุาในพ้ืนที่ นอกเขตรอยต่อปุาชุมชน
ร่มโพธิ์ทอง เปูาหมายไปค้นรอบๆ แล้วไม่พบหลักฐาน 
          นายพิศาล  พุ่มสร้าง  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อีกคดีเป็นไม้พะยูงแปรรูป จับผู้ต้องหาได้ 1 คน เหตุเกิดบ้านเลขที่ 23 หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ จับได้ไม้
พะยูง 0.015 ลบ.ม. 
 นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ทาง ทสจ.เรื่องวัวแดง คดีนี้เป็นคดีที่สื่อมวลชนสนใจ เคยคุยกับอ าเภอว่าปุาไม่หนาทึบแต่ท าไมไม่มีคนเห็น 
เขตอนุรักษพั์นธุ์สัตว์ปุาหรือฝายอนุรักษ์ท่ีท่าตะเกียบเป็นพื้นที่เฉพาะ อยากทราบว่า ทสจ.แบ่งการรับผิดชอบอย่างไร และมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร น่าจะเป็นพรานปุาที่เข้าไปอยากให้เคร่งครัดและจับขบวนการให้ได้ 
 นายพิศาล  พุ่มสร้าง  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เรื่องนี้วัวแดงอายุประมาณ 2 ปี วัวเคยถูกบ่วงรัดขาขาดมาแล้ว 1 ข้าง พ้ืนที่เป็นปุาชุมชนของร่มโพธิ์ทอง
มีหลายร้อยไร ซึ่งติดเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาซึ่งโซนนั้นจะมีวัวแดงและกระทิง ช่วงฤดูแล้งพรานปุาในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่จะ
ระดมบ่วงจะใช้เชือกใยยักษ์ท าบ่วงล่อไว้เต็มพ้ืนที่เวลาเดินลาดตระเวนเก็บจะเก็บได้เต็มกระบะรถมีทั้งคนในและนอกพ้ืนที่
เข้าไปดักบ่วงไว้  วัวแดงตัวนี้ติดบ่วงนาน 3 – 4 วันติดจนหมดแรง แล้วบาดเจ็บมาก่อนด้วย เวลามาดักบ่วงส่วนมากจะใช้
คนเดินหรือรถจักรยานยนต์ 

 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ทาง ทสจ.ต้องประสานกันกับ สภ.ในพ้ืนที่ตรวจเฝูาระวังรถจักรยานยนต์ที่มีบ่วงเข้ามาในพ้ืนที่ ถ้าเจอ
รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเชิญตัวมาคุยว่าจะไปท าอะไรต้องส่งหัวข้อข่าวสารให้ต ารวจหรือด่านทหารจะได้ช่วยกันตรวจดู      
 

   ๔.๕ ผลการด าเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน – ไม่มี 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ  
        นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  ผู้แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราขอรายงานรถบรรทุกน้ าหนักเกิน จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา 
จับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินได้ 8 คัน คดีได้สิ้นสุดทั้ง 8 คดี เป็นปรับ 5,000 บาทจ าคุก 1 เดือน จ านวน 3 ราย ปรับ 
5,000 บาท จ าคุกตั้งแต่ 3 – 5 เดือน จ านวน 3 ราย ปรับ 15,000 บาท จ าคุก 4 เดือน จ านวน 1 ราย ปรับ 14,000 
บาท จ าคุก 3 เดือน จ านวน 1 ราย  



 ๑๑ 

 
 

   4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ 
        นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ได้ติดตามการด าเนินการของฝุายต ารวจการปูองกันเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุ  แผนการปูองกันปราบปราม
การแข่งขันรถในทางของต ารวจท าไว้อย่างครอบคลุมมีทั้งมาตรการปูองกัน ปราบปรามและขยายผล แต่ที่ดูแล้วการ
ด าเนินการเป็นของฝุายต ารวจเป็นหลัก มติมาตรการที่ทางต ารวจแผนที่ใช้ของจังหวัดท าให้แข่งรถลดน้อยลงไป จัดการ
ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งจักรยานยนต์ที่แต่งท่อขับขี่อยู่บนถนน ต ารวจเรียกตรวจและจับกุมได้เลยและถ้าไม่มีใบอนุญาต ส าเนา
ทะเบียนประจ ารถเป็นการด าเนินการที่ถูกต้องเรื่องของการไปตรวจร้าน ท่อดัดแปลง มีค าสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 
2 ก.ค.58 มาตรการการแก้ไขการแข่งรถและการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง  เรื่องผู้ปกครองต้องการให้ฝุายปกครองเข้า
มาดูแลเรื่องนี้ ท าแล้วให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลผู้ปกครอง การท าทัณฑ์บน เด็กที่แข่งขันรถที่แข่งแล้วก็มีมีการท าสมุดไว้
หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก มาตรการตามค าสั่ง คสช. น่าจะได้ผลในช่วงที่ผ่านมา อยากจะเรียนว่าอยากให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี
บทบาทตรงนี้ จากการรายงานของ สภ.เมืองมีมาตรการเชิงที่รายงานมีผลการจับกุมเป็นที่น่าพอใจ การตรวจร้านเป็น
รูปธรรมอยากให้ฝุายปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น  ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 26 – 27 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เชิญหลายหน่วยงานฝุายปกครอง ต ารวจ อัยการ พม.กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม ไปประชุมและได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบการค้ามนุษย์หรือกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ร.บ.ปูองกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ อยากเรียนว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์หลังจากที่ฟังจากที่ประชุม มีสถานการณ์ในส่วนที่มองไม่
เห็นคือเรื่องงานบ้านคือบังคับใช้แรงงานแบบขู่เข็ญ แสวงหาผลประโยชน์แบบท าร้ายร่างกายลูกจ้างเป็นประเด็นที่ 1 จะ
มองข้ามในการใช้แรงงานโดยผิดกฎหมายและเข้าข่ายพฤติกรรมการค้ามนุษย์  ประเด็นที่ ๒ ในปัจจุบันด้านโซเซียล
ทางด้านเด็กและเยาวชนมองเรื่องพฤติกรรมทางเพศ การใช้สื่อลามก การค้าประเวณีเป็นเรื่องปกติธรรมดา มีก ารขาย
บริการของเด็กอายุน้อยเพ่ิมมากขึ้น คลิปลามกอนาจารถ่ายแล้วส่งผ่านระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ระบาดมาก เป็นสิ่งที่ส าคัญให้
หน่วยงานช่วยกันติดตาม ในประเด็นนี้ได้ประโยชน์จากที่ประชุมมา พมจ.น่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน 
แล้วเอาเรื่องที่ประชุมกับส่วนกลางมาแจ้งเพ่ิมเติมน่าจะเป็นประโยชน์และเข้าใจถึงกฎหมายการค้ามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น   เรื่อง
ของการค้ามนุษย์กับการบังคับใช้แรงงานมันยังมีข้อแตกต่างกันอยู่ เช่นการจับแรงงานต่างด้าวมากๆก็ไปแจ้งเรื่องของ
ความผิดการค้ามนุษย์ ท าให้ใช้งบประมาณของประเทศไปมาก ในการไปดูแลคนต่างด้าวอยากให้ทุกฝุายได้รับทราบ
เช่นเดียวกัน 
          ผู้แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  พัฒนาสังคมฯ มีแผนที่จะอบรมให้ความรู้หลังจากส่วนกลางมาขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ จะมีหนังสือเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการกฎหมายราชก าหนดฉบับนี้ 

  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ประชุมขี้แจงการบังคับใช้กฎหมายอีกรอบแล้วให้ทั้ง 11 อ าเภอเข้าประชุมด้วย  ถ้าจะให้ดีเชิญต ารวจอีก 

18 สภ.มาร่วมด้วยจะได้มีข้อมูลว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไร   
   

   4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล  ผู้แทน  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน ก.ค.62 มีผู้บาดเจ็บ 184 ราย เทียบกับเดือนที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้น 19 

ราย แบ่งเป็นชาย 128 รายหญิง 56 ราย อ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 3 อันดับแรก อ.เมือง 85 ราย พนมสารคาม 38 
ราย บ้านโพธิ์ บางปะกง อ าเภอละ 10 ราย ยานพาหนะที่ท าให้มีผู้บาดเจ็บมาก 3 อันดับแรก รถจักรยานยนต์ 138 ราย 
รถปิคอัพ 11 ราย คนเดินเท้า  10  ราย ผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 19 ราย เทียบกับเดือน มิ.ย.ลดลง 2 รายเป็น เพศชาย 15 
ราย ผู้เสียชีวิตสูงสุด เมือง 6 ราย บางคล้า บ้านโพธิ์ แปลงยาว อ าเภอละ 3 ราย พนมสารคาม บางปะกง 2 ราย 



 ๑๒ 

ยานพาหนะที่ท าให้เสียชีวิตมากสุดคือรถจักรยานยนต์ 4 ราย รถเก๋ง รถปิคอัพ ประเภทละ 2 ราย รถอ่ืนๆ 2 ราย การมี
พฤติกรรมเสี่ยงท าให้เกิดอุบัติเหตุไม่สวมหมวกนิรภัย 488 ราย ดื่มสุรา 145 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 45 ราย 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  มีการเกิดอุบัติเหตุมาจากวิศวกรรมจราจรเราก็จะไปแก้ไข นาจะไม่เกิดอุบัติเหตุอีก เรื่องนิสัยและทัศนคติ

ของผู้ใช้รถใช้ถนนจะค่อนข้างยาก การบังคับใช้กฎหมายเป็นของต ารวจเรื่องวิศวกรรมจราจรถ้าปกปูองได้แล้วคนไม่ตายมัน
น่าจะท า ปภ.ครั้งหน้ามารายงานด้วยว่ามีอุบัติเหตุแล้วเกิดจากผลทางวิศวกรรมจราจรหรือไม่ หรือเกิดจากวิศวกรรม
จราจรประเด็นไหนอย่างไร จะแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุได้อีก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม 
          นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 

  เรื่องเด็กและเยาวชนนโยบายแก้ไขทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะในเขตเมืองฉะเชิงเทราแนวทางการปูองกัน
ของฝุายต ารวจได้ดูแลตาม สถานีขนส่ง รถไฟ ห้างพลาซ่า มีการไปตรวจเยี่ยมพูดคุยจะเรียนศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมประชุมศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งการท างานของนักเรียนนักศึกษามีการแต่งตั้ง
หลายกระทรวงมหาดไทย มีนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ จ่าจังหวัด ปูองกันจังหวัด ในประกาศนี้ก าหนดจะท าหน้าที่ได้ต้องมีการ
ฝึกอบรมก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการฝึกอบรมในเมื่อพบเจอความประพฤติของนักเรียนไม่เหมาะสมจะด าเนินการอย่างไร จาก
การออกไปตรวจเยี่ยมนักเรียนดูความเรียบร้อยในพื้นท่ี ซึ่งนักเรียนจะกลับบ้านเย็นๆ จะไปจับกลุ่มที่ห้างบ้างหรือที่อ่ืนๆบ้าง 
อ านาจที่จะไปดูแลมีขนาดไหน จึงต้องการที่จะไปรวบรวมรายชื่อเด็ก แล้วขออนุญาตส่งผ่านไปสถานศึกษา 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เรียกประชุมกับสถานศึกษาและเขตการศึกษาและ พมจ. เรียกประชุมกฎหมายการค้ามนุษย์ ให้ประชุม
พร้อมกันและชี้แจงในคราวเดียวกัน อ านาจหน้าที่นี้เจ้าพนักงานคือใคร ใครบ้างที่ สามารถตรวจเด็กนักเรียนได้นอกจาก
ต ารวจแล้ว ปูองกันเชิญผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมประชุมด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา  15.10  น.  
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