รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ๒๕63 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายประสงค์
2. นายมหัตม์
3. นายวราห์
4. พ.ต.ท.อรรถการ
5. น.ต.บุญเลิศ

คงเคารพธรรม
มงคล
สินประติยุทธ
กองสุผล
กล๎องเจริญ

6. ร.อ.ชยุต
7. พ.อ.นักรบ
8. นายเริงชัย
9. นายประสาน
10. นายปิยวัฒน์

เพ็ชร์ศรีงาม
วรวาส
ศรีคชา
สืบเชื้อ
ปิยวงษ์ไพศาล

11. วําที่ ร.ต.ธวัช
12. พ.ต.ท.ปกรณ์
13. นางสาวรุํงทิวา
14. นายวรพัฒน์
15. นายสมหวัง
16. นายศุภกฤต
17. นางนัฐพร

ทสุมธิวัฒ
บุบบาตร
ประสาทวงศ์
คาไกร
หมอยาศรี
ศรีอุทยาน
วิเวกชาติ

18. นายธเนตร
19. นางธนพร
20. นายสวง

พารา
แสงสุขขา
สุดประเสริฐ

21. นายวรวิท
22. นายจุมพล
23. นายพิชัย
24. นายสายชล
25. นายมนตรี
26. นายไพโรจน์
27. นายสุพจน์
28. วําที่ ร.ต.ศิรพงศ์
29. นางสาวหทัยรัตน์

เรืองจันทร์
จันทรกูล
อุํมเจริญ
วิริยะอัตตสมบัติ
สํองแสงจันทร์
วิลาราช
สกุลธรรม
โภคินวงศ์หิรัญ
แจํมนาค

รองผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน)
แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน๎าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค ๑
หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารชํางที่ ๒ รักษาพระองค์
แทน รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
ท๎องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน๎าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.คํายพระยาสุรสีห์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ขนสํงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

30. นายประพทธ์
31. นายพรเทพ
32. นายคเชนทร์
33. นายอิสเรศ
34. นายพงศ์ธร
35. นายนิพพิชฌน์
36. นายพัลลภ
37. นายภูวณัฏฐ์
38. นายอานวย
39. นายสุริยกมล
40. นายประครอง
41. นายนิติภูมิ
42. พ.ต.ท.จิรัฎฐ์
43. พ.ต.อ.กิตติสัณห์
44. พ.ต.อ.ประสาน
45. พ.ต.ท.วิโรจน์
46. พ.ต.ท.ไพโรจน์
47. พ.ต.ท.อานาจ
48. พ.ต.อ.โกวิทย์
49. พ.ต.ท.สมจิตร
50. พ.ต.ท.ถนัดบุญ
51. พ.ต.อ.นิพนธ์
52. พ.ต.อ.ชัยพันธ์
53. พ.ต.ต.กฤษณัท
54. พ.ต.ท.ศักรินทร์
55. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์
56. พ.ต.ท.ชาตรี
57. พ.ต.ท.เอกภพ
58. ร.ต.อ.จิระศักดิ์
59. พ.ต.ท.วุฒิชัย
60. พ.ต.ท.ถานันตร์
61. พ.ต.ท.ชัยพัฒน์
62. นางพุฒธา
63. นางสุชาดา
64. นายฉลองชัย
65. นายอภิเษก
66. นายสุรวุฒิ
67. นายสมศักดิ์
68. นายศรนรินทร์

เปี่ยมภิญโญภาพ
อาจบัณฑิตกุล
เทีย่ งมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สุภาวดี
อติอนวรรตน์
นักเจริญ
ไตรติลานันท์
เพ็งบุบผา
ไวยหงษ์
ศิริประภาพรสกุล
โภชากรณ์
อรุณลักษณ์
ชะนะ
แก๎วมหาสุริวงษ์
จริตรัมย์
เพ็ชรพลอย
ยิ้มเนียม
สวัสดิ์มงคล
หมูรอด
สุวรรณรัตน์
คล๎ายสิงห์
เพ็ชรสดศิลป์
เหลํากอ
ศิริมานะ
วงศ์กาฬสินธุ์
ทิพย์อัมพร
ธรรมาธิกุล
สมศรี
จิตไพบูลย์
สุขสาราญ
วาดวารี
สินเจริญ
ก๎านบัว
ปรีชาวิชกานต์
ธรรมาภิรักษ์
เวชปรีชา
จรูญเลิศ
สันติสุขคง

แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
แทน นายอาเภอบางคล๎า
แทน นายอาเภอแปลงยาว
แทน นายอาเภอบ๎านโพธิ์
แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
แทน นายอาเภอทําตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
แทน นายอาเภอคลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
แทน ผกก.สภ.บางคล๎า
แทน ผกก.แปลงยาว
ผกก.สภ.บ๎านโพธิ์
แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ทําตะเกียบ
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ๎อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน ผกก.สภ.บางขนาก
แทน ผกก.สภ.วังคู
แทน สว.สภ.สาวชะโงก
สว.สภ.หนองแหน
สว.ทล.๑ กก.๓
แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล๎า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทําข๎าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว

๓

69. นายพิชัย
70. นางสาวศิริณัฐ

๖๔. นายพงษ์ศักดิ์
๖๕. นายมหัตถ์
๖๖. พ.ต.อ.สุพล
๖๗. พ.ต.ต.ยชญ์ธเนศ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฐานิตย์
2. พล.ต.วรยุทธ
3. นายพนมทวน
4. นายเอกวัฒน์
5. นายสิทธิชัย

อธิเกียรติ์
ปานสังข์
เสริมปราศรัย
มงคล
แสงทอง
ธันยวัชร์จินดา

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ 1)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๓)

มิลาเอียง
แก๎ววิบูลย์พันธุ์
พงษ์พันธ์
ล๎อสุนิรันดร์

อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑

เวศสุวรรณ

6. นายอนุศิษฐ์
คณะธรรม
7. นายวีระพงศ์
โคระวิตร
8. นางสาวเทียมจิตร
อมาตยกุล
9. เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยูํวัฒนา
10. พ.ต.ท.ถานันตร์
สุขสาราญ
11. นายอานาจ
ประเสริฐ
12. นายชูรัช
ภูํศรีจันทร์
13. นายนพ
ทองอินทร์
14. นายวีระพล
เต็งเที่ยง
15. นายกิติ
เกํงการพานิช
16. นายนิกร
จันธรรมมาพิทักษ์
17. นายวชิรศักดิ์
ศักดิ์ถาวรเลิศ
18. นางศิริกาญจน์
เศรษฐวงศ์
19. นายเขียน
แสงสวําง
20. นายสินชัย
แทนศร
21. นายอมร
กรรเจียก
22. นายประเสริฐ
กองแก๎ว
23. นายสม
อิ่มละเอียด
24. นายอิทธิพงษ์
ทองล๎อม
25. นายพศิน
ภูแสน
26. นายประดิษฐ์
โรจนพร
27. นายพลากร
โชคพิชิตชัย
28. นายวัฒนพงษ์
พงศ์กิจจาเลิศ

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖
ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน๎าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอํางฤาไน
ผู๎อานวยการสานักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สว.กก.๑ สันติบาล
นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ๎อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลทําสะอ๎าน
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านโพธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
ผู๎อานวยการกลุํมงานอานวยการสานักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผู๎ชํวยเลขาฯ คนที่ ๒)

๔

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิติรัตน์
2. สพ.ญ.ณฐนน
3. น.ส.กมลชนก
4. น.ส.ชลาลัย

ศรีจิระวิโรจน์
ปานเพ็ชร
นามมลตรี
เปรมอํอน

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สอบ.2 (ศรีราชา)
นักวิชาการสัตวบาล สบอ.๒ (ศรีราชา)
เจ๎าหน๎าที่สํวน สมอ.๒ (ศรีราชา)

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 25๖2
พ.ต.อ.สุรพล แสงทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๖ ธ.ค. 62 ได๎ลงไว๎ในเว็บไซต์
ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรรมการทํานใดขอแก๎ไขรายงานการประชุมแจ๎งฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญในรอบเดือน/คดีที่นําสนใจ
พ.ต.อ.สุรพล แสงทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ)
สถิติคดีอาญา 4 กลุํม ในเดือน ธ.ค. 6๒
คดีกลุํมที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตรํางกายและเพศ เกิด 18 ราย / จับได๎ 17 ราย ผลการจับกุมร๎อย
ละ 94.44 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผํานมา เกิดลดลง 2 ราย
คดีกลุํมที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 52 ราย / จับได๎ 34 ราย ผลการจับกุมร๎อยละ 65.38
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผํานมา เกิดลดลง 22 ราย
คดีกลุํมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ๎ง 6 ราย / จับได๎ 4 ราย ผลการจับกุมร๎อยละ 66.67
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผํานมา รับแจ๎งลดลง 6 ราย
คดีกลุํมที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย จับ 590 ราย / ผู๎ต๎องหา 640 คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผํานมา จับเพิ่มขึ้น 221 ราย
การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ธ.ค.6๒
รถยนต์ ไมํมีเกิด
รถจักรยานยนต์ เกิด 1 ราย จับไมํได๎
ในรอบเดือน ธ.ค.62 คดีที่นําสนใจ
1. คดีฆ่าชิงทรัพย์อาจารย์สาว ม.ราชภัฎฯ
พ.ต.ท.อรรถการ กองสุพล รอง ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
เหตุชิงทรัพย์ทาให๎ผู๎อื่นถึงแกํความตาย เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พนักงานสอบสวน
สภ.เมืองฉะเชิงเทราได๎รับแจ๎งวํามีผู๎พบผู๎เสียชีวิตที่บ๎านเลขที่ 189/43 ม.๒ ต.หน๎าเมือง อ.เมือง อยูํในหมูํบ๎านพาขวัญ 2
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ที่เกิดเหตุพบศพหญิงอายุประมาณ 39 ปี ทราบชื่อ ตํอมาคือ น.ส.เนติมา (โน๎ต) พัฒนกุล สภาพศพคือนอนเสียชีวิตอยูํที่
ห๎องน้าบนชั้น 2 ของบ๎าน จากการสอบถามญาติผู๎ตายทราบวํามีทรัพย์สินหายไปมีโทรศัพท์ 2 เครื่อง สร๎อยคอแสตนเลส
พร๎อมพระหลวงพํอเลี่ยมทอง นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าทรัพย์สินอีกเล็กน๎อย หลังจากได๎รับแจ๎งเหตุแล๎วเจ๎าหน๎าที่ชุดสืบสวน
เมืองฉะเชิงเทรารํวมกับสืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร๎อมผู๎บังคับบัญชาได๎ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยเบื้องต๎นไมํพบรํองรอย
การถูกทาร๎ายแตํอยํางใด สํงศพให๎แพทย์ตรวจพิสูจน์ยังไมํทราบสาเหตุการตายแตํจากการดูรํองรอยสภาพศพและข๎าวของ
ภายในบ๎านเชื่อวําถูกฆําตาย จึงได๎ทาการสืบสวนเรื่องนี้จากการสืบสวนการติดตามโทรศัพท์ของผู๎ตายพบอยูํที่กรุงเทพฯ ได๎
ติดตามไปจนพบตัวพยานบุคคลพร๎อมโทรศัพท์ของผู๎ตายในเบื้องต๎นและในที่สุดสามารถจับกุมผู๎กระทาผิดได๎จานวน 2 คน
ชื่อนายสันต์หรือแจ๏ค 1 คน และผู๎หญิงชื่อน.ส.ศุภมาศหรืออ๎นอีก 1 คน พฤติการณ์หลังจากจับผู๎ต๎องหาได๎ทั้งคูํ ซึ่งทั้งคูํให๎
การรับสารภาพโดย น.ส.ศุภมาสให๎การวําวันที่เกิดเหตุชํวงเวลากลางคืน ได๎ขี่รถ จยย.พานายสันต์หรือแจ๏คเข๎าไปบ๎านที่เกิด
เหตุของผู๎ตาย โดยนายสันต์รับ สารภาพกับตารวจวําเจตนาที่เข๎าไปคือเข๎าไปลักทรัพย์ โดยรู๎วําบ๎านที่เกิดเหตุผู๎ตายอยูํคน
เดียว โดยขณะนั้นไมํทราบวําผู๎ตายอยูํหรือไมํ ซึ่งบ๎านของผู๎ตายไมํได๎ล็อคก็เลยเข๎าไปซึ่งได๎เข๎าไปในชั้นลํางกํอนแตํยังไมํเจอ
สิ่งของมีคําที่ต๎องการจึงขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะหาทรัพย์สินและรถของผู๎ตายก็อยูํซึ่งจอดไว๎หน๎าบ๎าน ปรากฏวําเมื่อเข๎าไปชั้น
บนพอดีผู๎ตายออกจากห๎องน้ามาซึ่งผู๎ตายก็ร๎องให๎คนชํวย คนร๎ายเลยเข๎าไปเอามืออุดปากอุดจมูกและชกผู๎ตายไปอีก 4 – 5
ครั้งที่ท๎องจนกระทั่งผู๎ตายแนํนิ่งไปไมํคิดวําผู๎ตายจะเสียชีวิตหรือไมํและเอาทรัพย์สินตํางๆไปด๎วยและไปขึ้นรถ จยย.ที่ น.ส.
อ๎นมาสํงแล๎วพากันหลบหนีไป จากนั้นทราบวําผู๎ตายเสียชีวิตจึงหนีไปอยูํกรุงเทพฯ ชุดสืบสวนใช๎เวลาตามตัว 3 – 4 วันก็
สามารถติดตามตัวได๎
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มอบ อ.เมืองไปตรวจสอบถ๎าเป็นบ๎านจัดสรรมีนิติบุคคลหารือกับที่ดนิ จังหวัดมีกฎหมายข๎อใดที่บังคับให๎ทา
หรือถ๎าเป็นบ๎านจัดสรรรุํนเกําก็ไมํมีนิติบุคคล ปกครองกับ อ.เมืองไปวางระบบถ๎าอยูํในเขตเทศบาลให๎เทศบาลวางระบบให๎
เอารูปแบบ ชรบ.มาใช๎
นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล แทน นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จากที่ได๎ลงไปดูที่เกิดเหตุ บริเวณนั้นชํวงบํายจะไมํต๎องมีคนและป้อมยามก็จะไมํมีคนด๎วย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ตารวจต๎องจัดสายตรวจเข๎าไป ถ๎าไมํมี รปภ.สายตรวจก็ต๎องเข๎าไปดูด๎วย สํวนอาเภอเมืองตั้งเป็น พื้นที่เสี่ยง
เพราะตอนกลางวันไมํมีใครอยูํ
2. การป้องกันปราบปรามรถจักรยานยนต์/รถยนต์แข่งขันในทางสาธารณะและร้านดัดแปลงเครื่องยนต์
หรือท่อไอเสีย
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอนที่ประชุมโต๏ะขําวจังหวัด ทางตารวจได๎นาข๎อมูลการป้องกันปราบปรามการแขํงรถและความผิดที่
เกี่ยวข๎องรายงานที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของตารวจ จึงขอนามาเข๎าวาระการประชุม ขอสรุปวําผลการแขํงรถไมํมี
มีการดาเนินการในเรื่องความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.รถยนต์ การเปลี่ยนแปลงตัวรถสํวนใดสํวนหนึ่งให๎ผิดไปจากการ
จดทะเบียนไว๎มี ถึง 1032 ราย แยกความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรรถยนต์ 1032 รายถ๎าเป็นเรื่องของการดัดแปลงตัวรถ
314 ราย ทํอไปเสียไมํได๎มาตรฐาน รวมแล๎ว 178 ชิ้น ซึ่งนาเรื่องนี้มาเพื่อ วํามีการร๎องเรียนที่มีผลของการติดตามและผล
การป้องปรามและดูในเรื่องของการดัดแปลงทํอ ซึ่งมีการตรวจพบการร๎ องเรียนวํามีเพจของผู๎พันรีเม็กกลํองวัตต์หัวฉีดซิ่ ง
อยูํถนน 304 ทางไปวัดทดเปิดให๎มีการดัดแปลงรถปิคอัพรถยนต์แตํงหัวฉีดทาให๎ เกิดควันดาอาจเข๎ าขํายการกระทาผิด
กฎหมาย เพจนี้มีเชื่อมโยงเครือขํายเพจอื่นเชํนอาทเทอร์โบแปดริ้ว แม็คโมดิฟาย ป้าอ๎วนโรงกลึง ชาติบางกะไห เป็นต๎น ซึ่ง
มีผู๎ร๎องเรียนมาวําเป็นร๎านที่รับแตํงดัดแปลงเรื่องหัวฉีดรถยนต์อยํางเปิดเผย ขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไปตรวจและแนะนา
ถ๎าพบการกระทาผิดกฎหมายขอให๎ดาเนินการด๎วย
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พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ที่ผํานมามี สภ.เมือง แสนภูดาษ บางปะกง จะมีกลุํมรถซิ่งมาแขํงกัน และได๎มีการกาชับสื บเนื่องจาก
ทีมงานราชพิธีพบเห็นรถ จยย.ขับมาแล๎วยกล๎อจากนั้นมีการสั่งการลงมาตามลาดับชั้น ตารวจมีการเข๎มงวดกวดขันมาโดย
ตลอด ชํวงนี้ก็น๎อยลงไป ตารวจมีมาตรการคือเมื่อมีการจับกุมจะเรียกผู๎ปกครองมา ถ๎ามีผู๎ปกครองมารับจะให๎รับทราบวําลูก
มีปัญหาอะไร และถ๎าผู๎ปกครองไมํมาจะปรับแพงสํวนถ๎ามีผู๎ปกครองมาจะปรับถูก เป็นแรงจูงใจเพื่อให๎ผู๎ปกครองมารับทราบ
จะได๎รับรู๎วําบุตรหลานทาผิดอะไรและต๎องไปตรวจสอบร๎านซํอมรถแตํงรถซึ่งต๎องไปบูรณาการรํวมกัน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ประเด็นคือรายชื่อเด็กที่ถูกจับ ขอให๎ทุก สภ.ตรวจสอบวําเป็นเด็กสังกัดในกระทรวงศึกษาซึ่งหมายถึงเด็ก
ที่ยังเรียนในโรงเรียนไมํวําจะชั้นประถม มัธยมต๎น ชํวยตีตราลับ สํงข๎อไปที่ ผอ.เขตการศึกษา สํงไปและให๎ ผอ.เขตวําจะสั่ ง
พิจารณาสั่งตํอไปยัง ผอ.สถานศึกษาอยํางไร และสํง พม.ไปเยี่ยมบ๎าน หรือถ๎าเป็นนักศึกษาของเขตอุดมศึกษาสาเนาสํงทําน
อธิการบดีหรือทําน ผอ.วิทยาลัย สํวนเรื่องร๎านให๎ทางอาเภอกับ สภ.บูรณาการไปตรวจเยี่ยมและถ๎าร๎านมีปัญหาจะให๎
สรรพากรไปดูที่ร๎านด๎วย ต๎องมีการกดดับไมํเปิ ดโอกาสสํงเสริมให๎เยาวชนไปกํอกวนภายนอก สภ.พนมสารคามเคยมีเรื่อง
ร๎องเรียนแถววิทยาลัยการอาชีพไมํทราบวํายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกหรือไมํ
พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ ผกก.สภ.พนมสารคาม
ชํว งหน๎ าวิ ทยาลั ย การอาชี พและ รร.กาญจนาภิเษก จะมีเด็กที่ ออกมาจากวัดชายเคืองและแยกเบส
สํวนมากเป็นเด็กทื่อื่นแตํอายุยังน๎อยอยูํและไมํได๎เรียนแล๎วจะทางานโรงงานเป็นเด็กตํางถิ่นด๎วยเมื่อเลิกงานจะรวมกลุํมกัน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ข๎อสั่งการขอให๎ประสานข๎อมูลตีตราลับสํงถึง สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน ผอ.เขตการศึกษาหรือ ผอ.
สถานศึกษาที่ได๎
และจากการประชุมครั้งที่แล๎ว เรื่องการจับผู๎ที่ลักลอบค๎าสัตว์ป่าจากกัมพูชาผู๎ต๎องหาอ๎างวําสัตว์ได๎นามา
จากที่ จ.ฉะเชิงเทรา ถ๎ามีขอข๎อมูลเพิ่มเติม ไมํเข๎าใจวําผู๎ต๎องหาอ๎างวํานาสัตว์ไปจากฉะเชิงเทราถ๎ามากขนาดนั้น ต๎องมีแหลํง
รวมสัตว์อยูํกํอนออกเดินทางถ๎าไมํรวมฉะเชิงเทราก็ต๎องมีที่จังหวัดใกล๎เคียงไมํมีข๎อมูลมาที่ประชุมเลยวํารวมสัตว์อยูํที่ใด ทุก
สภ.อาเภอยังไมํมีข๎อมูลหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มอบสืบสวนติดตามเรื่องนี้อยูํ ขอความรํวมมือปกครองและตารวจหาขําวด๎วย
วําพื้นที่รวมสัตว์อยูํที่ไหน ถ๎าไมํเจอตอนนี้ก็ต๎องมีอีก ถ๎าพบแหลํงรวมสัตว์ก็จะยุติปัญหาได๎ตารวจสํงเป็นหัวข๎อขําวสาร
ตรวจสอบในพื้นที่ด๎วยวํามีแหลํงรวมสัตว์ป่าหรือไมํ
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการขยายผลเรื่องนี้ โดยทํานรองผู๎วําฯได๎ทาหนังสือถึง ผบก.ภ.จว.สระแก๎ว ขอทราบรายละเอียด เรื่อง
การขยายผลของกลางและผลแหํงคดีทาง ภ.จว.สระแก๎วได๎ตอบกลับมาวําการดาเนินคดีกับนายพิษณุพงศ์ สุนทร จากการ
สอบปากคานายชัยไมํทราบนามสกุลได๎วําจ๎างให๎ผู๎ต๎องหาขับรถยนต์บรรทุกสัตว์ป่าคุ๎มครองที่จอดอยูํปั๊มน้ามันบ๎านทําช๎าง
อ.บางคล๎า จว.ฉะเชิงเทรา ไปสํงลูกค๎าที่ อ.อรัญประเทศ ระหวํางเดินทางได๎ถูกตารวจ สภ.เมืองสระแก๎วจับกุม
พ.ต.ท.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย แทน ผกก.สภ.บางคล้า
เรื่องยีราฟได๎นาเข๎ามาจากแอฟริกา มีการให๎ยาสลบมาพอถึงสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มฟื้น แตํทีมแพทย์
พิจารณาแล๎ววําไมํให๎ยาสลบเพิ่มและมาระหวํางทางพื้นที่บางคล๎า มีการดิ้นคนขับรถจึงชะลอความเร็วปรากฏวํายีราฟทั้ง
2 ตัวกระโดดลงจากรถลักษณะของรถที่บรรทุกเป็นบานเลื่อนซึ่งเลื่อนออก ตัวแรกจับได๎ภายในคืนนั้น สํวนตัวที่ 2 ยิง
ยาสลบได๎ 1 ดอกก็วิ่งหนี เวลา 3 ทุํมกวํา ประมาณเที่ยงคืนถึงตี 1 ชาวบ๎านพบเห็นวําอยูํรํองกลางถนนหน๎าโรงแรมซันไลซ์
ชาวบ๎านให๎ข๎อมูลวําวิ่งกลับไปทางบางคล๎า แตํที่พบคือรํองน้าหน๎าโรงแรมไมํได๎กลับไปทางบางคล๎า เชื่อวํายาสลบนําจะออก
ฤทธิ์หรือขายาวพอตกรํองน้าแล๎วขึ้นไมํได๎
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
สัตว์ป่าที่มาจากแอฟริกามีการควบคุมโรคแล๎วหรือไมํ

๗

นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ๎าเป็นสัตว์กีบคูํจะมีโรคปากเท๎าเปื่อยอยํางเดียว กรมปศุสัตว์ได๎มีการตรวจกํอนที่จะอนุญาตเข๎ามาใน
พื้นที่ และจะมีการกักในพื้นที่อีกครั้งเพราะเป็นศูนย์โดยตรง
3. การตรวจป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และยาเสพติด ในชุมชนที่พักอาศัยคนต่างด้าว – ไม่มี
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีตํางด๎าวเข๎าเมืองโดยมีชุมชนหนาแนํนของจังหวัดฉะเชิงเทราที่สารวจไว๎ 8 แหํงบางแหํงมีถึง 2 – 3 พัน
คน มีอยูํที่ อ.บางปะกง แปลงยาว เมือง พนมสารคาม บ๎านโพธิ์ และเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดได๎
รํว มกับ ทุกหนํ ว ยงานได๎ขอความรํ ว มมือกับ ผกก.สภ.แสนภูดาษ มีการหารือกันวางแผนกันออกไปตรวจชุมชนหอพัก
ลุงเหม็งอยูํใกล๎ สภ.แสนภูดาษเข๎ าซอยวัดและมีบ๎านเชําจานวนมาก มีหลายห๎องเป้าหมายคือการหลบหนีเข๎าเมืองและ
การค๎ามนุษย์ด๎วย พบชายวัยรุํนสัญชาติเมียนมาอายุ 18 ปีไมํ มีเอกสารหรือหลบหนีเข๎าเมือง สํงตัวให๎ ตม.ดาเนินคดีและ
สํงกลับพบคนไทยดูแลเด็กในสภาพที่ไมํเหมาะสม มีเด็กชายอายุ 2 ขวบทางบ๎านพักเด็กได๎เข๎าไปดูแลแล๎วซึ่งในห๎องเชําไมํ
เหมาะกับให๎เด็กอยูํอาศัย สกปรก จึงนาสํงผู๎เป็นยายให๎ดูแลการอยูํอาศัยมีสภาพดีแล๎ว ในเรื่องรถจัก รยานยนต์ชุดที่ทางาน
ไปพบวําคนตํางด๎าวใช๎รถ จยย.จานวนมากอยูํในนั้น การตรวจค๎นรถมีคนตํางด๎าวที่ครองครอง จยย.ไว๎ไมํมีใบอนุญาตขับขี่
ทุกราย หลักฐานการครอบครองก็มีนายจ๎างนามาให๎ ทาง สวป.แสนภูดาษรํวมกับ สว.ได๎นารถ จยย.ไปตรวจสอบยึด
เบื้องต๎นเอาไว๎ตรวจสอบที่ สภ.แสนภูดาษแล๎ว ข๎อสังเกตของชุดจัดระเบียบสังคม ชุมชนนี้เป็นห๎องแถวที่มีพื้นต่าและมีการ
อาศัยกันมาอยํางตํอเนื่อง มีการดื่มกินเป็นสํวนใหญํสังเกตจากขวดเหล๎าหน๎าห๎อง พฤติกรรมชํวงเย็นจะรวมตัวกันแล๎ว
สังสรรค์นั่งดื่มกิน เป็นเรื่องความมั่นคงจึงขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํ วมกันจัดระเบียบเพื่อหาทางป้องกันด๎านระเบียบ
กฎหมายเพื่อจะได๎มีระเบียบเรียบร๎อย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
พื้นฐานจากการปลูกบ๎านเชํา จานวน 500 หนํวยต๎องให๎ผู๎ใหญํบ๎านได๎รับรู๎แล๎วนายอาเภอไมํทราบเรื่อง
และรูห๎ รือไมํต๎องทาอะไรบ๎าง เรื่องนี้ถือวําเป็นเรื่องใหญํ เชิญนายอาเภอทาข๎อมูลมาชี้แจงถ๎าเป็นลักษณะนี้ทุกฝ่ายเดือดร๎อน
เพราะกลายเป็นแหลํงมั่วสุม ป้องกันจังหวัดเป็นเจ๎าของเรื่องเชิญนายอาเภอและทีมงานทั้งกานันและผู๎ใหญํบ๎าน เทศบาลมา
ชี้แจงวําชุมชนนี้จะจัดการอยํางไรแล๎วศึกษาข๎อกฎหมายให๎พร๎อมวําจะทาอะไรได๎บ๎าง หาข๎อมูลมาด๎วยวําเจ๎าของห๎องเชําคือ
ใคร
3.2 รายงานเหตุการณ์สาคัญด้านความมั่นคง (การชุมนุมเรียกร้อง/สาธารณภัย)
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
เมื่อสัปดาห์ที่ผํานมามีการชุมนุมเรียกร๎องของกลุํมเกษตรกรเกี่ยวกับหนี้สินธนาคาร ธกส.เมื่อวันที่ 27
ม.ค.63 เวลา 09.00 น. ได๎มีกลุํ มเกษตรกรได๎มารวมตัวกันประมาณ 200 คน โดยมีผู๎ ใหญํวิเชียร ควรเอี่ยม อดีต
ผู๎ใหญํบ๎านที่บ๎านโพธิ์เป็นแกนนาไปยื่นข๎อเรียกร๎อง มีผู๎หญิงคนหนึ่ง เป็นหนี้ ธกส.วงเงิน 3 ล๎านกวําบาทเป็นหนี้ตั้งแตํปี
๒๕๓๙ ไมํได๎มีการผํอนชาระมีการประนอมหนี้กันเรื่อยมา จนกระทั่งหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล๎านบาทซึ่งผํอนไมํไหว ทาง
ธกส.ก็มีการยื่นหนังสือเพื่อฟ้องศาล สุดท๎ายมีการขายทอดตลาดขายครั้งแรกที่ดิน 2 แปลงอยูํตรงทําข๎าม แปลงแรกมีญาติ
ทางผู๎เสียหายซื้อไว๎ สํวนอีกแปลงคนนอกซื้อ ทางกลุํมเกษตรกรมีกองทุนฟื้นฟูอยูํอยากจะให๎เข๎ากองทุนฟื้นฟู
ซึ่ ง มี 2
ประเด็นคือกองทุนรับหนี้ได๎ไมํเกิน 2.5 ล๎านแตํวงเงินหนี้เกินอีกประเด็นคือผู๎เสียหายไมํได๎ทาอาชีพเกษตรกร จึงมีการ
โต๎แย๎งและมีการเรียกร๎องรวมตัวกันสุดท๎ายมีการเรีย กเจรจาพูดกันหลายเรื่อง แตํตกลงกันวํา ธกส.ซื้อที่ดินกลับมาให๎อยูํใน
สภาพเดิมไว๎แล๎วจะนาเรื่องเข๎ากองทุนเพื่อนาเงินกองทุนมาซื้อที่ ก็จบไปได๎ด๎วยดี ครั้งแรกจะชุมนุมกัน 7 วันเพื่อรอฟัง
คาตอบท๎ายสุดได๎เจรจากันจนสลายตัวกลับบ๎าน จะมาฟังคาตอบอีกครั้งที่เดิมหรือสานักงานใหญํจะพิจารณากันอีกครั้ง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ได๎รับรายงานมามีใครทราบคานิยามขึ้นมาใหมํคือ “ราชอาณาจักรไทยสยาม”

๘

นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องนี้ทางหนํวยความมั่นคง ก็ทราบเรื่องมีการเปิดรับสมัครมีตาแหนํง ผอ.แตํละจังหวัด ซึ่งมีผู๎หญิงทําน
หนึ่งของเทศบาลบางปะกงเป็นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุํมนี้ตั้งขึ้นมาโดยไมํทราบที่มาโดยชัดเจนวํามีหนํวยงานใด
หรือสํวนใดเข๎ามาเกี่ยวข๎องหรืออยูํเบื้องหลังแตํมีบุคคลที่ชัดเจนวําเป็นตัวแทนอยูํในกลุํมนี้อยูํในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด๎วย
ซึ่งอยูํ ในพื้น ที่ อ.บางปะกง ข๎อมูลเพิ่มเติม จ.สระแก๎ว มีการรวมกลุํ มกลุํมนี้มีการรับสมัครสมาชิกและมีประชาชนเข๎า
รํวมงานเป็นจานวนมากนําจะชัดเจนกวําจังหวัดอื่น และมีความเคลื่อนไหวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สภ.บางปะกงมาเอาข๎อมูลที่ป้องกันจังหวัดและเรียกตัวมาสอบถามวําเป็นอยํางไรและรายงานให๎ทราบ
ด๎วย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ ยั ง ไมํ ท ราบวํ า เป็ น องค์ ก รใด วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายชั ด เจนขนาดไหนก็ ยั ง ไมํ รู๎ ฝ าก
นายอาเภอและ ผกก.ทุกแหํงและสํวนราชการให๎รายงานด๎วย และสถานศึกษารับฟังเรื่องนี้เอาไว๎หากมีราษฎรพูดถึงเรื่องนี้
ควรจะเข๎าไปชี้แจงให๎ราษฎรเข๎าใจวําให๎ระมัดระวังการเข๎ารํวมความเคลื่อนไหว ยังไมํรู๎วําเจตนาคืออะไรถ๎ามีการเคลื่อนไหว
ภายใต๎กฎหมายที่ให๎แตํถ๎านาราชการเข๎าไปตีตราประทับของทางราชการ เชํนขอใช๎หอประชุมหรือขอใช๎สถานที่ราชการ
ขอให๎เจ๎าของสถานที่หรือหัวหน๎าหนํวยให๎ระมัดระวังกับเรื่องนี้ถ๎ามีการขอยืมสถานที่หอประชุมอาเภอก็สามารถไปบอกได๎
วํานายอาเภอยังเห็นด๎วย เนื่องจากสมาคมนี้อ๎างเป็นมูลนิธิไมํจดทะเบียนหรือไมํเป็ นกลุํมอะไรไมํทราบแตํใช๎ชื่อกลุํมวํา
“อาณาจักรไทยสยาม”ชื่อไมํตรงแตํมาพ๎องกับชื่ออดีตของประเทศ ให๎ทุกหนํวยเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหว ไมํต๎อง
เปิดเผยไมํต๎องชี้แจง
พ.ต.ท.ถานันตร์ สุขสาราญ สว.กก.๑ สันติบาล
วัตถุประสงค์ยังไมํชัดเจนแตํมีการเคลื่อนไหวหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานและชลบุรีก็มีการเข๎ารํวม
ประชุมและเชิญสมาชิกแตํขณะนี้เบื้องต๎นกํอตั้งเมื่อเดือน ธ.ค.มีการรับสมัครสมาชิกอยูํ สํวนในรายละเอียดทุกจังหวัดก็มี
ประธานอยูํ มีรายชื่อทั้งหมดอยูํแล๎ว
พ.อ.นักรบ วรวาส แทน รอง ผอ.กอ.รมน.
กลุํมนี้ทางกองทัพมีเรื่องดํวนมาระบุคือ “กลุํมปฏิรูปยุทธศาสตร์แหํงราชอาณาจักรไทยสยาม”
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เป็นกลุํมเดียวกันขอให๎ติดตามขําวให๎ด๎วย ทางสันติบาลมีข๎อมูลหรือไมํวําหนํวยใหญํอยูํที่ไหน ขอข๎อมูล ทุก
หนํวยด๎วย ไมํต๎องประชาสัมพันธ์เพียงแตํเป็นหัวข๎อขําวสารในการติดตาม อาเภอไปเรียนนายอาเภอด๎วยไมํต๎องเปิดเผยรอ
ให๎ชัดเจนกํอน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามคดีสาคัญ
 ขยะสารพิษจากโรงงาน
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัด
ผลการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิคส์ แจ๎งวําเข๎าขํายวัตถุอันตรายขณะนี้แจ๎งให๎ สภ.ที่เกี่ยวข๎องรับทราบ
ดาเนินการสํงฟ้องตํอไป กรณีลําสุดบริ ษัทไมด๎าวัน จากัดอยูํบางปะกงเป็นประเด็นลําสุดตั้งแตํในรอบปลายเดือนที่ผํานมา
บริษัทผู๎รับกาจัดแทนบริษัทกรุงไทยกับ มสก.เข๎าไปดาเนินการแทนตั้งแตํเมื่อวานแล๎วดาเนินงานจริงจังตั้งแตํวันนี้นําจะใช๎
เวลา 8 – 10 วัน พรุํงนี้จะเข๎าไปชี้แจงที่ชลบุรี

๙

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
เรื่องนี้ผู๎วําฯมีนโยบายมาวําขอให๎พนักงานสอบสวนผู๎รับผิดชอบคดีขยะอิ เล็กทรอนิกส์เรํงรัด ดาเนินคดี
โดยตรงให๎ผู๎วําทราบด๎วย ทางอาเภอประสานกับทาง สภ.เรํงรัดทุกคดีที่ทางอุตสาหกรรมสํงข๎อมูลไปทั้งหมดและมีประเด็น
เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์คือชาวบ๎านไมํมีสํวนรํวมในเรื่องขยะเลย รู๎จากคนอื่นทั้งสิ้น ทางอาเภอรับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย
ทีม่ ีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปจัดตั้งชาวบ๎านให๎เป็นสายขําวถ๎าเห็นอะไรแปลกให๎ชาวบ๎านรายงานมาที่
อาเภอก็ได๎ สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได๎เร็วขึ้น อาเภอและตารวจประสานและจัดตั้งเครือขํายเพื่ อเตือนขําวให๎กับเราได๎
กํอนที่จะเกิดเหตุอะไรลุกลามไป อํางน้าโจนลักลอบทิ้งขยะจนน้ากลายเป็นสีส๎ม อาเภอนาชุด ชรบ.หมูํบ๎านชุดนั้นมาใช๎ถ๎ามี
การแจ๎งขําวได๎ต๎องมีจุดรวมขําวให๎แจ๎งได๎ จะแจ๎งขําวหรือปกครองก็ได๎ ระบบสื่อสารปัจจุบันเร็วมากให๎ดูแลตรงนี้ได๎ อยํานา
ตัวเองไปลาบาก ทั้งพนมสารคาม แปลงยาว บางปะกง
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัด
เพิ่มเติมคือน้าเสียที่นาไปทิ้งที่เขาหินซ๎อน อํางเก็บน้ามีการตรวจสอบทุกๆ 2 อาทิตย์พบวําจุดที่นาไปทิ้ง
ขณะนี้ถ๎าแห๎งลงไปแล๎ว ถ๎าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของชลประทาน ถ๎ายังไมํได๎นาออกไปกาจัด หรือกาจัดไมํทัน นาแม็คโครขุดหน๎า
ดินลงไปไมํเกิน 1 เมตรเพื่อที่นาดินจากแอํงนั้นขึ้นมาถ๎ากาจัดไมํทันเมื่อฝนตกลงมาน้าจะเป็นสีเหมือนเดิม อยํางน๎อยให๎สาร
ที่ปนเปื้อนก็จะหมดลดน๎อยลงไปบ๎าง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
นายอาเภอทาอยํางไรเป็นประเด็นการจัดพื้นที่ไมํมีความรู๎เรื่องการกองรวมหรือการกาจัดสารเคมีพวกนี้
สิ่งที่ปนเปื้อนต๎องเลือกสถานที่วําจะกองตรงไหน ถ๎ามีฝนตกลงมาจะไหลกลับลงไปที่เดิมหรือไมํและยังไมํทราบวําดินที่
ปนเปื้อนไปจะมากขนาดไหน
นายอัตเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอาเภอพนมสารคาม
เนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของชลประทานจะขุดหรือทาอะไรต๎องขออนุญาตชลประทานกํอน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ถ๎าชลประทานไมํทาก็ปลํอยไปจะทาก็ต๎องอ๎างวําเป็นผลเสียของราษฎร จาเป็นต๎องบุกรุก นาดินออกมาให๎
ได๎ ไปพบชลประทานแล๎วบอกขออนุญาตทาเรื่องนี้เป็นภายในกํอน เป็นเรื่องที่ชาวบ๎านได๎รับความเดือดร๎อนแล๎วเรียก อบต.
ไปประเมินดูวําดินที่จะขุดขึ้นมาแล๎วให๎อุตสาหกรรมแนะนาแล๎วต๎องกองดินลักษณะไหนอยํางไรแล๎วต๎องกันน้าไมํให๎ไหล
อยํางไร อุตสาหกรรมและสาธารณะสุขไปดูวําถ๎ากองแบบที่แนะนาแล๎วทางสาธารณสุข รับได๎หรือไมํ เมื่อตรวจแล๎ว ให๎ปัก
ป้ายเขตอัน ตรายห๎ามเข๎าขณะนี้ อํางน้าโจนก็ยังไมํมีเชือกกั้นหรือปักป้าย ชลประทานต๎องรู๎วําในเขตพื้นที่ตนเองมีสาร
ปนเปื้ อนสารเคมีจ ะต๎องจั ดการอยํ างไรแจ๎ งไมํไ ด๎ก็ต๎องปัก ป้าย ถ๎ามี คนตกไปแล๎ ว ตายเพราะสารเคมีช ลประทานต๎อ ง
รับผิดชอบ และไมํต๎องรอหนังสือสั่งการประชุมวันนี้ทาหนังสือจากนายอาเภอแล๎วให๎ชลประทานดาเนินการ
 อัคคีภัย
นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล ผู้แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเดือนที่ผํานมาเกิดอัคคีภัยที่ อ.สนามชัยเขต 5 ครั้ง เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4 ครั้ ง เป็นบ๎านเรือน
ประชาชน 1 ครั้ง
นายอานวย เพ็งบุบผา ผู้แทน นายอาเภอสนามชัยเขต
มีอัคคีภัยเกิดขึ้น 5 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 เวลา 11.30 น. ไฟไหม๎สวนปาล์มและ
ยางพารา และสวนสับปะรด ใน ม.6 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต ต๎นเพลิงเริ่มต๎นที่สวนปาล์ม น้ามันโดยที่ อบต.ลาด
กระทิงนารถน้าไปกับเพลิงภายใน 15 นาที เพลิงไหม๎รุนแรงจากอากาศแห๎งและหญ๎าแห๎งไมํสามารถควบคุมเพลิงไว๎ได๎เพลิง
ขยายวงกว๎างมีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 49 ไรํ การประเมินยังไมํตรวจสอบโดยมีรถน้าของชาวบ๎านที่ใช๎รดน้า
สับปะรดมารํวมดับเพลิงด๎วย เพลิงจึงสงบลงในเวลา 17.00 น.

๑๐

เหตุที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 เวลา 19.30 น.เป็นเหตุเพลิงไหม๎ที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ พื้นที่วํางเปลํา
มีต๎นไม๎ขึ้นมีเหตุเพลิงไหม๎ ม.7 ต.ลาดกระทิง รถบรรทุกน้าของ อ.ลาดกระทิงเข๎าไปดับเพลิงและระงับเพลิงไว๎ได๎ในเวลา
21.00 น.เนื่องจากภายในไมํสามารถเข๎าไปได๎ ทาให๎ในวันที่ 8 ม.ค.มีการปะทุของไฟเกิดขึ้นมาอีกทาให๎รถดับเพลิงเข๎าไป
ดับอีก เพลิงจึงสงบลงในวันที่ 8 ม.ค.เวลา 19.00 น. เนื้อที่ประมาณ 20 ไรํแตํไมํมีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เหตุที่ ๓ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. เหตุเกิดไฟไหม๎สวนยูคาลิปตัสและมันสาปะหลัง
ม.7 ต.คู๎ยายหมี เสียหายประมาณ 10 ไรํ เป็นมันต๎นใหญํมีหัวแล๎วต๎องมีการตรวจสอบอีกครั้งวํามีความเสียหายแคํไหน
เหตุที่ ๔ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค.63 เกิดเหตุไฟไหม๎ ม.2 ต.ลาดกระทิง ไฟไหม๎ป่าหญ๎าข๎างทางแล๎วลาม
ไปไหม๎สวนสับปะรดความเสียหายประมาณ 10 ไรํ
เหตุที่ 5 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 10.00 น.เกิดเหตุไฟไหม๎บ๎านเลขที่ 361 ม.8 ต.ทุํงพระยา
มีนายทวีวงศ์ฯ เป็นเจ๎าของบ๎าน มีบ๎านขนาด 6 x 9 ตร.ม.เป็นบ๎านไม๎ยกพื้นต่ามีฝาเป็นไม๎อัด ขณะเกิดเหตุไมํมีใครอยูํบ๎าน
ออกไปทาบุญ ไฟไหม๎มีคนพบจึงแจ๎ง อบต.ทุํงพระยาเข๎าดับเพลิง ทาให๎บ๎านเสียหายทั้งหลัง สํวนการประชาสัมพันธ์การเผา
ป่าให๎กานันผู๎ใหญํบ๎านประชาสัมพันธ์ห๎ามเผา สาเหตุการไหม๎นําจะมีคนจุดเพื่อเข๎าไปตีผึ้งแตํไมํทราบวําเป็นใคร
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ไปซั กซ๎ อมก านั น ผู๎ ใ หญํ บ๎ าน ถ๎ าเกิ ดเหตุเ พลิ งไหม๎ สวนสั บ ปะรดไหม๎ ได๎ถึ ง 20 – 30 ไรํ เป็น เพราะ
สับปะรดแกํใบจึงแห๎งหรือเป็นทุํงหญ๎า อาเภอไปเก็บรํองรอยการไหม๎และถอดบทเรียนให๎รู๎วําจะต๎องสกัดไฟอยํางไร อบต.
ทุกแหํงต๎องไปเพิ่มประสิทธิภาพของหนํวยดับเพลิ ง ตารวจมีข๎อมูลเรื่องนี้หรือมีข๎อแนะนาควรจะแนะนาเพราะจะชํวยลด
ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านได๎ ไมํควรปลํอยแล๎วชํวยชาวบ๎านไมํได๎
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ฝาก สภ.สนามชัยเขต ถ๎าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ถ๎าดูแล๎วเป็นบุคคลกระทาหรือไมํแนํใจ หรืออาจจะเป็น
ไฟฟ้าลัดวงจร ขอให๎แจ๎งพิสูจน์หลักฐานไปด๎วย
 ท่อแก๊ส
 คลังแก๊สเชื้อเพลิง
4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี
4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายมหัตม์ มงคล ผู้แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีตํางด๎าวเข๎าเมืองโดยมีชุมชนหนาแนํนของจังหวัดฉะเชิงเทราที่สารวจไว๎ 8 แหํงบางแหํงมีถึง 2 – 3 พัน
คน มีอยูํที่ อ.บางปะกง แปลงยาว เมือง พนมสารคาม บ๎านโพธิ์ และเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดได๎
รํว มกับ ทุกหนํ ว ยงานได๎ขอความรํ ว มมือกับ ผกก.สภ.แสนภูดาษ มีการหารือกันวางแผนกันออกไปตรวจชุมชนหอพัก
ลุงเหม็งอยูํใกล๎ สภ.แสนภูดาษเข๎าซอยวัดและมีบ๎านเชําจานวนมาก มีหลายห๎องเป้าหมายคือการหลบหนีเข๎าเมืองและ
การค๎ามนุษย์ด๎วย พบชายวัยรุํนสัญชาติเมียนมาอายุ 18 ปีไมํมีเอกสารหรือหลบหนีเข๎าเมือง สํงตัวให๎ ตม.ดาเนินคดีและ
สํงกลับ พบคนไทยดูแลเด็กในสภาพที่ไมํเหมาะสม มีเด็กชายอายุ 2 ขวบทางบ๎านพักเด็กได๎เข๎าไปดูแลแล๎วซึ่งในห๎องเชําไมํ
เหมาะกับให๎เด็กอยูํอาศัย สกปรก จึงนาสํงผู๎เป็นยายให๎ดูแลการอยูํอาศัยมีสภาพดีแล๎ว ในเรื่องรถจักรยานยนต์ชุดที่ทางาน
ไปพบวําคนตํางด๎าวใช๎รถ จยย.จานวนมากอยูํในนั้น การตรวจค๎นรถมีคนตํางด๎าวที่ครอบครอง จยย.ไว๎ไมํมีใบอนุญาตขับขี่
ทุกราย หลักฐานการครอบครองก็มีนายจ๎างนามาให๎หรือซื้อจากคนไทย ทาง สวป.แสนภูดาษรํวมกับ สว.ได๎นารถ จยย.ไป
ตรวจสอบยึดเบื้องต๎นเอาไว๎ตรวจสอบที่ สภ.แสนภูดาษแล๎ว ข๎อสังเกตของชุดจัดระเบียบสังคม ชุมชนนี้เ ป็นห๎องแถวที่มีพื้น
ต่าและมีการอาศัยกันมานานอยํางตํอเนื่อง มีการดื่มกินเป็นสํวนใหญํสังเกตจากขวดเหล๎าหน๎าห๎อง พฤติกรรมชํวงเย็นจะ
รวมตัวกันแล๎วสังสรรค์นั่งดื่มกิน เป็นเรื่องความมั่นคงจึงขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกันจัดระเบียบเพื่อหาทางป้องกัน
ด๎านระเบียบกฎหมายไมํกํอความสงบเรียบร๎อย

๑๑

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
พื้นฐานการปกครองมีการปลูกบ๎านเชํา จานวน 500 หนํวยต๎องให๎ผู๎ใหญํบ๎านได๎รับรู๎แล๎วนายอาเภอไมํ
ทราบเรื่องและรู๎หรือไมํต๎องทาอะไรบ๎าง เรื่องนี้ถือวําเป็นเรื่ องใหญํ เชิญนายอาเภอทาข๎อมูลมาชี้แจงถ๎าเป็นลักษณะนี้ทุก
ฝ่ายเดือดร๎ อนเพราะกลายเป็ น แหลํ งมั่ว สุ ม ป้องกันจังหวัดเป็นเจ๎าของเรื่องเชิญนายอาเภอและทีมงานทั้งกานันและ
ผู๎ใหญํบ๎าน เทศบาลมาชี้แจงวําชุมชนนี้จะจัดการอยํางไรแล๎วศึกษาข๎อกฎหมายให๎พร๎อมวําจะทาอะไรได๎บ๎าง หาข๎อมูลมา
ด๎วยวําเจ๎าของห๎องเชําคือใคร
4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกทาลาย – ไม่มี
๔.๕ ผลการดาเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน
นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาหรับเรื่องป่าชายเลนได๎ประสานแตํยังไมํมีข๎อมูลเพิ่มเติม
4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
มีการร๎องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกินให๎นาข๎อมูลใสํเป็น ppt และนามาที่ประชุมแจ๎งขนสํง ไมํต๎อง
รอหนังสือสั่งการหลังประชุมสํงข๎อมูลได๎
4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี
4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ชํวงสงกรานต์นี้จะมี 7 วันอันตรายย้าทั้ง 11 อาเภอต๎องใช๎พลังเงียบใช๎กานันผู๎ใหญํบ๎านเคาะประตูบ๎าน
แจ๎งลูกบ๎านทุกคนและสนธิกาลัง สภ.ในพื้นที่ให๎สายตรวจไปตอกย้าเอาพลังเงียบคือพลังสตรีไปเตือนคนในครอบครัวตัวเอง
วําเมาแล๎วอยําขับรถย้าจัดการตรงไหนให๎เผ๎าด๎วย 2 ข๎อนี้ตรงกับข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขและ
สานักงานตารวจแหํงชาติดํานถาวรก็เป็นไปตามสถานการณ์การเดินทาง ใช๎กลยุทธไปสนธิกาลังอาสาสมัครป้องกันสาธารณ
ภัย อบต.มีงบประมาณสนับสนุนใช๎กาลังให๎คุ๎มคําชํวงปีใหมํอุบัติเหตุลดลงมาก ผู๎เสียชีวิตก็ลดลงผู๎บาดเจ็บก็ลดลง ทดลองใช๎
กับสงกรานต์นี้ถ๎าเหมือนกับชํวงเทศกาลปีใหมํก็จะใช๎วิธีนี้ตลอดไป
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ในเรื่องอุบัติเหตุในปีหนึ่งๆคดีอุกฉกรรจ์ปีนั้นๆมีคดีอยูํไมํถึงร๎อย แตํอุบัติเหตุแตํละวันตายประมาณ 2 – 3
คน เราต๎องชํวยป้องกันให๎ดี ตารวจทาเต็มที่พฤติกรรมของคนคํอนข๎างที่จะยาก ต๎องชํวยกันหลายๆฝ่าย นอกเทศกาลเป็น
จิตสานึกของคนเราต๎องปลูกฝังจิตสานึกให๎ได๎โดยเฉพาะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนใจพํอแมํได๎
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
11 อาเภอให๎ผู๎ใหญํบ๎านไปเคาะประตูบ๎านให๎ไปสารวจรถ จยย.ในพื้นที่ จดทะเบียนขนสํงเรียบร๎อยหรือไมํ
และซื้อประกันภัยภาคบังคับไว๎หรือไมํ ถ๎าไมํมีให๎รีบดาเนินการ ขนสํงจังหวัดเคยสั่งการให๎นาข๎อมูลมาวํารถ จยย.คันไหนมี
ทะเบี ย นแล๎ ว สํ งไปที่อ าเภอดํว น ทางอ าเภอจะได๎ ไปตามเรื่อ งให๎ และแจ๎ ง อบต.เพราะได๎ สํ ว นแบํง เปอร์เ ซ็ นต์ ไ ปแล๎ ว
เพราะฉะนั้นไปใช๎งาน อบต.กับเทศบาลตาบลมาชํวยกันตามเรื่องนี้ รถทุกคันต๎องตํอทะเบียนทั้งรถ จยย.และรถปิคอัพ ด๎วย
สํวนรถที่ไว๎ทาการเกษตรถ๎าถูกชนจะต๎องจํายหรือไมํ ไมํได๎จดทะเบียนเพราะจดไมํได๎อยูํแล๎ว สงกรานต์นี้ห๎ามนั่งกระบะเลํน
น้า ถนนเส๎นสิริโสธรยังเหมือนเดิมห๎ามรถบรรทุกน้าเข๎าเด็ดขาด อาเภอและตารวจต๎องสารวจพื้นที่จัดงานในเขตพื้นที่ต๎อง
กาหนดเลยวําสายตรวจต๎องสารวจพื้นที่จัดงานในเขตพื้นที่ต๎องกาหนดเลยวําสายตรวจต๎องไปบํอยครั้ง อาเภอกับตารวจต๎อง
ไปเฝ้าหน๎างานถ๎าจัดงานเลํนน้าสงกรานต์
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

พ.ต.อ.

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

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

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

