รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1๒/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีที่ 2๖ ธันวาคม ๒๕6๒ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายมหัตม์
3. พ.ต.ท.อรรถการ
4. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
มงคล
กองสุผล
กล้องเจริญ

ร.อ.ชยุต
พ.อ.เฉลิม
นายเริงชัย
นายประสาน
นายปิยวัฒน์

เพ็ชร์ศรีงาม
เนียมช่วย
ศรีคชา
สืบเชื้อ
ปิยวงษ์ไพศาล

10. นายแพทย์กสิวัฒน์
11. นายวรพัฒน์
12. นายจรัส
13. นายศุภกฤต
14. นายอานวย

ศรีประดิษฐ์
คาไกร
ครชาตรี
ศรีอุทยาน
เวศวงศ์ษาทิพย์

15. นางนันทนา

อนันตกิตติ

16. นางสุพรรณี
17. นางสุภา
18. นายสุนทรวุฒิ
19. นายสวง

บุญนาค
นุ่มนวน
สุพรหมมา
สุดประเสริฐ

20. นายวรวิท
21. นายจุมพล
22. นายสายชล
23. นายไพโรจน์
24. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์
25. นางสาวหทัยรัตน์
26. นายสมกนก
27. นายพรเทพ
28. นายคเชนทร์

เรืองจันทร์
จันทรกูล
วิริยะอัตตสมบัติ
วิลาราช
โภคินวงศ์หิรัญ
แจ่มนาค
ชัยทอง
อาจบัณฑิตกุล
เที่ยงมณี

5.
6.
7.
8.
9.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง

๒

29. นายอิสเรศ
30. นายพงศ์ธร
31. นายนิพพิชฌน์
32. นายพัลลภ
33. นายภูวณัฏฐ์
34. นายอานวย
35. นายสุริยกมล
36. นายอติเทพ
37. นายนิติภูมิ
38. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
39. พ.ต.อ.กิตติสัณห์
40. พ.ต.อ.ประสาน
41. พ.ต.ท.ศุภชัย
42. พ.ต.ท.ณชเดช
43. พ.ต.ท.อานาจ
44. พ.ต.อ.โกวิทย์
45. พ.ต.ท.สมจิตร
46. พ.ต.ท.ถนัดบุญ
47. พ.ต.ท.นิวัฒน์
48. พ.ต.อ.ชัยพันธ์
49. พ.ต.ท.การกฤศ
50. พ.ต.ท.อนุวัฏ
51. พ.ต.ท.สุเทพ
52. พ.ต.ท.ชาตรี
53. ร.ต.อ.จิระศักดิ์
54. ร.ต.อ.วิชาญ
55. พ.ต.อ.พัชญ์กฤชโชค
56. นายประสงค์
57. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์
58. นายสุรวุฒิ
59. นายพิชัย
60. นางสาวศิริณัฐ

๖๔. นายชัชวาล
๖๕. นายมหัตถ์
๖๖. พ.ต.อ.สุพล
๖๗. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐานิตย์

พรหมสาขา ณ สกลนคร
สุภาวดี
อติอนวรรตน์
นักเจริญ
ไตรติลานันท์
เพ็งบุบผา
ไวยหงษ์
ถ้าชัยมงคล
โภชากรณ์
ตาวัน
ชะนะ
แก้วมหาสุริวงษ์
พวงทอง
ท่าไชย
ยิ้มเนียม
สวัสดิ์มงคล
หมูรอด
สุวรรณรัตน์
จรณาบูร
เพ็ชรสดศิลป์
กาญจสุวรรณ
เนียมหอม
สมใจเพ็ง
ทิพยอัมพร
สมศรี
ค้าขาย
เกษมดี
คุ้มครองสุข
สินเจริญ
เวชปรีชา
อธิเกียรติ์
ปานสังข์
แซ่ตั้ง
มงคล
แสงทอง
ศิริธนาชินาธิป

แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล้า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ้านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล้า
แทน ผกก.แปลงยาว
ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓)

มิลาเอียง

อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

2.
3.
4.
5.
6.
7.

น.ส.ประภาศรี
พล.ต.วรยุทธ
นายพนมทวน
นางสาวลดาวัลย์
พ.ต.อ.สุธี
นายวิสูตร

พิษณุพงควิชชา
แก้ววิบูลย์พันธุ์
พงษ์พันธ์
โรจนพานิช
พุฒตาล
เจริญวงษ์

8. นายวีระพงศ์
โคระวิตร
9. นายธเนศ
ปลื้มคิด
10. นายดนัย
ปัญจพิทยากุล
11. นางสาวเทียมจิตร
อมาตยกุล
12. รศ.ดร.ดวงพร
ภู่ผะกา
13. เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา
14. พ.ต.อ.จิราวัฒน์
ศรีพัฒนอิทธิกร
15. พ.ต.ท.วุฒิชัย
จิตไพบูลย์
16. พ.ต.ท.ถานันตร์
สุขสาราญ
17. นายกลยุทธ
ฉายแสง
18. นางสุนีย์
พิรุณสาร
19. นายอานาจ
ประเสริฐ
20. นายชูรัช
ภู่ศรีจันทร์
21. นายนพ
ทองอินทร์
22. นายวีระพล
เต็งเที่ยง
23. นายกิติ
เก่งการพานิช
24. นายนิกร
จันธรรมมาพิทักษ์
25. นายวชิรศักดิ์
ศักดิ์ถาวรเลิศ
26. นางศิริกาญจน์
เศรษฐวงศ์
27. นายเขียน
แสงสว่าง
28. นายสินชัย
แทนศร
29. นายอมร
กรรเจียก
30. นายสมจิตร์
พันธุ์สุวรรณ
31. นายประเสริฐ
กองแก้ว
32. นายสม
อิ่มละเอียด
33. นายอิทธิพงษ์
ทองล้อม
34. นายพศิน
ภูแสน
35. นายประดิษฐ์
โรจนพร
36. นายพลากร
โชคพิชิตชัย
37. นายวัฒนพงษ์
พงศ์กิจจาเลิศ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.วังคู
สว.สภ.หนองแหน
สว.กก.๑ สันติบาล
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
รองปลัด รรท.ปลัดเทศมนตรีตาบลบางคล้า
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)

๔

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวภรณ์นภัส
2. สพ.ญ.ณฐนน
3. นายกริชฐพร

ภัคคกาญจนพัฒน์
ปานเพ็ชร
คุ้มโนนไชย

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สอบ.2 (ศรีราชา)
สัตวบาล สอบ.๒ (ศรีราชา)

เริ่มประชุมเวลา 1๔.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสดบีที่ 28 พฤศจิกายน 25๖2
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 62 ได้ลงไว้ในเว็บไซต์
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ
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 พ.ย. 6๒
คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกีย่ วกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 22 ราย / จับได้ 22 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 100 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพิ่มขึ้น 6 ราย
คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 51 ราย / จับได้ 36 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 70.59
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง 22 ราย
คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 8 ราย / จับได้ 5 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 62.50
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง 9 ราย
คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 723 ราย / ผู้ต้องหา 825 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพิ่มขึ้น 63 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ต.ค.6๒
รถยนต์ ไม่มีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด ๓ ราย จับได้ 2 ราย
ในรอบเดือน พ.ย.62 คดีที่น่าสนใจ
1. ความคืบหน้าคดีจับกุมสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62 พื้นที่ สภ.เมืองสระแก้ว
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องนี้ประชุมครั้งที่แล้วท่านประธานมีมติที่ประชุมนาไปจากพื้นที่สั่งการให้ขยายผล สื บว่ากรณีจับกุมสัตว์
ป่าคุ้มครองจานวนมาก ให้ข้อมูลทางสื่อมวลชนว่าไปที่ อ.บางคล้า ผู้ต้องหาคือนายพิษณุพงศ์ สุนทร อยู่บ้านเลขที่ 45 ม.4
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และได้ประสานไปยัง จ.สระแก้ว ได้ประชุมข่าวร่วมกันและประสานไปยังพนักงานสอบสวน
สภ.เมืองสระแก้ว ตรวจสอบแล้วมีของกลางเป็นเต่า นา 249 ตัว เต่าบัว 51 ตัว ตัวเงินตัวทอง 15 ตัว งูสิง 133 ตัว
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ตะพาบน้าไทย 7 ตัว ของกลางมีรถยนต์ปิคอัพ ต่อเติมหลังคาเหล็กยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน บท 1219 ชัยนาท เจ้าของอยู่
จ.พิจิตร ประเด็นคือผู้ต้องหาไม่ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดี จึงขออนุญาตลงนามหนังสือถึง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายผลและได้สอบถามไปยังสานักงานคุมประพฤติจังหวัดว่านายพิษณุพงศ์ฯ เคยถูกจับคดี
แบบนี้เมื่อ 5 – 6 ปีที่แล้ว มีติดเรื่องมาตรการคุมประพฤติ และพ้นไปแล้ว ส่วนของกลางเช่นตะพาบน้าพนักงานสอบสวน
ได้ส่งตรวจที่สานักงานประมง จ.สระแก้ว นอกนั้นมีเต่า งูสิง ตัวเงินตัวทอง ส่งตรวจที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 ปราจีนบุรี ยัง
ไม่ประเมินราคาและพิสูจน์ซากที่พนักงานสอบสวน
พ.ต.ต.ณชเดช ท่าไชย แทน ผกก.สภ.บางคล้า
จากที่ชุดสืบสวน สภ.บางคล้าประสานกับชุดสืบสวน สภ.เมืองสระแก้ว ทราบข้อมู ลเบื้องต้นคือรถที่ถูกจับ
ต้นทางมาจากสมุทรสาครและมาจอดทิ้งไว้ ที่หน้าร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั๊ ว ถนน 304 จากนั้นจะมีนายชัยเป็นว่าจ้างนาย
พิษณุพงศ์ฯขับรถต่อไปมุ่งหน้าไปทางอรัญประเทศ ส่งมอบให้ชาวกัมพูชา ซึ่งจะได้ค่าจ้างประมาณ 7,000 บาท/ครั้ง ครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จากการที่ชุดสืบสวนตรวจสอบไม่พบว่า พื้นที่ สภ.บางคล้าไม่มีแหล่งพักพิงหรือซุกซ่อนสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนของอรัญประเทศจะออกตามเส้นทางธรรมชาติ
2. การล่อซื้อจับกุมสัตว์ป่าคุ้มครอง (นาก) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 พื้นที่ สภ.บางปะกง
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องนี้ได้ข่าวจากทาง รอง ผอ.กอ.รมน.ทหารให้ข่าวมาเมื่อเช้านี้ เป็นเรื่องสัตว์ป่าคุ้มครองจึงขออนุญาตนา
เรียนเป็นการประกาศขายตัวนากทางอินเตอร์เน็ตทางคณะกรรมการน่าจะรับทราบร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 14.50
น. เจ้ าหน้ าที่ ชุ ดปราบปรามชื่ อ ชุด เหยี่ ย วดงหาข่า วล่ อ ซื้อ นากเล็บ สั้น 1 ตั ว โดยสารมากั บรถตู้มี นายโกมล หาญกิ จ
เจ้าหน้าที่ได้กันไว้เป็นพยาน รถตู้มาจอดบ้านเลขที่ 51 ถ.ฉะเชิ งเทรา-บางนาตราด อ.บางปะกง พบกล่อ งกระดาษมีนาก
เล็บสั้น 1 ตัว เป็นความผิดดาเนินคดีส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง เป็นนากที่พบมากแถบจังหวัด ตรัง กระบี่ สตูล ลง
ในสื่อสังคมออนไลน์ มีคนเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่เพราะกลัวสัตว์เหล่านี้จะสูญพันธุ์
พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง
คดีเกิดขึ้นเมื่อวาน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รั บคดีไว้แล้วและได้ตรวจสอบบัญชีการโอนผู้ที่ติดต่อมี
รายชื่ อ ใช้ ชื่ อ ว่ า ภานุ วั ต ต์ ตรวจสอบข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ แ ละบั ญ ชี ก ารโอนเป็ น ของนายภานุ วั ต ต์ จ ริ ง หรื อ ไม่ ถ้ า
พยานหลักฐานถึงจะขออนุมัติหมายจับต่อไป
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นที่นิยมเลี้ยงของชาวญี่ปุ่นนากที่นาไปออกนอกประเทศจะมีคนซื้อในราคา 70,000 – 100,000
บาท เพื่อนาไปเลี้ยง
นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายนี้เป็นรายที่ชุดเหยี่ยวดงล่อซื้อและวันนี้ได้เชิญเจ้าหน้า ที่สานักบริหารงานกรมอุทยานสัตว์ป่ามาร่วม
ประชุมด้วย
สพ.ญ.นัฐนน ปานเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
เรื่องการค้าสัตว์ป่าทางกรมอุทยานจะมีชุดเหยี่ยวดงกับชุดพญาเสือในการติดตามผู้กระทาผิดในการล่อซื้อ
มีสายด่วน 1362 ในการแจ้งการกระทาความผิด
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
อยากทราบว่าจะทาอย่างไรในการที่มีสัตว์ป่าผ่านในพื้นที่จะต้องดาเนินการอย่างไร เมื่อมีสัตว์ป่าที่จับได้
นโยบายของกระทรวงจะต้องดาเนินการอย่างไร เดือนหน้าทาแผนมาแล้วจะให้คณะกรรมการช่วยเหลือในด้านใดหรือต้อง
ระมัดระวังเรื่องอะไร ต้องการที่จะไม่ให้สัตว์ป่าผ่านหรือให้อ้อมไปทางอื่นและอยากทราบถึงเหตุผลการล่อซื้อในเขตพื้นที่ว่า
ทาไมไม่ล่อซื้อในจังหวัดอื่น ทาไมต้องล่อซื้อในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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3. การเคลื่อนไหวราษฎรชุมนุมที่วัดหนองเค็ด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 เรียกร้อง
ให้แก้ไขความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ถนนสาย 319 พนมสารคาม – ปราจีนบุรี ที่รูปแบบถนนขาดจุดกลับรถทาให้
ราษฎร นักเรียนเดือดร้อน นักเรียนเดือดร้อนในการเดือดร้อนในการเดินทาง
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของราษฎร มีหน่วยงานแขวงทางหลวงที่เกี่ยวข้องเป็น
ความเดือดร้อนของราษฎร ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม ได้รวมตัวกันมีปรากฎสื่อและได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างคือมีการ
ก่อสร้างถนน 319 พนมสารคาม – ปราจีนบุรี มีแบบแปลนของถนนซึ่งมีที่กลับรถ ราษฎร นักเรียน และพระสงฆ์ มองว่า
มันไกลเกินไป ทาให้ยากลาบากจึงมีการชุมนุมกันทางอาเภอมอบปลัดอาวุโสเข้าไปชี้แจง โดยมีการตั้งตัวแทนมา 12 คน
เพื่อประชุมหาทางแก้ไขปัญหา ต้องขอแขวงทางหลวงและตารวจที่มอี านาจหาทางแก้ไข
นายอิสเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แผนที่จะก่อสร้างถนนทางไปปราจีนบุรี ปกติทางเดิมหน้าโรงเรียนจะเป็นรถสวนกันได้ ส่วนแปลนใหม่จะ
วิ่งด้านซ้ายทางเดียว ชุมชน ม.7 ต.ท่าถ่าน วัดหนองเค็ด นักเรียนจะมาโรงเรียนจะกลับรถไกล
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ต้องสอบถามแขวงทางหลวงเกี่ยวกั บวิศวกรรมจราจรว่าอย่างไร ชาวบ้ านไม่ยอมก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
นายอาเภอต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งวิศวกรรมจราจรบอกว่าถ้ามีช่องกลับรถมากจะยิ่งอันตรายมาก แขวงทางหลวงรับ
เรื่ องไปแล้วไปท าความเข้าใจกับ ชาวบ้านว่าจะแก้ไ ขปั ญหาอย่างไรให้มีความปลอดภัย ถ้าจะกลับรถต้องอ้อมอย่าให้
ชาวบ้านเลือกต้องแจ้งว่าการทาแบบนี้ มีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นต้องสอนชาวบ้านในทางที่ถูกต้อง ถ้าอยากได้ทาง
คู่ขนานควรที่จะไม่มีรถสวน ส่วนอาเภอรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารให้เข้าใจ
4. ปัญหาการจัดสรรน้าคลองชลประทานบางขนาก – ท่าไข่ แก้ปัญหาภัยแล้ง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
น้ามีปัญหาตั้งแต่คลองเขื่อนลงมาบางขวัญและท่าไข่ ตอนแรกมี 2 หน่วยคือคลองเขื่อนกับบางขวัญต่อ
จากคลองเขื่อนซึ่งไม่ปล่อยน้าลงมาซึ่งได้วางแผนไว้แล้ว แต่ปีนี้แล้งจัดคลองเขื่อนจะปล่อยน้าให้บางขวัญด้วย และตกลงกัน
ว่าจะได้น้าที่ละกี่วัน น้ามีจากัดทางท่าไข่ก็ต้องการน้าเช่นกัน ที่นาเข้าที่ประชุมเพราะต้องการให้ปกครองกับตารวจเข้าใจใน
สถานการณ์ถ้าเกิดมีการทะเลาะกันต้องให้ใต้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจสถานการณ์ เป้าหมายเป็นไปด้วยความสงบไม่ตีกัน ต้อง
เข้าใจว่าน้ามีปัญหาอยู่แล้วแต่ทาอย่างไรจะประคับประคองไม่ให้ประชาชนมีการทะเลาะกันขณะนี้ถึงขั้นว่าขอกาลังทหาร
ระวังอย่าให้มีการลักเปิดประตูน้า จึงอยากให้ทุกอาเภอทาความเข้าใจในเขตที่มีปัญหาทาการเกษตรจะต้องทาอย่างไรซึ่ง
ขณะนี้คลองเขื่อนได้ปล่อยน้าให้บางขวัญ ซึ่งคลองส่งน้าของบางขวัญไม่ดูแลคลองซึ่ งขยะกับวัชพืชขึ้นเต็มคลองไปหมดน้า
ส่งไปก็ไปได้น้อยเพราะตื้นเขินและสกปรก บางขวัญมีการขโมยน้ากันเองด้วย น้ามาก็ สูบน้าตุนกันไว้ใช้ จนปัจจุบันน้าดิบ
ของประปาส่วนภูมิภาคก็โดนชาวบ้านขโมยจนแห้งบ่อ ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้การประชุมต้องมีการพูดถึงสถานการณ์ของ
ประปาส่วนภูมิภาคเขตบ้านโพธิ์กับบางปะกงบางตาบลจ่ ายน้าได้แค่ 12 ชม./วัน สถานการณ์ รุนแรงจึงให้ปกครองและ
ตารวจต้องไปทาความเข้าใจกับชาวบ้านถ้ามีการร้องเรียนมาก็แจ้งกลับไปว่าน้าประปาจ่ายวันละเท่านี้ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้
น้าประปาจะจ่ายไม่ถึง 24 ชม. อย่าได้สร้างข่าวอะไรขึ้นมาให้ตื่นตระหนกในจังหวัด ไม่จาเป็นไม่ต้องให้ข่าวอะไรทั้งสิ้น
ยกหน้าที่การให้ข่าวให้ผู้จัดการประปากับผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น เจ้าหน้าที่ปกครองกับเจ้าหน้าที่ตารวจคอยรักษาความ
สงบอย่าให้เกิดการแย่งชิงน้าให้เกิดการลงไม้ลงมือกัน สายตรวจต้องคอยดูประตูน้า อาเภอให้ดูแล้วซึ่งไม่มีเครื่องแบบ
เหมือนตารวจ ทหารเลยไม่เกรงกลัวยิ่งถ้าได้รับการแจ้งข่าวเมื่อไรก็ไปตรวจสอบดูด้วย
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง (การชุมนุมเรียกร้อง/สาธารณภัย)
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ในวันที่ 12 ม.ค.63 จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งของโรงพยาบาล และจะไปตรงกับกระแสมวลชนว่าจะมีวิ่งไล่
ลุง ถ้ายืนยันว่าจะจัดกิจกรรมวันนี้ต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นจะป้องกันอย่างไรที่จะไม่เอาเหตุการณ์ของเราไปสร้ างสถานการณ์
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สร้างเชิงสัญญลักษณ์ขึ้นมาต้องการให้ที่ประชุมช่วยคิดกันว่าจะทาอย่างไร เพราะเราจะวิ่งเพื่อการกุศล โดยที่เลื่อนมาหลาย
ครั้งแล้วมาเจอกันกิจกรรมวิ่งไล่ลุงอีก ถ้าสาธารณะสุขยังยืนยันตามนี้ ทางปกครองกับตารวจต้องช่วยกันจะใช้วิธีการอย่างไร
ก็ได้แต่ห้ามมีสัญญลักษณ์ว่าวิ่งไล่ลุง เริ่มต้นนี้ควรจะไปหาข่าวแล้วว่ามีองค์กรใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะใช้เหตุการณ์นี้เป็น
การสร้างสัญญลักษณ์ไล่ลุงหรือไม่ ถ้ามีจะแจ้งว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะได้เริ่มวางแผนการป้องกัน มอบหมาย
สืบสวนช่วยเรื่องนี้ด้วย แจ้ง ผบก.ด้วยว่าทางโรงพยาบาลเลื่อนไม่ได้แล้ว สภ.เมืองรับเรื่องไปด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามคดีสาคัญ
 ขยะสารพิษจากโรงงาน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สภ.พนมสารคามทางอุ ตสาหกรรมจะประสานส่ งหลัก ฐานทั้ง หมดที่ ยื นยั นว่ ามั นเป็ นสารพิ ษ จะมี 2
ใบอนุญาต รอไว้ก่อนจะหารือกับกรมอยู่ ทาง NGO กาลังรุกไล่เรื่องของขยะสารพิษและบอกว่าขยะทั้งหลายไม่ควรข้ามเขต
จังหวัด ซึ่งขณะนี้จังหวัดเรารับขยะจากกรุงเทพฯ ด้วยมีอยู่ 2 บริษัทใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.พนมสารคาม ทั้ง 2 แห่ง ทาง
ตารวจและปกครองเป็นหัวข้อข่าวสารต้องติดตามขยะข้ามเขต ถ้ามีเมื่อไรตามอานาจกฎหมายของเจ้าพนักงานถ้าพบจับ
เลยไม่อนุญาตให้ผ่อนผันแล้ว เพราะขยะข้ามเขตจะสร้างปัญหาอย่างรุนแรง อาเภอมีรายงานแจ้งประสาน ผกก.โดยตรง
 อัคคีภัย
นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล ผู้แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเดือนนี้มีเกิดเหตุอัคคีภัย 5 ครั้ง 4 อาเภอ มี อ.บางปะกงที่ร้านขายของเก่า เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.
อ.บางน้าเปรี้ยว 2 ครั้ง เป็นคอกสัตว์ทั้ง 2 ราย อ.สนามชัยเขตเป็นบ้านเรือ น 1 ครัวเรือน และ อ.บางคล้า เป็นบ้านเรือน
1 ครัวเรือน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สาเหตุของไฟไหม้คืออะไร ทาง สภ.ได้สอบสวนหรือยัง อยากได้ข้อมูลเพื่อที่ฝ่ายผจญเพลิง เพื่อรู้ว่ามันเกิด
จากอะไรจะได้รู้ว่าอาเภอไปชี้แจงชาวบ้านว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องอะไรอยากได้ข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อปกป้องไม่ให้เกิด
เหตุการณ์
นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ แทน นายอาเภอบางคล้า
เบื้ องต้ นสั ญนิ ษ ฐานว่า เป็ น ไฟฟ้า ลั ดวงจร อาคารที่ เกิ ด ไฟไหม้ เป็ นอาคารที่ส าหรั บเปิ ดปั๊ มน้ าในบ่ อ
รถดับเพลิงเข้าไปในเวลา 5 นาที ตัวอาคารเป็นน็อคดาวน์เป็นวัตถุไวไฟ และมีวอลเปเปอร์ ยาง กระดานอัดที่ไหม้ง่าย มีตัว
อาคารเสียหายและรถไหม้ไปครึ่งคัน
นายคเชนทร์ เที่ยงมณี แทน นายอาเภอบางปะกง
ขณะนี้ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังมาตั้งแต่วันที่ 7 จะมีจาพวกถังน้ามัน วัสดุที่ ก่อปะทุไฟได้ต้องดู
จากการตรวจสอบจากอุตสาหกรรมจังหวัดว่าเป็นวัสดุสารเคมีหรือไม่
นายพงศ์ธร สุภาวดี แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
มี 2 แห่ง ของ ต.หมอนทอง ไฟไหม้คอกแพะซึ่งเป็นสายไฟต่อไฟจากบ้านและวัสดุเป็นหญ้าและฟางแห้ง
ไฟลัดวงจรก็เลยไหม้ ทาง อบต.หมอนทองไปสกัดทันซึง่ ไฟไหม้บ้านไปเล็กน้อย มีแพะบาดเจ็บ 4 ตัว ตาย ๑๐ กว่าตัว และ
อีกราย อ.ดอนฉิมพลีไฟไหม้คอกกระต่ายซึ่งกาลังสร้างที่พักแต่จุดไฟเผาขยะ แต่ไม่ได้อยู่เฝ้าไฟลามและได้ทาการดับเอง โดย
ไม่ได้แจ้ง อบต.ไฟไหม้กระต่ายตายไป ๒0 ตัว ซึ่งทั้ง 2 ราย ไม่เป็นคดี
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ปภ.บันทึกไว้ เวลาทาแผนอัคคีภัยจะมีฐานข้อมูลว่าเกิดจากอะไร แล้วจะวางแผนป้องกันตั้งแต่ต้น
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นายอานวย เพ็งบุบผา แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
ไฟไหม้บ้านเลขที่ 113 ม.๑ อยู่ใกล้เคียงกับเขตเทศบาลอยู่เขต อบต.คู้ยายหมี อยู่ ห่างจากรถดับเพลิง
จอดอยู่ 5 กม.พอเข้าไปในบ้านไม่มีคนอยู่ไปทางานกันหมด ข้างบ้านเห็นไฟลุกท่วมบ้านแล้วจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้าน รถน้ามา
ภายใน 10 นาทีแต่ดับไม่ทันไฟไหม้ทั้งหลังแล้ว รถน้าที่เข้าไปดับมีทั้งหมด 4 คัน เป็นของเทศบาล 3 คัน ของ อบต. 1 คัน
 ท่อแก๊ส
 คลังแก๊สเชื้อเพลิง
4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี
4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. มีกลุ่มต่างด้าวทั้งหมด 28,860 คน เปิดดาเนินการวันที่ 15 ม.ค. –
15 มี.ค.63 เปิดที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจ้างจะต้องยื่น แบบโดยผ่านระบบ e-workpermit และ
นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคและประกันสุขภาพมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,200 บาท ในส่วนของศูนย์จะมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยคือ ตรวจคนเข้าเมือง จัดหางานและปกครอง มีทั้งหมด 4 จุด คือจุดคัดกรอง จุดของ ตม.จุด
ของจัดหางาน จุดของปกครอง หลังจากดาเนินการในศูนย์เสร็จแล้วก็คือว่าเรียบร้อยแล้ว
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ในจานวน 2 หมื่นกว่ารายวางแผนได้วันละกี่ราย
นายศุภกฤต ศรีอุทยาน แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการเข้าศูนย์วันละ 700 ราย เช้า 350 ราย บ่าย 350 ราย ซึ่งในการจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. มี
ทางสาธารณสุขมาร่วมประชุมด้วยและที่ตรวจร่างกายคือสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และสถานพยาบาลของเอกชนใน
กรณีที่แรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคม ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย 1,000 บาท อีก 3,200 บาทเป็นค่าประกัน
สุขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ไปที่ทุกอาเภอแล้ว ผ่านสื่อบนเว็ปไซด์
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่งหนัง สือไปยังตารวจภูธรจังหวัดเพื่อที่จะแจ้งไปยัง สภ.ในสังกัดให้
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้จะต่ออายุหรืออะไรจะได้ช่วยอธิบายให้ได้งานจะได้ง่ายขึ้น
พ.ต.อ.พัชญ์กฤชโชค เกษมดี ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประสานการปฏิบัติเรื่องการตรวจต่างด้าว เป็นเรื่องปกติของการตรวจทางบกและทางเรือ
4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย – ไม่มี
๔.๕ ผลการดาเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน – ไม่มี
4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มีการร้องเรียนเรื่องด่านขอแนะนาว่ามาตรการปิดลับตั้งโดยไม่ต้องบอกใคร ถึงเวลาตั้งด่านก็ตั้งเลยปิดทุก
อย่าง ทุกฝ่ายที่มีรถบรรทุกจะได้ไม่ร้องเรียน
4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สภ.พนมสารคามช่วยไปดูถนนแถว รร.กาญจนภิเษก ช่วงนี้ห่างเหินไปมีผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวว่ามี
เด็กแว้นส์ออกมาเป็นกลุ่ม
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4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ตารวจเป็นหน่วยงานหลักบนเส้นทางหลักมีแขวงทางหลวงกับ ขนส่งอยู่แล้วจุดรองอาเภอไปเฝ้า บ้านไหน
จัดงานไปเฝ้า ประสานกับทาง สภ.ถ้ามีปัญหาให้สายตรวจเข้าไป จุดเสี่ยงจอดรถข้างทางต้องเห็นในระยะ 100 เมตร ถ้าไม่
เห็นสายตรวจดาเนินการทาอย่างไรก็ได้ให้ย้ายที่จอดหรือติดตั้งสัญญาณไฟให้ชัดเจน ส่วนเรื่องพลังเงียบบอกอาเภอให้เรียก
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ให้มาประชุมแล้วให้ไปบอกสมาชิกให้ทุกคนทาแบบนี้ กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มพลังมวลชน กลุ่ม
อาสาสมัคร อสส., อสม., อปพร. ก็ใช้งานได้ เอาพวกนี้มาแล้วเป็นคนเตือนวัยรุ่น อย่าให้เกิดลูบหน้าปะจมูก ตั้งด่านแล้วเจอ
ญาติของตัวเอง
พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
เรื่องอุบัติเหตุทางถนนห่วงเรื่องจะมีการสั่ง การจิตอาสาเข้ามาเพิ่มเติม พรุ่งนี้ภาคจะมีการประชุม VCR
น่าจะมีการสั่งจิตอาสาเพิ่มเติมน่าจะมีจิตอาสาประจาจุดตรวจด้วย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ทางหน่วยเหนือกาหนดมาขอให้ทุกพื้นที่จัดจิตอาสาร่วมกันป้องกันลดอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่อาเภอรับไปมีกาลังพลจิตอาสาที่ขึ้นทะเบียนกับอาเภอผ่านการอบรมหรือปฐมนิเทศน์ให้ความรู้แล้วนามาใช้ในจุดตรวจ
หลัก ส่งไปช่วยทาง สภ.หรือจุดตรวจหลักของอาเภอเองจุดตรวจท้องถิ่น หรือจุดตรวจด่านลอย แต่ขอเตือนว่าจิตอาสาต้อง
อยู่ในระเบียบวินัย แต่งชุดจิตอาสาจะพูดไม่สุภาพไม่ได้ถึงแม้จะมาให้บริการไม่อย่างนั้นจะเสียชื่อหน่วยจิตอาสา ระมัดระวัง
ด้วย สอบถาม สภ.ว่าจะต้องการจิตอาสาจุดละจานวนเท่าไร จะอยู่ช่วงเวลาใด ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือทั้งวันก็จัดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.๑๕ น.

พ.ต.อ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( สุพล แสงทอง )
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
ร.ต.ต.หญิง

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

