รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ๒๕6๒ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายประสิทธิ์ชัย
3. นายยิ่งศักดิ์
4. พ.ต.ท.พิทยา
5. พ.ท.ปูองรัฐ
6. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
จันทร์หอม
ไตรสุนทร
โสดาจันทร์
แย้มงามเรียบ
กล้องเจริญ

7. ร.ท.สุวิช
8. พ.ท.นพเก้า
9. นายเริงชัย
10. นายนวพล
11. นายทรงศักดิ์

กุลละวณิชย์
มะเหศวร
ศรีคชา
ลีนิน
ฉลาดพงศ์พันธ์

12. นายพิเชียรพัฒน
13. นางวันดี
14. นายมาโนช
15. นายศักดิ์ศิลป์
16. นายศุภกฤต
17. นายสมคิด

อินทรพานิช
ทับทิมทอง
แสงประเสริฐ
ตุลาธร
ศรีอุทยาน
พานิชสงเคราะห์

18. นางนัฐพร

วิเวกชาติ

19. นายธนภัทร

คาสุข

20. นายธเนตร
21. นางพิกุล
22. นายพิศาล

พารา
ศิริเกษ
พุ่มสร้าง

23. นายณรงค์ชัย
24. นางสาวณัฐชา
25. นายไพโรจน์
26. อาจารย์วัชราภรณ์
27. นายสิทธิ

คุ้มทรัพย์
วิยะกุล
วิลาราช
สิงห์สาราญ
บูรณะภักดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

28. นางพัชรินทร์
29. นางผุสดี
30. นางสุทธิกานต์
31. นายธนดล
32. นายคเชนทร์
33. นายอิสเรศ
34. นายธนบดี
35. นายไพโรจน์
36. นายพัลลภ
37. นายสายสิญจน์
38. นายอานวย
39. นายสุริยกมล
40. นายนิติภูมิ
41. พ.ต.ต.ภูเบศร์
42. พ.ต.ต.สมคิด
43. พ.ต.ท.คณิสร
44. พ.ต.ท.กฤษณ์
45. พ.ต.ท.ชัยรัชช์กิตติ์
46. พ.ต.ท.เอกภพ
47. พ.ต.ท.บรรณรต
48. พ.ต.ท.กุลภณ
49. พ.ต.ท.ถนัดบุญ
50. พ.ต.ท.ชนินทร์
51. พ.ต.ต.สิทธาภรณ์
52. พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์
53. พ.ต.ต.สุจิตร
54. พ.ต.ท.สุเทพ
55. พ.ต.ท.ชาตรี
56. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
57. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย
58. พ.ต.ท.วุฒิชัย
59. ร.ต.อ.วิโรจน์
60. พ.ต.ท.ชัยชนะ
61. นายสมบัติ
62. นางสุชาดา
63. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน์
64. นายสุรวุฒิ
65. นายคชาวุฒิ
66. นายสมศักดิ์

สิงห์พุทธา
จงไกรจักร
บุญสูตร
จิราภรณ์
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
วัฒนะพูนสิน
ปลื้มจันทร์
นักเจริญ
วงษ์ชะอุ่ม
เพ็งบุบผา
ไวยพงษ์
โภชากรณ์
เขจรลัย
พลมั่น
นองเนือง
บุญเรืองคณาภรณ์
ชัยปฏิวัติ
ธรรมาธิกุล
หวลจิตต์
กุลวสุสิริ
สุวรรณรัตน์
เดชชีวะ
แท้เที่ยง
บุญยั่งยืน
ศิริราช
สมใจเพ็ง
ทิพย์อัมพร
โลหะเวช
ศรีใส
จิตไพบูลย์
โชคสุรชัย
สุริยวงศ์
มุมทอง
ก้านบัว
สินเจริญ
เวชปรีชา
พันธ์เอี่ยม
จรูญเลิศ

แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
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.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม

๓

67. นายศุภกิจ
68. นายพิชัย
69. นางวรนิต
70. นายธนสรร
71. นายยิ่งศักดิ์

นิยม
อธิเกียรติ์
กตญาณ
วงษ์เที่ยง
ไตรสุนทร

72. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์

ศิริธนาชินาธิป

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐากูร
2. นายพนมทวน
3. นายอนุศิษฐ์
4. นายจิรโชติ
5. พ.ต.อ.สุธี
6. นายสมประสงค์
7. นายดนัย
8. นางสาวเทียมจิตร
9. นายเกรียงไกร
10. พ.ต.ท.ถานันตร์
11. นางสุนีย์
12. นายกิติ
13. นายนิกร
14. นายวชิรศักดิ์
15. นายสินชัย
16. นายพศิน
17. นายจักรพงษ์
18. นายอานาจ
19. นายชูรัช
20. นายวีระพล
21. นายประดิษฐ์
22. นางศิริกาญจน์
23. นายอมร
24. นายเขียน
25. นายทวีศักดิ์
26. นายสม
27. นายอิทธิพงษ์
28. นายพลากร
29. นายสมบัติ
30. นายสมพร

ชวนะพงศ์
พงษ์พันธ์
คณะธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
พุฒตาล
คูหากาญจน์
ปัญจพิทยากุล
อมาตยกุล
ปัญญาพงศ์ธร
สุขสาราญ
พิรุณสาร
เก่งการพานิช
จันธรรมมาพิทักษ์
ศักดิ์ถาวรเลิศ
แทนศร
ภูแสน
ศักดิ์ประศาสน์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
โรจนพร
เศรษฐวงศ์
กรรเจียก
แสงสว่าง
ขโมเมธาภรณ์
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
โชคพิชิตชัย
ธรรมเมธาพร
ปิ่นแก้ว

แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย
นายอาเภอราชสาส์น
สว.กก.1 สันติบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น

๔

31. พ.ต.อ.บุญส่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพันธ์ศักดิ์
2. นายศตวรรษ์
3. น.ส.ภิรายุ
4. นางสรวีย์
5. นางปัญญา

ปีกขุนทด

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)

ธรรมรัตน์
นาควร
สอ้านวงษ์
จันธรรมาพิทักษ์
คลองมีคุน

นักวิชาการปุาไม้ชานาญการ สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรชานาญการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ปปส.ภาคประชาชน
ปปส.ภาคประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม 25๖2
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ค. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ส.ค. 61
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 21 ราย / จับได้ 20 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 95.25 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 9 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 58 ราย / จับได้ 44 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 75.86
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 40 ราย
คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 1 ราย / จับได้ 1 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 100
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 38 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 357 ราย / ผู้ต้องหา 448 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับลดลง 122 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน มิ.ย.6๒
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด ๒ คัน
พ.ต.ท.พิทยา โสดาจันทร์ ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
มีคดีที่น่าสนใจชิงทรัพย์ข้าราชการที่อยู่บ้านพัก เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รับแจ้งประมาณ 07.00
น. คนร้ายเข้าไปในช่วงเช้าแล้วซ่อนตัวในบ้านผู้เสียหายก่อนขึ้นไปรอที่ชั้นบน รอจนผู้เสียหายตื่น ซึ่งคนร้ายขึ้น จากด้านหลัง
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บ้านแล้วถอดหน้าต่างบานเกล็ดเอื้อมมือไปบิดลูกบิด ซึ่งผู้เสียหายเป็ นหญิงอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีการราดน้ามันพืชหน้า
ห้องนอนเพื่อให้ผู้เสียหายลื่นล้มเพื่อชิงทรัพย์ หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปในที่เกิดเหตุ พิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิด
เหตุ จากนั้น 30 ชม.ก็ติดตามจับกุมได้ที่บ้านบึง จว.ชลบุรี การปูองกันคือระวังด้านหลังบ้านที่มีลูกบิดอย่างเดียวเพราะเปิด
ง่ายต้องมีอะไรที่ล็อคได้อีกชั้นหนึ่งเพื่อปูองกันได้อีกระดับหนึ่ง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
น่าจะมีการถอดบทเรียนว่าบ้านมิดชิดหรือไม่อยู่หลังเดียว อยู่คนเดียวขโมยมาดูกี่วันแล้ว ต้องระวังตัวเอง
มากน้อยขนาดไหนไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าต้องดูแลลูกน้องขนาดไหน ไปสารวจคดีนี้เป็นคดี
ตัวอย่างหัวหน้าส่วนราชการไปสารวจบ้านพักของตัวเองอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปพักอาศัยอยู่
คนเดียวเหมาะสมหรือไม่ คดีแบบนี้ต้องนาเข้าที่ประชุมแล้ววางแผนปูองกันเมื่อปูองกันแล้วโอกาสที่จะเกิดคดีแบบนี้นั้น
น้อยลง อย่างน้อยตารวจต้องมีข้อมูลบอกได้ว่าต้องระมัดระวังอย่างไร อย่างน้อยก็ได้ข้อมูล แล้วว่าประตูที่มีลูกบิดอันเดียว
อันตรายงัดนิดเดียวก็หลุดแล้ว หัวหน้าส่วนต้องไปสารวจบ้านพักหลวง สุภาพสตรีอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะสม ถามสตง.ว่าถ้า
เป็นแบบนี้ให้คนอื่นมาอยู่ ด้วยเพื่อความปลอดภัยผิดระเบียบหรือไม่อย่าให้เกิดคดีแบบนี้ขึ้นมาอีก โดยเฉพาะอาเภอไป
สารวจไม่ใช่แค่บ้านพักฝุายปกครอง บ้านพักส่วนราชการอื่นต้องดูแลทั้งหมด ไปสอบถามว่ามีบ้านพักในลักษณะนี้อีกหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามคดีสาคัญ
 ขยะสารพิษจากโรงงาน
นายพิชัย อธิเกียรติ์ ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตั้งแต่เดือนพ.ค.61 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดปัจจุบันมีอยู่ 30 คดีเหลือคดีความอยู่ที่สถานีตารวจ 3
สถานี อยู่ที่ พนมสารคาม และ แปลงยาว ที่อ.แปลงยาวเหลือ 2 บริษัทที่เป็นคดีความ คือบริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย
รีไซคลิ้ง และบริษัท ทูรีไซเคิล เป็นคดีความที่ สภ.แปลงยาวและมีข้อหาล่าสุดคือเคลื่อนย้ายของกลาง อ.พนมสารคาม
แบ่งเป็น สภ.พนมสารคามและ สภ.เขาหินซ้อน ของ สภ.พนมสารคามมี 2 บริษัทมีบริษัทเหอเจีย 5 คดีความอยู่สถานี
ตารวจและบริษัทนิวสกาย 3 คดีอยู่ที่ ปปส.ส่วนกลางและมีเขาหินซ้อนมีอยู่คดีเดียวคือบริษั ทไซเหลียง ครอบครองวัตถุ
อันตราย คดีนี้เป็นของตารวจ ปดส.
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ผลคดีทางกฎหมายไม่ติดใจ แต่ปัญหาบริษัทยังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านหรือไม่ ถ้าสร้างความ
เดือดร้อนมีวิธีการใดที่จะไปยับยั้งไม่ให้เกิด ความเดือดร้อนกับชาวบ้านได้ต้องเป็นคาสั่งของใคร ต้องไปหามาบอกที่ประชุม
ให้ทราบ
นายพิชัย อธิเกียรติ์ ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปัจจุบันที่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคือบริษัทเหอเจียที่ อ.พนมสารคาม ปัญหาหลักคือปัญหา
น้าใต้ดินจากบริษัทบานาน่าที่อยู่ใกล้กับบริษัทเหอเจีย แต่บริษัทเหอเจียทาความเดือดร้อนราคาญส่งเสียงดังราคาญและส่ง
กลิ่ น เหม็น แต่จ ากการตรวจสอบไม่มีกลิ่ น เหม็นแล้ ว หลั งจากนั้นมีการร้องเรียนของชาวบ้านมาแล้ ว เข้าไปตรวจสอบ
ดาเนิ น คดี ข้อหาประกอบการโดยไม่ได้รั บ อนุญาตหลั งจากนั้นเป็นคดีความอยู่ 3 - 4 ครั้ง ปัจจุบันดาเนินการโดยให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเหอเจีย ล่าสุดมีการมัดเครื่องจักรแล้ว และบริษัทไปแกะเครื่องจักรที่มัด
ออกเพื่อประกอบกิจการต่อ และได้ไปแจ้งความที่สภ.พนมสารคามแล้ว การดาเนินการปิดเครื่องจักรแล้วทางานต่อ
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นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ใครเป็นคนยับยั้งไม่ให้กลับเข้ามาทางานใหม่ได้อีกต้องหาข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบ ถ้าไม่มีรายงานให้
กระทรวงไปว่ากฎหมายควบคุมไม่ถึง เมื่อเข้า ผวจ.พูดถึงเรื่องนี้แล้วต่อไปนี้ถ้ามีชาวบ้านมาร้องเรียนบริษัททั้งหลายที่ทา
แปรรูปวัตถุจากขยะให้แนะนาแล้วให้ชาวบ้านไปศาลปกครองว่าใบอนุญาตที่ได้ มาว่าทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน อ.พนม
สารคามฟูองบริษัทเหอเจียเองแจ้งศาลปกครอง
นายอิสเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอาเภอพนมสารคาม
ตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดเคยไปติดปูายให้ยกเลิกการประกอบการแล้ว มีการฝุาฝืนแต่ทางอุตสาหกรรม
จังหวัดทาเรื่องขอเพิกถอนใบอนุญาตไป ทางกรมอุตสาหกรรมโรงงานไม่เห็นด้วยตามกรณีนี้
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ให้ พ าชาวบ้ า นไปฟู อ งศาลปกครอง ฟู อ งรั ฐ มนตรี อุ ต สาหกรรมกั บ อธิ บ ดี ที่ เ ป็ น เจ้ า ของเรื่ อ งว่ า ออก
ใบอนุญาตได้อย่างไรให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะจังหวัดไม่มีอานาจกลั่นกรองเรื่องก็ไม่ได้ ฟูองศาลปกครองศาลจะได้ใช้
อานาจในการยับยั้งชั่วคราว สั่งยุติการดาเนินการของสถานประกอบการก่อนถ้าอุตสาหกรรมยังนิ่งเฉยเจอมาตรการนี้
แน่นอน จาเลยคนสุดท้ายคืออุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะที่ที่ร่วมขบวนการในการออกใบอนุญาต โดยที่จังหวั ดไม่เกี่ยว
ด้ ว ยเพราะอุ ต สาหกรรมส่ ง ไปเองไม่ ไ ด้ ผ่ า นผู้ ว่ า ฯหรื อ รองผู้ ว่ า ฯ ต้ น เดื อ นประชุ ม เรื่ อ งนี้ มี อ ยู่ 40 บริ ษั ท ที่ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติทาข้อมูลให้ที่ทาเกี่ยวกับเรื่องขยะจะตามเรื่องสถานการณ์ของแต่ละบริษัทว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะรับ
สถานการณ์ไว้ก่อน ถ้าชาวบ้านมาร้องเรียนข้อมูลนี้ ประกอบแล้วฟูองศาลเลย อาเภอหลักๆที่ต้องมาประชุมเพื่อติดตาม
สถานการณ์ตรงนี้ถ้าได้ข้อมติแล้วสาเนาส่ง ภ.จว.ให้ตารวจสั่งการ สภ.เอง
 อัคคีภัย
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมี 2 รายที่สาคัญ รายแรกเกิดที่ อ.แปลงยาว ไฟไหม้โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วน
จากัดแอทไฟส์ ต.วังเย็น กรณีที่ 2 รถบรรทุกเอทานอล ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่าเกิดเพลิงไหม้ขวางถนน บริเวณโค้ง วัดโพธิ์
ใหญ่ อ.พนมสารคาม รายแรกเหตุเกิดประมาณ 16.30 น.ได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้โรงงานทางอาเภอและ อบต.เข้าไป
ดาเนินการแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ ต่อมาเวลา 17.30 น. ผวจ.และรอง ผวจ.ได้เข้าไปอานวยการได้ระดมสรรพกาลังมี
รถดับเพลิงจานวน ๑5 คัน รถน้า 3 คัน รถกู้ภัยเล็ก 3 คัน รถแบ็คโฮจานวน 6 คัน รถอีเอ็มเอส 1 คัน ไฟส่องสว่าง 1 คัน
รถน้าแบบ 2 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน 133 คน จาก 28 หน่วยงาน ได้ดาเนินการจนสามารถควบคุมเพลิงได้
เวลาประมาณ 22.00 น. ผวจ.ได้มอบพื้นที่ให้กับอาเภอเพื่อดูแลไม่ให้เกิดลุกลามต่อ ตอนที่เพลิงสงบแล้วก็ให้มีรถดับเพลิง
ประจาการณ์ได้อย่างน้อย 2 คันเพื่อปูองกันไม่ให้เพลิงลุกไหม้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นเวลาประมาณ 22.30 น.ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุร ถบรรทุกเอทานอลขนาด 40,000 ลิ ตร พลิ กคว่าแล้ ว เกิดเพลิ งไหม้ขวางถนน 304 ต.เสม็ดเหนือ ขาเข้า
อ.พนมสารคาม เบื้ องต้นพบว่าเป็น รถสารเคมีเอทานอลพลิกตะแคงข้างมีเพลิ งไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิ งพยายามฉีดน้า
ดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปที่อื่น เมื่อดับเพลิงแล้วได้นารถเครนที่จะยกรถบรรทุกให้พ้นเส้นทางและกว่าจะดาเนินการได้ก็
04.00 น.ยกรถได้ 04.30 น.แต่จราจรยังไม่เปิดเป็นปกติ พอถึงเวลา 06.00 น.ได้เคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยตารวจได้เ ปิด
เส้นทางเป็นปกติ ส่วนรถบรรทุกดังกล่าวเจ้าของนารถหัวลากนาออกจากพื้นที่เกิดเหตุ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ไฟไหม้โรงงานที่แปลงยาวเป็นโรงงานเส้นใยสังเคราะห์เอาเศษใยสังเคราะห์โดยเอาเศษมาตีให้ฟูแล้วมาทา
ประโยชน์เพื่อส่งต่ออีกบริษั ทหนึ่ง มีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทนี้ไม่ได้ทาประกัน ไฟก็ติดใยสังเคราะห์นี้แล้วก็ลุกลามไป
อาคารของบริ ษั ท ไหม้ ไ ป 2 หลั ง และกองวั ส ดุ อี ก 1 กองใหญ่ ป ระเด็ น คื อ การผจญเพลิ ง ครั้ ง แรกไม่ มี ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้บังคับ บัญชาอยู่ห น่ว ยดับเพลิงก็เข้าไปควบคุมพื้น ที่ผจญเพลิ งเองคือไม่รู้ว่าใครเป็นหั วหน้าทีมหรือคนที่มีสิ ทธิ สั่งการ
ดับเพลิงอย่างไร ซึ่งไฟลุกลามจะไม่มีใครรู้เลยว่าจะเข้าไปหาไฟอย่างไร ถ้าคนรู้จะต้องเป็นผู้นาหรือพอไปถึงก็ไม่มีใครสั่ง
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การใคร จนกระทั่งผู้ว่าฯไปถึงก็เห็นว่าหลายหน่วยเข้าไปแล้ว คนสั่งการไม่มี ผวจ.ก็ต้องสั่งการทั้งหมดวางระบบการสื่อสาร
โดยยึดระบบข่ายสื่อสารของตารวจในพื้นที่มาใช้ให้ทุกคน สั่งผ่านมาที่ผู้ว่าฯเท่านั้นทุกคนอาจจะว่าการสั่งการผ่านแบบนี้ช้า
แต่ความจริงกลับเร็วขึ้นอึกเพราะรู้ทุกอย่างที่ เกิดขึ้นจะถูกสั่งการโดยผู้บริหารที่มีอานาจสูงสุดและบังคั บให้ ทุกหน่วยที่เข้า
มาใหม่ต้องมารายงานตัวก่อนเพื่อที่จะจ่ายงานได้ถูกพอเข้าที่เริ่มจ่ายงานได้เป็นระบบ วันนั้นโชคดีที่บริษัทมีสระน้าสามารถ
ปั๊มน้าให้รถดับเพลิงได้ตลอดเวลาไม่มีหมดไม่ต้องเอาน้าที่อื่นมา ต้องวางแผนทันทีว่าเหตุเกิดขึ้นแบบนี้ต้องใช้เวลาเท่าใด
ประเมินสถานการณ์แล้วต้องจัดกาลังพลอย่างไร แล้วต่อมาเรื่องอาหารกาลังพลต้องได้กินข้าว กินน้า เพื่อมีกาลังทางาน
ต่อไปได้เป็นระบบการบริหารสาหรับผจญอัคคีภัย ถ้านายอาเภอเข้าไปก่อนต้องวางระบบนี้ทันที ผอ.ดับเพลิงในพื้นที่คือ
นายกเทศมนตรี นายกอบต. พื้นที่นั้นของใครนายกต้องมาแล้วสั่งการถ้าเอาไม่อยู่คนที่ใหญ่กว่าจะมาควบคุมอีกที แผน
ควบคุมอัคคีภัยที่เขียนแบบนี้หรือไม่ ปภ.ต้องเขียนแผนให้ อปพร.มีบทบาทเพื่อให้เป็นกาลังหลักในการจะช่วยเหลือฝุาย
เจ้าหน้าที่ในการผจญเพลิงได้ ไฟไหม้ที่แปลงยาวฝุายผจญเพลิงไม่ได้มา ในวันนั้นมีหน่วยกู้ ภัยนอกหน่วยมา 2 หน่วยคือ
กรุงเทพและชลบุรีแสดงว่าข่าวเร็วมีขีดความสามารถสูง ใช้เวลากี่นาทีที่เข้ามาถึงหลังจากรับแจ้งเหตุ รถดับเพลิงที่มาถึงที่
เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุ เหตุการณ์ที่ 2 ทุกคนกลัวว่าเอทานอลจะลุกเป็นไฟโดยให้ออกมาให้หมดเหลือที่ผจญ เพลิง
จริงๆออกไป 200 ม.รอโตโยต้ามา โตโยต้าดาเนินการโดยยกหัวลากออกแล้วใช้น้าหล่อเลี้ยงโดยรถดับเพลิง 10 หัวจ่ายรถ
เครนที่ยกยังฉีดน้าใส่กันไม่ให้ประกายไฟเกิดขึ้น แล้วดึงหัวลากออกแล้วใช้สลิงดึงตัวไว้ให้นิ่งต่อไปเอาแท็งค์ 40,000 ลิตร
ขึ้นตั้งโดยให้ ผกก.เตรียมพร้อมหากมีการผิ ดพลาดต้องปิดถนนทันทีก็กลัวเอทานอลจะระเบิดเป็นเพลิงเมื่อยกเสร็จแล้ว
เหตุการณ์ที่ 2 คือไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ของรถและสิ่งที่อยู่ในถังคุณสมบัติเป็นอย่างไร ความปลอดภัยของถังที่บรรจุขอ
อนุญาตใคร ใครเป็นคนตรวจสอบมอบขนส่งนาเรื่องนี้มารายงานเดือนหน้า สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครรู้ถ้าเป็นพวกสารละลายที่
เป็นจาพวกอื่นมีความรู้หรือไม่แล้วจะจัดการกันอย่างไร ตกลงแล้วเรามีความรู้เรื่องนี้กันหรือไม่ ส่วนที่บางปะกงลูกบอล
2 ลูกใส่แก๊ส LPG ไว้คุณสมบัติการติดไฟเท่าไร ไปดูที่บริษั ทด้วยว่าบริษัทมีระบบการปูองกันตัวเองอย่างไรถ้ามีเหตุ การณ์
และต้องช่วยเหลืออย่างไร ถ้ามีเหตุบริษัทต้องช่วยตัวเองให้รอด ถ้าบริษัทมีปัญหาลูกบอล 2 ลูกนี้จะทาอย่างไรจะกันไม่ให้
ชาวบ้านเสียหาย อาเภอกลับไปดูแผนอัคคีภัยใหม่เพื่อปรับปรุงแผนเพราะเป็นพื้นที่ของตัวเองต้องดูแล ตารวจไม่ได้ดูแต่
คดีอย่างเดียวแต่จะเป็นด่านหน้าที่ที่ชาวบ้านจะเรียกก่อน ในพื้นที่ต้องดูว่าอะไรคือจุดเสี่ยงภัยขนส่ง จะต้องรู้ว่ารถจาพวกนี้
ผ่านวันละกี่คัน
นางพิกุล ศิริเกษ ผู้แทน ขนส่งจังหวัด
สานักงานขนส่งจะไม่ทราบข้อมูลนอกจากรถนั้นติด GPS ของขนส่งและคาถามว่าการขออนุญาตถึงรถที่
บรรจุขออนุญาตจากโยธาธิการ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ขนส่งไปประสานความรู้จากโยธาธิการมา ถ้าอธิบายไม่ได้ก็เชิญโยธามาร่วมประชุมและอธิบายชี้แจง
นายอิสเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอาเภอพนมสารคาม
กรณีนี้ผู้ขับขี่มาคนเดียวผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้ขับขี่รับว่าได้ก้มหยิบโทรศัพท์ รถจะตกคู
เลยหักกลับรถน้าหนักมากรถพลิก
นางพิกุล ศิริเกษ ผู้แทน ขนส่งจังหวัด
จากการสอบถามผู้ประกอบการบอกว่าหลับในลงข้างทางเลยตกใจหักขึ้นทาให้รถพลิกคว่า
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
อาเภอไปตามแขวงการทางด้วยรถขูดผิวถนนพังแล้วมีไฟลุกด้วยต้องเสียค่า เสียหายหรือไม่ ตารวจต้อง
ปรับ ปภ.ต้องแจ้งบริษัทว่าหลวงต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไร เคสที่ 2 มีดับเพลิงของ อปท.ใกล้เคียงและ อบต.แถวน้านาน้า
มาเติมให้กับรถดับเพลิงอย่างน้อยก็รู้หน้าที่จะอาศัยโตโยต้าที่เดียวก็ไม่ได้
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นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
ได้มีการประชุมถอดบทเรี ยนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ ว ในเรื่องการระงับเหตุ โดยท่านรองประสงค์ได้มอบ
นโยบายที่มีการซ้อมแผนจริง โดยใช้เคสของรถที่บรรทุกสารเคมีมาแล้วพลิกคว่ามีการซ้อมปฏิบัติจริงที่ อบต.หัวสาโรงวัน
เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ฝุายทหารส่งกาลังพลมาได้เพราะทหารค่าย ช.พัน 2 ก็มีสารเคมีบรรทุกอยู่เหมือนกัน ต้องฝึกแบบผจญ
เพลิงได้ซึ่งมาจากแก๊สเพราะแก๊สยิ่งพ่นเท่าไรจะต้องฉีดให้ถึงหัวพ่นแก๊สแล้วเอามือไปปิดวาล์วถึงจะดับไฟได้ ปภ.เอารถ
40,000 ลิตรถ้าเป็นไปได้แล้วลองหารถสารเคมีที่บรรทุกกันว่าส่วนใหญ่ที่บรรทุกไปแหลมฉบังมีอะไรบ้างหาข้อมูลมาแล้ว
เขียนไปในแผนเลยว่าเรามีความเสี่ยงจากโลจีสติกเรื่องสารเคมีจะได้จบ
 ท่อแก๊ส
นายไพโรจน์ ปลื้มจันทร์ ผู้แทน นายอาเภอบางคล้า
มีทั้งหมด 3 ตาบล 12 หมู่บ้านระยะที่ท่อแก๊สผ่านประมาณ 14.2 กม. ซึ่งสอบถามไปยังบริษัทแล้วว่า
ตอนนี้เข้าดาเนินการวางท่อและจะเสร็จสิ้นประมาณเดื อน มี.ค.63 ในส่วนของ อ.บางคล้า และจะมีการปล่อยแก๊สไปที่
จ.สระบุรีประมาณปี 64 ขณะนี้ในส่วนของราษฎรที่ท่อแก๊สผ่านได้รับเงินค่าเวนคืนคนและหลายแสนซึ่งอยู่ระหว่างการที่จะ
ให้รับรู้ว่าถ้าเผื่อมีรั่วอะไรจะเกิดปัญหาที่จะประสานกับ ปตท.มาให้ความรู้อีกครั้งหนึ่ง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ต้องการให้ฝุายตารวจกับฝุายปกครองรู้ว่าถ้าเกิดเหตุจากท่อแก๊สจะจัดการอย่างไรให้ความสูญเสียจากัด
อยู่ตรงนั้นไม่ต้องการให้การกู้ภัยแบบนั้นด้วยตนเองเป็นเรื่องทางเทคนิ คผู้ที่ฝึกได้เข้าไปผจญได้แต่ในฐานะฝุายปกครองกับ
ฝุายตารวจที่รับหน้าก่อนใคร พอเกิดเหตุต้องรีบไปกันพื้นที่กันห่างขนาดไหนทาอย่างไรถึงคนจะไม่วิ่งเข้าไปเรื่องอื่นเป็นเรื่อง
ของฝุายเทคนิคอึกอย่างจะแจ้งเหตุไปที่ใครมีคู่มือประสานงานชุมชนไม่มีข้อมูลเท่าไรเลยนอกจากขอความร่วมมือกั บคน
ออกเพื่อจากัดพื้นที่ไม่ให้กว้างไปกว่านั้น ถ้าเกิดเหตุจะแก้ไขอย่างไรกันคนออกจากตรงนั้นไม่ให้คนเข้าไปฝุายเทคนิคจะได้
เข้าไปจัดการ
นายอิสเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอาเภอพนมสารคาม
ของ อ.พนมสารคามได้ไปคุย กับ ปตท.มีส ายที่ว างขวาง 1.5 เมตร ระบบควบคุม โดยคอมพิ ว เตอร์
24 ชม.ตลอดสายและมีการซ้อมแผนกับหมู่บ้านเป็นประจา
นายพัลลภ นักเจริญ ผู้แทน นายอาเภอแปลงยาว
อ.แปลงยาวเส้นแรกผ่าน ต.วังเย็น หมู่ 2,4 ต.แปลงยาว หมู่ 8 ต.หัวสาโรง หมู่ 7,9 ลักษณะเป็นขุดเปิด
แล้วลอดเส้นหน้าที่ว่าการอาเภอจะขุดลอดผ่านเส้นนี้ทาเสร็จสิ้นแล้วแล้วเปิดใช้แล้ว เส้นที่ 2 ที่กาลังขุดอยู่ที่ผ่าน ต.หนอง
ไม้แก่น มี หมู่ 1,3,4,5,7,17 ต.หัวสาโรง หมู่ 9,11 ต.แปลงยาว หมู่ 13 ต.วังเย็น หมู่ 11 กาลังดาเนินการขุดอยู่เหมือน
อ.บางคล้าที่นาเรียนในที่ประชุม ทางอาเภอได้ทาแผนเผชิญเหตุว่าถ้าเกิดเหตุชาวบ้านจะแจ้งใครบ้างหลังจากเกิดเหตุหลักๆ
แล้วทาง ปตท.มีปูายเตือนว่าจุดไหนมีท่อแก๊สผ่านบ้างมีการสังเกตและการเฝูาระวัง ซึ่ง ปตท.จะมีจุดที่เป็นสถานีเฝูาระวัง
เป็นระยะอยู่ตลอดและมีการมาประชุม ร่วมกับกานันผู้ใหญ่บ้านทุกๆครั้ง ทุกเดือนถึงวิธีการสังเกตว่ามี การเฝูาระวังกรณีที่
เกิดเหตุ
นายคเชนทร์ เที่ยงมณี ผู้แทน นายอาเภอบางปะกง
ใน อ.บางปะกงมีถังแก๊สอยู่ 2 บริษัท มีบริษัทยนตร์แก๊สกับเวิล์ลแก๊สเป็นบริษัทที่เก็บแก๊ส
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มีอีกบริษัทคือในโรงไฟฟูาบางปะกงถึงจะเป็นสถานที่ปลอดภัยไว้ใจได้แต่ต้องบันทึกไว้ว่านี่คือพื้นที่เสี่ยงภัย
ไม่ใช่ดูแค่ของเอกชนต้องดูของหลวงด้วย ไปวางแผนทาอะไรก็สาเนาให้ทาง สภ.บางปะกงทราบด้วย
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4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
นายสิทธิ บูรณะภักดี ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอรายงานการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ ครั้งที่ ๓ มีการ
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของการค้ามนุษย์ของจังหวัดไม่มี มีการแจ้งอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่อันดับ
เกียร์ ๒
4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี
4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย
นายพิศาล พุ่มสร้าง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการตัดไม้พะยูง 2 คดี ปริมาตร 0.526 ลบ.ม.จับกุมได้ผู้ต้องหา 1 คน
๔.๕ ผลการดาเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน
นายวีระชัย ชมศาสตร์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุ ก รุ ก ปุ า ชายเลนเป็ น รายงานค าพิ พ ากษาคดี เป็ น คดี ข องเดื อ น มิ . ย.59 มี ก ารบุ ก รุ ก ปุ า ชายเลนที่
ต.บางกรูด พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ว. คดีนี้ศาลพิพากษาเมื่อปี 2560 สั่งลงโทษให้จาคุก 1 ปีปรับ 15,000 บาท โทษปรับ
รอลงอาญา 2 ปี ระหว่างรอลงอาญาก็ให้รายงานตัวบาเพ็ญประโยชน์
4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นางพิกุล ศิริเกษ ผู้แทน ขนส่งจังหวัด
ได้มีการกวดขันตรวจสอบ บนท้องถนนพบรถบรรทุกที่ติดตั้งกระบะทึบ 11 คัน ติดตั้งตะแกรง 8 คันได้
ดาเนินการเปรียบเทียบปรับนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทไทยแอร์โร่ ซึ่งรับจ้างเหมารถใช้รับส่งพนักงานโดยเป็นรถปูายแดงยัง
ไม่จดทะเบียน ซึ่ งได้ปรับไปรอบหนึ่งแล้ว แล้วประสานแนวทางแก้ไขปัญหาจนกระทั่งถึง ปัจจุบัน รถก็ยังไม่จดทะเบียน
ทั้งหมดมี 22 คัน ซึ่งได้จับมา 2 รอบแล้ว ซึ่งก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ขนส่งต้องไปตามจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรให้เลิกใช้รถซึ่งรถไม่จดทะเบียน แล้วมารายงานเดือนหน้า
4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายอิสเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอาเภอพนมสารคาม
อ.พนมสารคามจับเมื่อวันที่ 13 – 14 มิ.ย.จานวน 29 คัน อัตราโทษปรับสูงสุดจานวน 2,000 บาท
เรียกผู้ปกครองมาแล้วยึดรถ 3 วันแล้วให้เปลี่ยนท่อ
4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
มีเหตุเมือ่ วันที่ 26 มิ.ย.ที่สามแยกบ้านใหญ่ระหว่างรถปิคอัพกับรถตู้รับส่งนักเรียน รถปิคอัพขับฝุาไฟแดง
ในขณะเดียวกันรถตู้ก็รีบออก จากกล้องวงจรปิดรถตู้รีบออกไม่ดูให้ปลอดภัยก่อน
พ.ต.ท.พิทยา โสดาจันทร์ ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ดูจากคลิปแล้วคันที่ฝุาไฟแดงมาน่าจะมาแบบต่อเนื่องไม่หยุดส่วนรถตู้เลี้ยวขวาไปทางสวนอาหารบ้าน
ใหญ่แล้วออกตัวเร็วเป็นคันแรกด้วยเลยชนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ปภ.เดือนหน้าต้องมารายงานผลการฝึกเป็นอย่างไร หน่วยงานอื่นด้วยเรื่องท่อแก๊สยังต้องตามอยู่ แผน
เขียนอย่างไร ถ้าท่อแก๊สระเบิดขึ้นจะรุนแรงหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ร.ต.ต.หญิง
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโพธิ์
ผู้จดรายงานการประชุม
พ.ต.อ.
( สมนึก หาญตา )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๑

