
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  2/๒๕6๒ 

วันพุธที ่  27  กุมภาพันธ์   ๒๕6๒   เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายประสงค์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1) (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพยวณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายเรืองฤทธ์ิ  ประเทียบอินทร์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. ร.ท.วุฒิ   แดงห่วง   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พ.ท.บุญยิ่ง  เพ่งจินดา  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
8. นายสุทัศน์  จันทร์อารักษ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายประสาน  สืบเช้ือ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายปิยวัฒน์  ปิยวัฒน์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
11. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางสาวณริน  ศรีคล้าย   แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. พ.ต.ต.ชวน  เอ่ียมสอาด  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
14. นายสมบัต ิ  ทั่งทอง   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายเสน่ห์  สิกขชาติ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นางพนาพร  อัศวนนทวงศ ์  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางประไพจิตร์  เสียงสุวรรณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
19. นางนัฐมา  วิเวกชาต ิ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
20. นายธนภัทร  ค าสุข   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
21. นางสาวหิรัญญา  โหงวเกิด  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นางพิกุล   ศิริเกษ   แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายพิศาล  พุ่มสร้าง   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

               ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
24. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
25. นายชัยทัด  บุญเกิด   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
29. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฎ์  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
31. นางสุดา   สุหลง   แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นางสาวหทัยรัตน์  แจ่มนาค  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. นางผุสด ี  จงไกรจักร  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
34. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
35. นายธีระ   พรชูตรง   นายอ าเภอบางปะกง 
36. นายอัคเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
37. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
38. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
39. นายสุริยันต ์  อ่ิมจิตร์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
40. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
41. นายสุริยกมล  ไวยพงษ์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
42. นายอติเทพ  ถ้ าชัยมงคล  แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
43. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
44. พ.ต.ต.ปรีชา  จูเจริญ   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
45. พ.ต.ท.อ านาจ  ยิ้มเนียม   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
46. พ.ต.ท.กฤต  ธิติทัศนัย  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
47. พ.ต.ท.ก ฤษณ ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
48. พ.ต.ท.สราวุธ  ศรีวิฑูรย์ศักดิ ์  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
49. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
50. พ.ต.ท.พิริยพงศ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
51. พ.ต.ท.เอกกนก  นระจันทร์โท  แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
52. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
53. พ.ต.ท.ธนภณ  สระส าลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
54. ร.ต.อ.สุทัศน์  ทองกล่อม  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
55. พ.ต.ท.อนุวัฐ  เทียนทอง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
56. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
57. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.วังคู 
58. พ.ต.ท.สุธี  จันทนา   สว.สภ.สาวชะโงก 
59. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
60. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขส าราญ  สว.กก.1 สันติบาล 1 
61. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นายสมบัต ิ  มุมทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
64. นายสุเทพ  วงศ์พลับ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
65. นายณัทธภัทร์  แสงจันทร์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
66. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 



 ๓ 

67. นางสาวสมนึก  เทพกฬีา   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
68. นายวรเศรษฐ์  โชติเอนกพันธ์ุ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
69. จ.ส.อ.พิเชษฐ์  มีเนียม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
70. นายสมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
71. นายเทวัญ  ไพบูลย์พานิช  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
72. นายนพพร  บุตศ์วงษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
73. นายพิชัย  อธิเกียรติ ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
74. นายมหัตม ์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
75. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายฐากูร  ชวนะพงศ ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
3. นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายประเทือง  อยู่เกษม   นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
7. พ.ต.อ.จิณวัตร  ก้อนทองดี  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
8. พ.ต.อ.นิพนธ์  คล้ายสิงห์  ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
9. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
10. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
11. นายเลอสรร  สายวาณชิย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเน่ืองเขต 
12. นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
13. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
14. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
15. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
16. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ 
17. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
18. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
19. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
20. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
21. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
22. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
23. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
24. นายสมบัต ิ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
25. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
26. นายวัฒนา  รัตนวงษ์   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางนิทัศนีย์  ฉัตรโชติกวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 



 ๔ 

28. พ.ต.ท.วิชาญ  จิตตยานันท์  รอง ผกก.ฝอ.รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑. นายพันธ์ศักดิ์  ธรรมรัตน์  นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ สนง.ทสจ.ฉช. 

 
เริ่มประชุมเวลา   14.00  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราติดราชการเรื่องการเตรียมการน้ าพิธีพุทธาภิเษก มอบให้ผมรองผู้ว่าฯ 
มาเป็นประธานแทน 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่1/๒๕62  เมื่อวันพุธที ่ 27  มกราคม  25๖2                                 
   พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ  ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ  ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
  ในรอบเดือนไม่มีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  คดีไฟไหม้ช่วงน้ีมีบ่อยมาก เกิดจากอะไร ต ารวจมีข้อมูลหรือไม่ อยากให้ท าเป็นคดีปัจจุบันอย่างเช่น ไฟ

ไหม้ ไหม้ด้วยสาเหตุอะไร ครั้งต่อไปเสนอคดีที่น่าสนใจซึ่งขณะน้ีเข้าฤดูแล้งแล้ว สาเหตุต้องมีอะไรถึงมีการไหม้บ่อยๆและ 
ปภ.ต้องประเมินประสิทธิภาพของหน่วยให้เข้าไปให้ทันเวลาถ้าไม่ทันด้วยสาเหตุอะไร การแจ้งข่ าวช้าที่เตือนภัยไม่มี  
หาทางว่ิงเข้าจุดเกิดเหตุไม่พบ ปัญหาเกี่ยวกับรถดับเพลิง ถ้าอย่างน้ีควรเอามาคุยในที่ประชุมว่าเกิดอะไรขึ้น  การแจ้งข่าว
ช้า ที่เตือนภัยไม่มี หาทางว่ิงเข้าจุดเกิดเหตุไม่พบ ปัญหาเกี่ยวกับรถดับเพลิงถ้าอย่างน้ีควรเอามาคุยในที่ประชุมว่าเกิดอะไร
ขึ้นและมีการเตรียมการเรื่องน้ีดีขึ้น อ าเภอมีข้อมูล อ าเภอไหนตอบได้หรือไม่ว่าในพื้นที่มีเหตุไฟไหม้กี่ครั้ง กี่ราย 

นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  วันน้ันมีการอบรมเครือข่ายข่าวมีวิทยากรจากส านักงาน ปภ.และได้ถามว่ามีเครือข่ายข่าวที่อยู่ในพื้นที่เป็น

หูเป็นตาเรื่องสาธารณภัยโดยเฉพาะในช่วงน้ีอากาศแห้งค่อนข้างจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย  ขั้นตอนเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องแจ้งที่ไหนก่อน ทางวิทยากรตอบชัดเจนว่าแจ้งท้องถิ่น แจ้งนายก อบต.เบื้องต้น ขั้นตอนการช่วยเหลือ เกิน
ความสามารถของท้องถิ่นหรือไม่ 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ต้องการทราบว่าเวลาแจ้งเหตุคนแรกที่แจ้งข่าวคือใคร แล้วแจ้งไปที่หน่วยใด แจ้งต ารวจหรือเทศบาล 
พ.ต.ต.ปรีชา  จูเจริญ แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
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  แจ้งไปที่ สภ.เมืองแล้วเดินทางไปที่เกิดเหตุและมีคนแจ้งไปที่หน่วยดับเพลิง  ต ารวจมาถึงที่เกิดเหตุ
ประมาณ 15 นาทีเพราะบ้านอยู่ลึก หน่วยดับเพลิงมาถึงก่อนต ารวจน่าจะใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที เจ้าของบ้านวางของ
เป็นเช้ือเพลิง สันนิษฐานเบื้องต้นไฟเกิดจากมีการเผาขยะข้างบ้านแล้วลามเข้ามา 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าไปพิสูจน์ได้เจ้าของไม่ได้เผาบ้านและผลข้างเคียงจากคนมาเผาขยะแล้วลามเข้ามา 

ตกลงแล้วรู้หรือยังจะต้องปูองกันแบบไหน พอได้ข้อมูลมาเราควรจะปูองกันไฟไหม้บ้านอย่างไรการมีบ่อขยะเผาขยะในที่รก
ร้าง  ให้นายอ าเภอไปคุยกับลูกบ้านเหตุไฟไหม้เป็นแบบน้ี  ถ้าได้ข้อมูลแบบน้ีได้ข้อมูลกลับไปท างาน เช่นบอกให้ดูว่าบ้านที่
อยู่ชายปุาหรือที่รกร้างว่ามีคนมาเผาอะไรบ้าง  ต้องระมัดระวังตัวเองถ้ามีแก๊สด้วยต้องระวังระเบิดต้องบอกลูกบ้านว่าอะไร
ที่เป็นเช้ือเพลิงต้องเก็บให้ห่างจากถังแก๊ส  ถ้ามีถังแก๊สจะเกี่ยวอย่างไรต้องออกข่าวแบบน้ีคดีไฟไหม้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกหรือ
เกิดน้อยลง 

พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์ สว.สภ.หนองแหน 
  เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ช่วงบ่ายมีตลาดนัดอยู่หน้า สภ.หนองแหนจะมีแม่ค้ามาขายของในตลาดนัด บ้านอยู่ใกล้

ตลาดประมาณ 70 – 80 ม.ขณะขายของสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากทางบ้านจึงกลับไปดู ปรากฏว่าไฟไหม้บ้าน จึง
มาแจ้งที่ สภ.และแจ้งที่ อบต.หนองแหน บ้านเป็นบ้านไม้เก่า ระหว่างที่เจ้าของไปก็ไหม้ไปกว่าครึ่งแล้วซึ่งบ้านติดกันเป็น
บ้านแม่ระยะห่างไฟไปไม่ถึง  ส่วนรถดับเพลิงก็มาเร็วซึ่งรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน 10 นาที 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ถ้าไม่เก็บข้อมูลไว้ จะไม่ทราบเลยว่าขีดความสามารถได้ขนาดไหน ถ้าถนนแคบพนักงานดับเพลิงต้องเดิน

ส ารวจทุกครั้ง ถ้าไม่เดินส ารวจจะไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้รถขนาดไหนในการเข้าพื้นที่เปูาหมายอยากจะพูดคุยถึงคดีที่เกิดขึ้น 
อ าเภอต้องบอกชาวบ้านว่าถ้าเกิดเหตุจะต้องปฏิบัติอย่างไร ถ้ามีถังแก๊สอยู่ใกล้ต้องย้ายถังแก๊สออกก่อน ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ท างานได้ง่ายขึ้น 

นายพัลลภ  นักเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  เมื่อวันที่ 25 ก.พ. เป็นไฟไหม้เครื่องจักรในโรงงานหลอมบ่มยางรถ 10 ล้อ ของบริษัท เอสพี ดีไฟท์เนริ่ง    

หมู่ 9  ต.หัวส าโรง เกิดในเวลา 08.00 น. เป็นไฟไหม้เครื่องจักรเน่ืองจากหลอมยางใช้เวลานานมาก เครื่องจักรเกิดความ
รอ้นท าให้เกิดประกายไฟขึ้น โรงงานน้ีไหม้เป็นประจ าอยู่แล้ว ที่ไฟไหม้เครื่องจักรทั้ง 2 โรงงานมี Bangkok Pire กับ เอสพี 
ดีไฟท์เนริ่ง เมื่อเกิดเหตุจะมีการแจ้งส่วนท้องถิ่น จะมีรถดับเพลิงเข้าไป 4 ที่  ใช้เวลาควบคุมเพลิงแค่ครึ่งชม. เพราะไม่ได้
ไหม้โรงงาน ไหม้แต่เครื่องจักรพอหลังจากรถดับเพลิงไปถึงใช้เวลา 15 นาที ฉีดน้ าเพื่อควบคุมความร้อนที่เครื่องจักรและ
พยายามเข้าไปปิดวาล์วที่เป็นแก๊ส  หลังจากปิดวาล์วแล้วไปก็ไม่ไหม้ต่อ ขั้นแรกน่าจะเกิดจากความร้อนที่เครื่องจักร 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เรื่องน้ีเป็นคดีหรือไม่ 
นายพัลลภ  นักเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  ไม่เป็นคดีเพราะเกิดจากอุบัติเหตุจากแก๊ส ปกติบริษัทน้ีจะมีมาตรการมีการควบคุมเปิดเป็นละอองน้ า

ตลอดแต่วันที่เกิดเหตุน่าจะใช้เครื่องจักรนานและมีการอุดตัน จากการตรวจสอบการไหม้ครั้งน้ีไม่ใช่เป็นครั้งแรกเป็นการ
ไหม้เป็นประจ า  ซึ่งในการควบคุมก็ได้บังคับทางโรงงานแล้วได้มีการตรวจสอบระบบแก๊สและสายต่างๆ รวมถึงพนักงาน
ด้วยให้มีการควบคุมตัวเองในการแต่งชุด มีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจ ารวมทั้งถังเคมีด้วยมีการตรวจสอบการใช้งานอยู่ตลอด
ซึ่งทางโรงงานกม็ีแผนที่เกิดเหตุแต่ละครั้งก็ต้องท าอย่างไรให้มีขั้นตอนอยู่ทุกครั้ง คนแรกที่เข้าไปคือผู้ใหญ่บ้าน พอหลังจาก
น้ันก็เป็นนายอ าเภอถึงเวลา 08.30 น. นายก อบต.และมีทหาร ต ารวจไปไล่เล่ียกัน เบื้องต้นพนักงานโรงงานได้สวมชุด
ดับเพลิง  โดยใช้ถังสารเคมีดับแต่ควบคุมได้บ้างแต่เครื่องจักรร้อนและต้องใช้ดับเพลิงฉีดให้เครื่องจักรเย็น 
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นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  แสดงว่าแผนปูองกันอัคคีภัยของโรงงานล้มเหลวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ไปตรวจมาตรการความปลอดภัยก็ไม่ได้ปรับ อ าเภอรายงานมาแล้วว่าเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งมาก  ควรจะไปตรวจเยี่ยมบ้าง 
โรงงานไฟไหม้แล้วเอาไม่อยู่ เทศบาล อบต.ก็เอาไม่อยู่ เป็นส่ิงที่ควรจะระมัดระวังให้ความส าคัญ อ าเภอท าอะไรโรงงานมี
เพียงถังเคมีและชุดปูองกันไฟดับไฟแต่ยังเอาไม่อยู่  ใครตรวจผ่านแผนปูองกันอัคคีภัยน่าจะเอาเรื่องว่าตรวจผ่านได้อย่างไร 
ส่ิงของอะไรเป็นเช้ือเพลิงที่ท าให้ไฟลุก เพราะเครื่องจักรเป็นโลหะทั้งหมด 

นายพัลลภ  นักเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  หลังเครื่องจักรจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟูาทั้งหมดวาล์ว น่าจะเกิดจากตรงน้ันจะเป็นถังคล้ายๆถังหลอมยางมี

ทั้งหมด 12 ลูก มีกองฟืนใหญ่อยู่ด้านหลังส าหรับใช้ต้ม  สาเหตุที่ไหม้น่าจะมาจากท่อแก๊สที่ต่อเข้าโรงงาน อาชีวอนามัย
ตรวจแค่ดับเพลิงแต่ต้องต้องตรวจเรื่องระบบแก๊สด้วย 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ส านักงาน ปภ.ควรไปสนับสนุนนายอ าเภอว่าควรจะตรวจอย่างไร ต้องควรแจ้งเรื่องน้ีอะไรที่เป็นคดีขอให้

พนักงานสอบสวนไปไล่ถามพิสูจน์หลักฐานให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร  แล้วส่งข้อมูลน้ันกลับมาเพื่อให้หน่วยปฏิบัติปูองกัน
และระงับอัคคีภัยได้ท างานได้มีประสิทธิภาพแต่เมื่อสอบสวนเสร็จก็เงียบหายไปเป็นคดีเงียบไปไม่ได้ประโยชน์จากการ
ปูองกันและระงับอัคคีไฟของนายอ าเภอที่ปกครองท้องที่ก็ไม่สามารถคุยกับชาวบ้านได้เลยว่าจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรเรื่อง
น้ีตกลงแล้วท างานแบบไม่ครบวงจร ต ารวจมีคดีแบบน้ีอีกหรือไม่เพราะท างานได้ครบวงจรเมื่อมีการไล่คดีฝุายปกครองก็
ช่วยได้  คดีก็ลดน้อยลงในอนาคตอย่างมั่นใจว่าใช่เพราะมีระบบการปูองกันที่ดีขึ้น ย้อนคดีขึ้นไป 3 – 5  ปีช่วงฤดูแล้ง ดูว่า 
จ.ฉะเชิงเทราเกิดคดีอะไรมากที่สุด เกิดพื้นที่ใด สาเหตุอะไร เอามาคุยกันแล้วจะปูองกันอย่างไรที่ประชุมจะได้คุยกันมีสาระ
ยิ่งขึ้น ประชุมครั้งหน้าสาธารณสุขน าอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนนอกช่วงเทศกาลที่มันน่าสนใจพลาดจากเรื่องอะไรให้มาคุยกัน คดียา
เสพติดที่แปลกจากคดีทั่วไป 

พ.ต.ท.พิสิฐ  กิจขุนทด แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
  ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีการท าคดีสมทบขึ้นมาได้มีการตรวจสอบไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ด้วย  ตาม

นโยบายมีการข่าวส่ิงที่ตรวจพบ ณ ปัจจุบันคือการเปิดโทรศัพท์จะใช้เลขพาสปอร์ตของต่างด้าว เป็นความมั่นคงส่วนหน่ึง 
อยากให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญทางบางน้ าเปรี้ยวได้ประสานกับปลัดแล้วในส่วนของต ารวจได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าถ้า
ขายซิมโทรศัพท์ในลักษณะแบบน้ีเท่ากับลักษณะสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่บางน้ าเปรี้ยว
ก็น่าจะฟังบ้างแต่ถ้าในภาพรวมของฉะเชิงเทราได้ถือว่าเป็นการท าลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างดี 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ขอให้ต ารวจมีค าส่ังออกไปทุก สภ.ให้ติดตามเรื่องการจดทะเบียนซิมผู้ใช้ซิมจดโดยอ้างช่ือเลขอ่ืน  ตามดู

ว่าท าไมถึงไม่ถูกต้อง ท าไมไม่จดชื่อของคนมาซื้อน่าจะสนับสนุนการกระท าผิดของยาเสพติดอย่างจริงจังด้วย มีการขยายผล
ของยาเสพติด ป.ป.ส.จดบันทึกไปคนขายซิมที่ไม่ยอมจดทะเบียนเจ้าของตัวจริง ต ารวจสนับสนุนการกระท าผิดแล้ว ส่วน
เรื่องของช้างปุาได้ประชุม มีประเด็นอยู่ 5 ข้อ ที่ชาวบ้านพูดไม่ตรงกัน 1) เป็นช้างปุาจริงหรือช้างน ามาปล่อย มีชาวบ้านให้
ข่าวกับส านักข่าว ไทยพีบีเอส ว่าเป็นช้างปุาจริงหรือช้างปล่อย  2) ช้างปุากินอะไรบางคนบอกว่าช้างมันติดใจ อ้อย มัน
ส าปะหลัง กล้วย ฯลฯ พืชที่อยู่ในปุาไม่กินแล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ว่าช้างไม่กินแบบน้ัน 3) มีคนใจดีซื้ ออาหาร
ช้างมาให้ช้างกิน มีคนบอกว่าเป็นการสร้างนิสัยให้ช้างท าให้ช้างไม่เข้าปุาจะมารอกิน  4) ช้าง 1 ตัวกินข้าวประมาณเท่าไร 
ประมาณการเฉล่ีย/ตัว/วัน ช้างกินหญ้าวันละประมาณ 200 – 300 กก. ใช้พื้นที่ปลูกปุา 12 ไร่/ตัว จังหวัดเรามี 277 
ตัว การปลูกปุาวิธีใดถึงจะทันช้างกิน นักวิชาการของอังกฤษท าโดรนเพื่อยิงเมล็ดพืช 1 วันยิ งได้ 1 แสนเมล็ด ถ้ามีการพูด
เรื่องช้างปุาพูดเหมือนกันหรือบอกว่าไม่มีการยืนยัน ถามอุทยานว่าเป็นช้างปุาหรือช้างปล่อย  อุทยานตอบว่าช้างปุาทั้งหมด
ที่เห็นว่าขนย้ายไปมาคือช้างปุาที่เกเร  ต้องส่งเจ้าหน้าที่จับตัวเคล่ือนย้ายไปฐานกักกันช้างในปุาเขาอ่างฤาไน  ต ารวจต้องดู
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ด้วยถ้ามีคนแจ้งความต้องดูเหตุผลด้วยในการขนช้าง  เจ้าหน้าที่แจ้งว่าในปุาเขาอ่างฤาไนมีฐานกักกันช้าง ช้างที่เกเรที่น าไป
ปล่อยในน้ันเพื่อควบคุมพฤติกรรม  ทาง อ.ท่าตะเกียบต้องไปพิสูจน์ทราบว่ามีช้างไปกักกันจริงหรือไม่ 

นายสุริยกมล  ไวยหงส์ แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
  มีหลายเคสที่น่าสงสัยที่ว่าช้างที่เดินหากินทั่วไปที่เรียกว่าช้างปุาแต่พออดีตควาญช้างเรียกก็จะหันเป็นช้าง

ปุาหรือช้างเล้ียงควาญช้างคนน้ีเป็นควาญช้างจากจังหวัดสุรินทร์มาท าไร่อยู่ท่าตะเกียบ บอกว่าช้างที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ช้างปุา
เป็นช้างที่ถูกฝึกมาแล้ว ลักษณะเอางวงทุบดินการร้องควาญช้างกับช้างจะรู้กันว่าต้องการอะไร 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ช้างปุามาอยู่ใกล้ๆกับชุมชนมานานมากแล้วแล้วก็วนเวียนอยู่กับชุมชนคนกลางคืนออกมาหากินแล้ว

กลางวันก็กลับเข้าปุาไป จะกลายพฤติกรรม 
นายสุริยกมล  ไวยหงส์ แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
  ช้างที่ท าร้ายคนน่าจะเป็นช้างเล้ียงแต่ใครเป็นเจ้าของไม่ทราบแต่เมื่อครั้งน้ันมีการตรวจรูปพรรณมีหลาย

ตัวที่น าช้างปุาไปสวมถ้าไม่ลงรูปพรรณก็ต้องถูกยึด 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  มูลนิธิขาดแคลนช้างมีหลายแห่งเพราะมีการท่องเที่ยวให้ต่างชาติมาท ากิจกรรมร่วมกับช้าง จ่ายวันละ 

2,500 บาท มีที่พักพร้อม รายได้ดี  ปลัดอ าเภอเก็บข้อมูลน้ีแล้วไปหารือกับนายอ าเภอว่าจะช้ีแจงกับชาวบ้านอย่างไร ได้
ข้อยุติแล้วหน่วยข้างเคียงทุกคนด้วย 
มติที่ประชุม     รับทราบ   

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง – ไม่มี  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย    

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์    

 นางพนาพร  อัศวนนทวงศ์ แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ในการกระท าผิด พ.ร.บ.ในเดือน ก.พ.62 ไม่มีแต่อย่างใด 
              

   4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี 
     

   4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย   
     นายพิศาล  พุ่มสร้าง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  แผนที่ภาพถ่ายในแอพริเคช่ันพิทักษ์ภัยในการบุกรุกพื้นที่ไม่มี  แต่มีการจับไม้พะยูง 1 ปี พ.ร.บ.ปุาสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุาเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน ตรวจยึดซากสัตว์ปุา เช่น วัวแดง กวางปุา หมูปุา บุกรุกพื้นที่ใน            
ระอบเดือนที่ผ่านมาไม่มี ซากหมูปุาที่ติดแล้วตายมาแล้ว 1 เดือน วัวแดงเหลือแต่หัวและซากตรงขา หน่วยรักษาพันธ์สัตว์
เก็บกับดักสัตว์ที่เป็นของกลาง  ส่วนผู้ต้องหาไม่พบทางคดีถ้าพบเน้ือหมูปุาหรือเน้ือสัตว์จะจับกุมได้เพราะเป็นสัตว์ปุา
คุ้มครองเป็นการบุกรุกปุา แต่ไม่มีของกลาง เจ้าหน้าที่พบซากกับกับดัก ในทางปฏิบัติก็มีการลาดตระเวนอยู่แต่พื้นที่เขาอ่าง
ฤาไนมันกว้าง เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพออาจจะลาดตระเวนไม่ทั่วถึง 

  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  น่าจะสืบว่าใครเป็นพรานมาวางกับดักแล้วให้อ าเภอช่วยด้วยรู้ว่ามีพรานแบบน้ีในพื้นที่หรือไม่น่าจะส่ง

ข้อมูลให้ทางต ารวจว่ามีพรานแบบน้ีอยู่ในพื้นที่หรือไม่จะได้ช่วยกันสืบหาว่าใครที่แอบเข้าไปวางกับดักถ้าเป็นคนนอกจังหวัด
จะได้รู้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรา น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่จะได้ระวังได้ถูก เปูาหมายคือพรานที่ไปวางกับดักอยู่ที่ไหน ถ้าแจ้ง
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อุทยานว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับพรานวางกับดักมีอะไรบ้าง ลองน ามาเสนอในการประชุมครั้งหน้า ต ารวจต้องประสานงานกับ
พิสูจน์หลักฐานและให้ประสานกับ ทสจ.จะหาหลักฐานได้อย่างไร จะได้สืบได้ว่าพรานที่แอบไปวางกับดัก กลุ่มอยู่ตรงไหน
จะได้ให้อ าเภอและต ารวจภูธรพื้นที่ช่วยกันหาได้เดือนหน้าขอทราบผล 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ – ไม่มี 
 

   4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี  
 

   4.6 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน – ไม่มี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา  15.00  น.  
 
 

                                

                                                            ด.ต.หญิง                            
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                               ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 
                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 

           พ.ต.ท.                                  
                      ( วิชาญ  จิตตยานันท์ ) 
                        รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


