รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1๑/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีทที่ ี่ 2๘ พฤศจิกายน ๒๕6๒ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายฐานิตย์
3. นายมหัตม์
4. นายวราห์
5. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
6. ร.อ.วุฒิ
7. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
มิลาเอียง
มงคล
สินประติยุทธ
พงษ์พนัส
แดงห่วง
กล้องเจริญ

8. ร.ท.นุกูล
9. พ.อ.เฉลิม
10. นายเริงชัย
11. นายภัทรวีร์
12. นายปิยวัฒน์

นุกูลวรรณ
เนียมช่วย
ศรีคชา
สูญทุกข์
ปิยวงษ์ไพศาล

13. นางสาวลดาวัลย์
14. นายแพทย์กสิวัฒน์
15. นายวรพัฒน์
16. นายจรัส
17. นายศุภกฤต
18. นางดลใจ

โรจนพานิช
ศรีประดิษฐ์
คาไกร
ครชาตรี
ศรีอุทยาน
แสงทอง

19. นายธนภัทร

คาสุข

20. นายธเนตร
21. นางพิกุล
22. นายวีรชัย

พารา
ศิริเกษ
ชมศาสตร์

23. นายวรวิท
24. นายจุมพล
25. นายกิตติ
26. นายสายชล
27. นายไพโรจน์
28. นางสุดา

เรืองจันทร์
จันทรกูล
วิริยะอัตตสมบัติ
วิลาราช
สุหลง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

29. นายลดาวัลย์
30. นายประพนธ์
31. นางสาวสุทธิกานต์
32. นายพรเทพ
33. นายคเชนทร์
34. นายอิสเรศ
35. นายพงศ์ธร
36. นายนิพพิชฌน์
37. นายพัลลภ
38. นายภูวณัฏฐ์
39. นายอานวย
40. นายสุริยกมล
41. นายอติเทพ
42. นายนิติภูมิ
43. พ.ต.ท.คณิสร
44. พ.ต.ท.กฤษณ์
45. พ.ต.ท.เอกภพ
46. พ.ต.ท.ชาตรี
47. พ.ต.ท.กุลภณ
48. พ.ต.อ.วัชรพันธ์
49. พ.ต.ท.ชนินทร์
50. พ.ต.ท.พิทูรย์
51. พ.ต.ท.วิทยา
52. พ.ต.ท.สุจิต
53. พ.ต.ท.ชาตรี
54. พ.ต.ท.ธัญญะ
55. พ.ต.ท.วุฒิชัย
56. พ.ต.ท.ชัยชนะ
57. นายประสงค์
58. นางสาวสุชาดา
59. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
60. นายอภิเษก
61. นายสุรวุฒิ
62. นายสมศักดิ์
63. นายพิชัย
64. นางสาวศิริณัฐ

๖๔. นายชัชวาล
๖๕. นายมหัตถ์
๖๖. พ.ต.อ.สมนึก

โรจนพานิช
เปี่ยมภิญโญภาส
บุญสูตร
อาจบัณฑิตกุล
เที่ยงมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สุภาวดี
อติอนวรรตน์
นักเจริญ
ไตรติลานันท์
เพ็งบุบผา
ไวยหงษ์
ถ้าชัยมงคล
โภชากรณ์
นองเนือง
บุญเรืองคณาภรณ์
ธรรมาธิกุล
นิยมไพศาลสุข
กุลวสุสิริ
ปัญญาเนรมิตดี
เดชชีวะ
พัฒนชัย
ยืนยง
ศิริราช
ทิพยอัมพร
จันลองภาส
จิตไพบูลย์
สุริยวงศ์
คุ้มครองสุข
ก้านบัว
สินเจริญ
ธรรมธาครักษ์
เวชปรีชา
จรูญเลิศ
อธิเกียรติ์
ปานสังข์
แซ่ตั้ง
มงคล
หาญตา

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน รองปลัด รรท.ปลัดเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)

๓

๖๗. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐานิตย์
2. นายพนมทวน
3. พ.ต.ต.ทวี
4. นางสาวศศิภรณ์
5. นายวีระพงศ์
6. นางสาวเทียมจิตร
7. รศ.ดร.ดวงพร
8. พ.ต.อ.ประเสริฐ
9. พ.ต.อ.ณัฐกร
10. พ.ต.อ.นทพล
11. พ.ต.อ.จิราวัฒน์
12. พ.ต.ท.ถานันตร์
13. พ.ต.ต.นโรตม์
14. นายอานาจ
15. นายชูรัช
16. นายนพ
17. นายวีระพล
18. นายกิติ
19. นายนิกร
20. นายวชิรศักดิ์
21. นางศิริกาญจน์
22. นายเขียน
23. นายสินชัย
24. นายอมร
25. นายประเสริฐ
26. นายสม
27. นายอิทธิพงษ์
28. นายพศิน
29. นายประดิษฐ์
30. นายพลากร
31. นายวัฒนพงษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิติรัตน์

ศิริธนาชินาธิป

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

มิลาเอียง
พงษ์พันธ์
ปรากฎ
อิ่นภา

อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โคระวิตร
อมาตยกุล
ภู่ผะกา
โตศักดิ์สิทธิ์
คุ้มทรัพย์
คกาญจนาภรณ์
ศรีพัฒนอิทธิกร
สุขสาราญ
ยุวบูรณ์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
ทองอินทร์
เต็งเที่ยง
เก่งการพานิช
จันธรรมมาพิทักษ์
ศักดิ์ถาวรเลิศ
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
แทนศร
กรรเจียก
กองแก้ว
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
ภูแสน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
พงศ์กิจจาเลิศ
ศรีวีระโรจน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.ฉิมพลี
ผกก.สภ.วังคู
สว.กก.๑ สันติบาล
สว.ทล.๑ กก.๓
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕62 เมื่อวันอังคารที่ 2๙ ตุลาคม 25๖2
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕62 เมื่อวันอังคารที่ 2๙ ต.ค. 62 ได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ต.ค. 6๒
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 15 ราย / จับได้ 15 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 100 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 9 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 48 ราย / จับได้ 38 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 79.17
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพิ่มขึ้น 1 ราย
คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 7 ราย / จับได้ 6 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 85.71
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 13 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 689 ราย / ผู้ต้องหา 739 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพิ่มขึ้น 277 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ต.ค.6๒
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด ๓ ราย จับได้ ๑ ราย
ในรอบเดือน ต.ค.62 ไม่มีคดีที่น่าสนใจ
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง (การชุมนุมเรียกร้อง/สาธารณภัย)
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารวจสระแก้วจั บกุมแก๊งลักลอบขนสัตว์ปุาคุ้มครองจาก จว.ฉะเชิงเทรา ส่งขายชาวกัมพูชาเปิบเมนู
พิสดาร โดยใช้เส้นทางสาย 359 พื้นที่หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จว.สระแก้ว นายพิษณุพงษ์ยอมรับสารภาพว่า ก่อนเกิ ด
เหตุได้มีนายชัย ได้ว่าจ้างให้ขับรถยนต์บรรทุกสัตว์ปุา บริเวณพื้นที่ อ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา ไปส่งมอบให้ชายชาวกัมพูชา
ในพื้นที่ค ลองน้าใส อ.อรั ญประเทศ จ.สระแก้ ว ได้ค่า จ้างครั้ งละ 7,000 บ. และเคยท าในลักษณะนี้ มาแล้ว 4 ครั้ ง
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระแก้ ว ได้นาของกลางทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.เมืองสระแก้วพร้อมทั้งประสานงาน
จนท.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาโดยผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์ สัตว์ปุา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1
จว.ปราจีนบุรี และ จนท.ที่เข้าตรวจสอบและมูลนิธิสว่างสระแก้วเข้าช่วยเหลือในการตรวจนับจานวนสัตว์ปุาของกลาง
ทั้งหมด และแจ้งข้อกล่าวหากับ นายพิษ ณุพ งษ์ กระผมจึงนาเรียนให้ท่านประธานได้ท ราบ เพราะข่าวออกสื่อมวลชน
และมีการพาดพิงว่าสัตว์ปุา เหล่านี้มาจากพื้นที่ จว.ฉะเชิงเทรา

๕

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สัตว์ปุาจาพวก เต่า ตะพาบ งู และตะกวด ที่จับได้ในพื้นที่ จว.ฉะเชิงเทรา อยู่ตรงบริเวณใดบ้าง ผู้ก่อเหตุ
รวบรวมสัตว์ปุามาจากพื้นที่ใด หากมีกรณีเช่นนี้ต้องมีแหล่งพักพิงสาหรับสัตว์ปุา หาข่าวให้ได้ว่าสัตว์ปุาจาพวกนี้มีแหล่งพัก
พิงอยู่ที่ใด และรวบรวมข้อมูลเส้นทางสาย 359 ผ่านพื้นที่ใด เพื่อติดต่อประสานงานในการเฝูาระวังติดตาม ประชุมครั้ง
ต่อไป ปู องกัน จว.ฉะเชิงเทรา และ พมจ.ขอทราบข้อมูลด้วย เป็นหัวข้อข่าวที่ต้องรับรู้และต้องนาไปดาเนินการตาม
กระบวนการงานข่าว และสาเนาส่ง กอ.รมน.เพื่อเฝูาระวังติดตามสถานการณ์
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับแจ้งมีเยาวชนที่อายุระหว่าง 15 – 20 ปี มั่วสุ่มยาเสพติดบริเวณห้องเช่า ตรวจสอบพบว่าเป็นน้ากระท่อม
นาเรียนเรื่องนี้ ในที่ประชุม เพื่อประสานหน่วยงานฝุายปกครอง ตารวจ หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ และมี
มาตรการตรวจสอบพื้นที่มวั่ สุ่มต่างๆ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ดาเนิ นการกับ ผู้ประกอบกิจการการห้ องพั ก ใช้กฎหมายห้ องพั ก หากเป็นผู้ประกอบกิจการห้ องเช่ า ใช้
กฎหมายห้องเช่า หรือทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เหตุชิงทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เวลาประมาณ 21.00 น. ได้รับแจ้งมีเหตุดักจี้ชิงทรัพย์ บริเวณใต้
สะพานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เบื้องต้น ได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคา น้าหนัก 4 บ. เงินสด จานวน 39500 บ. นาง
สมนึก (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี เล่าว่า ตนได้ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน ซึ่งตนได้พักอยู่ที่หมู่บ้านสปอร์ตโฮม ในระหว่าง
เดินทางกลับ ก่อนถึงที่เกิดเหตุ ตนได้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน เป็นชาย จานวน 2 คน จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ 300 เมตร เมื่อตนขับเลยมา มีรถจักรยานยนต์คันแรกขับแซงไปปาดหน้าตนให้หยุด และ จักรยานยนต์อีกคัน
ประกบตนด้านหลัง ซึ่งเป็นจุดที่มีแสงสว่างน้อย และรถวิ่งผ่านน้อย จากนั้นคนร้ายได้ชักอาวุธลักษณะคล้ายปืน มาจี้ตน
พร้อมบอกให้ตนถอดของมีค่าออกมาและเงินที่ติดตัวมาทั้งหมด ตนตกใจมากและทาอะไรไม่ถูกจึงต้องยอมให้ไปเพื่อรักษา
ชีวิตและความปลอดภัย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เทศบาลเมือง และอ.เมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุผู้กระทาความผิดถึงใช้พื้นที่นี้ในการก่อเหตุ หาก
จาเป็นต้องติดไฟส่องสว่างเพิ่มให้ดาเนินการปฏิบัติ และรายงานให้ทราบว่าปรับปรุงแก้ไขแล้วอย่างไรบ้าง
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจาปี จว.ฉะเชิงเทรา ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 8 - 17 พ.ย.62
ซึ่งทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกของงาน และดาเนินการตามนโยบายของ ผวจ.และ
รอง ผวจ. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ดูแลปูองกันการทะเลาะวิวาท ขอทาน การบริจาค การเต้นลามกอนาจาร หรือ
การกระทาที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยมี ผวจ.และรอง ผวจ.ร่วมปล่อยแถว เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ
ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์หรือประชาชน และคานึงถึงความสาคัญการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่มาเที่ยว
งาน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ปูองกันฯ ต้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ และนา
ปัญหาดาเนินการแก้ไขในปี 63 และรวบรวมข้อมูลหาข่าวความเคลื่ อนไหวที่เกิดขึ้น หากภาพรวมการจัดงานเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย จานวนประชาชนที่มาเที่ยวงานจะเพิ่มสูงขึ้น
นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิดหรือเด็กกระทาความผิดได้เรียกผู้ปกครองมารับตัว ดาเนินการเข้า
ตรวจเยี่ยมบ้าน ส่วนคนเร่ร่อน และขอทาน ประสานกับ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และชาวต่างด้าว ประสาน ตม.ฉะเชิงเทรา

๖

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 4 คดี ตรวจสอบพื้นที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
นางสาวศิริณัฐ ปานสังข์ ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่างเก็บน้าลุ่มน้าโจนแห่งที่ 16 เกิดการลักลอบทิ้งขยะสารเคมีลงน้า ลงพื้นที่นาปูนขาวโรยบริเวณผิวดิน
และไถ่เกลี่ยดิน และเก็บตัวอย่างน้าเสียเพื่อวัดค่าของน้าทุกสัปดาห์ ปรากฏว่ าค่าความเป็นกรดของน้าค่อนข้างดีขึ้น น้าเสีย
ในอ่างลดลงเกิดจากความแห้งแล้ง และได้รับแจ้งว่ามีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับพื้นที่อ่างเก็บน้า
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สภ.เขาหินซ้อน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อ่างเก็บน้าลุ่มน้าโจนแห่งที่ 16 เกิดการลักลอบทิ้งขยะสารเคมีลง
น้า และรายงานให้ทราบการประชุมครั้งต่อไป ส่วนการร้องเรียนบ้านคุณหมู อุตสาหกรรมมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
นางสาวศิริณัฐ ปานสังข์ ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
การร้องเรียนบ้านคุณหมู ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้าและดิน ปรากฏว่าสภาพดินมีค่าความเป็นกรด ปนเปื้อน
สารโลหะ และน้าในลารางมีสภาพความเป็นกรด และรายงานผลให้ทางเทศบาลทราบ เพื่อให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่โรงงาน เนื่องด้วยคุณสนธิฯ ได้ให้การกับตารวจว่า ได้ซื้ อรถบรรทุกถังน้ามันจากโรงงาน
ซึง่ มีน้ามันเก่าค้างอยู่ในถัง ส่วนน้าในลารางถ้าเป็นของสาธารณะหน่วยงานใดมีหน้าที่ ดูแล กรมทรัพยากรน้าบาดาลมาดูทิศ
ทางการไหลของน้า สรุปว่าน้าล้างถังไหลสู่ลารางจริง ได้สั่งการให้เทศบาลบ้านซ่อง ขุดดินตรงบริเวณที่ล้างถังนาไปบาบัดที่
บริษัทโคเวฟ จว.สระแก้ว ดินและน้ากลับสู่สภาวะปกติ และจะจัดสรรงบประมาณให้น้าในลารางมีคุณภาพที่ดีต่อไป
รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย – ไม่มี
 ติดตามบุคคลพ้นโทษ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามคดีสาคัญ
 ขยะสารพิษจากโรงงาน
 อัคคีภัย
นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล ผู้แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานการเกิดอัคคีภัย เดือน ต.ค.๖๒
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ม.๕ ต.บางเตย เวลา ๑๖.๐๐ น. บ้านเลขที่ ๑๖/๓ บ้านนายจานนท์ฯ เป็นบ้านไม้ชั้น
เดียว เพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง สันนิฐานว่าไฟฟูาลัดวงจรเนื่องจากสายไฟเก่า มีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ คน เด็ก ๒ คน เป็น
หญิง ๔ คน ชาย ๔ คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจานวน ๒ คน รถดับเพลิง อบต.บางเตย บ้านโพธิ์ และคลองสวน มาถึงที่
เกิดเหตุใช้เวลา ๑๕ นาที เบื้องต้นทาง อบต.ให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๒ ม.๖ ต.บางสมัคร เวลา ๐๐.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วัดบางสมัคร พบจุดเกิดเหตุ
เป็นศาลาครึ่งปูนครึ่งไม้แบบสองชั้น โดยชั้นบนเป็นไม้เก่าทั้งหมด รวมทั้งพื้นกุฏิลุกลามอย่างรวดเร็วและจะลามไปยังกุฏิ
ข้างเคีย งและยังมีเสีย งแก๊สที่เก็บ อยู่ ห้ องเก็บ ของชั้นล่างระเบิดถึง ๒ ครั้ง รถดับเพลิงเทศบาล ต.บางสมัครและพื้นที่
ใกล้เคียงกว่า ๑๐ คัน มาถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา ๑๕ นาที ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงเกือบ ๑ ชม. โดยพบว่ากุฏิเสียหาย
ทั้งหมด ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ เนื่องจากกุฏิดังกล่าวสร้างขึ้นมานับ ๑๐๐ ปี
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คุณสุชาดา ก้านบัว ผู้แทน เทศมนตรีเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๒ หมู่บ้านวนาแลนด์ ต.บางตะเคียน เวลา ๑๖.๑๕ น. บ้านสองชั้น ตรวจสอบบริเวณ
ชั้นสองของบ้านซึ่งเป็นห้องนอน ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ รถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา
๑๕ นาที ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง ๓๕ นาที
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงควรใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุประมาณ ๕ – ๑๐ นาที หรือคานวณจาก
ระยะทางให้สอดคล้องกับเวลา เพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ รวบรวมข้อมูล
เหตุเพลิงไหม้ ทั้ง ๓ กรณี รายงานให้ทราบสัปดาห์ต่อไป และประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคแต่ละอาเภอให้ความรู้
กับผู้ใหญ่บ้าน และเรียกประชุมชาวบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟูาเก่าในบ้านเรือนมีวิธีดูแลอย่างไร และเมื่อเกิดเหตุต้อง
ดาเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้เพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟูาลัดวงจรลุกลามเป็นวงกว้าง
 ท่อแก๊ส
 คลังแก๊สเชื้อเพลิง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ทาง ปตท. มาพบกระผมฯด้วยตนเอง รายงานว่า ท่อแก๊สสายที่ ๕ ที่ลากผ่านเส้นทางพนมสารคาม กบินทร์บุรี มีการฝึกอบรมกับท้องถิ่นเกี่ยวกับท่อแก๊สทั้งหมดแล้ว และทาหนังสือเชิญมาร่วมงาน กระผมจึงแนะนาให้ทาง
ปตท. ประเมินหน่วยงานร่วมงาน ว่าขีดความสามารถขนาดไหน และให้ หน่วยงานที่มีสายงานอยู่ในท่อแก๊สดาเนินการ
ประเมินขีดความสามารถตนเอง ส่วน ปภ.รวบรวมข้อมูลกาลังพลที่สามารถปฏิบัติงานและมีกาลังพลที่จะสนับสนุน ใส่ไว้ใน
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยทั้งหมด
4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี
4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี
4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย
นายวีรชัย ชมศาสตร์ ผู้แทน ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
ลักลอบล่าสัตว์ปุา ๒ คดี
๑. ด้านการข่าวได้ข้อมูลว่า ผู้ที่ถูกจับกุมมีพฤติการณ์เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ปุา จนท.ใช้เทคโนโลยีกล้อง
บันทึกภาพส่งข้อมูลระยะไกลวางตรงจุดต้องสงสัย ปรากฏภาพของผู้กระทาผิด สืบค้นขยายผลเพิ่มเติมพบบ่วงลักลอบล่า
สัตว์ปุามีหมูปุาติดอยู่
๒. ด้านการข่าวได้ข้อมูลว่า จับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ปุา
๔.๕ ผลการดาเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน – ไม่มี
4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายวรวิท เรืองจันทร์ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
รถบรรทุกน้าหนักเกินในโครงการของกรมทางหลวง ทาหนังสือไปยังสานัก และผู้ควบคุมโครงการฯ เน้น
ย้าเรื่องรถบรรทุกหนักเกิน
นายจุมพล จันทรกูร แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แผนการตั้งโครงข่าย ๓๖ ครั้ง ได้ดาเนินการแล้ว ๕ ครั้ง ใน อ.พนมสารคาม และอ.แปลงยาว ยังไม่พบ
ผู้กระทาผิดรถบรรทุกน้าหนักเกิน
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ผู้แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
กวดขันรถบรรทุกน้าหนักเกิน การต่อเติมรถ ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ กรมการขนส่งได้มีนโยบาย
ตรวจสอบคนตรวจสอบรถ ทั้ง ๘ ศูนย์ ตรวจสภาพรถที่สถานประกอบการ พื้นที่ อ.เขาหินซ้อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
รถใช้ถนน
4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เรื่องร้องเรียน มีกลุ่มเด็กแว๊นส์ เส้นทาง อ.พนมสารคาม ฝุายปกครอง ตารวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝูา
ระวัง ประชุมครั้งต่อไปรายงานผลความคืบหน้าในการเฝูาระวัง
4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ตามนโยบาย ผวจ.ออกนโยบายแจ้งเตือนการไม่ใส่หมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มสุราไม่ขับรถรถบรรทุก
จอดข้างทาง และตักเตือนการขับขี่รถย้ อนศร ดาเนินการก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ การรายงานคดี ยึดตามเงื่อนไข ปภ.
สรรพสามิต และสาธารณะสุขเป็นหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.๑๕ น.

พ.ต.อ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( สมนึก หาญตา )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ร.ต.ต.หญิง

บันทึกรายงานการประชุม
( ทัชชา ธรรมสุวรรณ )
รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโพธิ์

๙

