
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  3/๒๕6๒ 

วันพฤหัสบดีที ่  2๘   มีนาคม  ๒๕6๒   เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายประสงค ์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1) (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพยวณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
6. ร.ท.สุวิช   กุลละวณิชย์  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
7. พ.ท.บุญยิ่ง  เพ่งจินดา  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
8. นายบรรพต  รัตนจันทร์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายประสาน  สืบเช้ือ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  
11. นายวราพงศ์  กลมทุกส่ิง  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. ร.ต.อ.คม  นพโสภณ  แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายศักดิ์ศิลป์  คสาธร   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายธนภัทร  ค าสุข   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
18. นายพงศ์พันธ์  เสนาทัศนเสมียร  แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายสัญญลักษณ์  อ่อนสกล  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นางพิกุล   ศิริเกษ   แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายพิศาล  พุ่มสร้าง   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

               ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
23. นายสุรจิตร  ผลสวัสดิ์  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
26. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
28. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์  โภคินวงศ์หริัญ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายทองด ี  แสงทอง   แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

30. นางผุสด ี  จงไกรจักร  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
31. นางสาวสุทธิกานต ์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายธนดล  จิราภรณ์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
33. นายกฤษณะ  คล้ายบุญม ี  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
34. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
35. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
36. นายอภิวัฒน์  โพธ์ิมณี   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
37. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
38. นายสุริยกมล  ไวยพงษ์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
39. นายอติเทพ  ถ้ าชัยมงคล  แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
40. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
41. พ.ต.ท.ปรีชา  จูเจริญ   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.ท.นิทัศน์  แหวนประดับ  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. พ.ต.ท.คณิศร  นองเนือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.ท.กอบโชค  เล็กตระกูล  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
46. พ.ต.อ.เชียวชาญ  เพิ่มพูน   ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
47. พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
48. พ.ต.ท.ถนัดบุญ  สุวรรณรัตน์  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
49. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
50. พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กมขุนทด  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
51. พ.ต.ท.วรานนท์  บุราณรมณ ์  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
52. พ.ต.ท.สุเทพ  สมใจเพ็ง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
53. พ.ต.ท.ดุรงค ์  สุวรรณโชติ  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
54. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.วังค ู
55. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
56. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขส าราญ  สว.กก.1 สันติบาล 1 
57. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. นางสาวจุติพร  พิพรพงษ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
59. นายปราโมทย์  ศรจรัสสุวรรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
60. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
61. นายณัทธภัทร์  แสงจันทร์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
62. นายศุภกิจ  นิยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
63. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
64. นายสมบัต ิ  บุรมิ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
65. นายพิชัย  อธิเกียรติ ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66. นายณรงค์ศักดิ ์  แก้วเมืองเพชร  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
67. นายมหัตม ์  มงคล   ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
68. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     



 ๓ 

                                                              (ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๒) 
69. ร.ต.อ.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายฐากูร  ชวนะพงศ ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พล.ต.วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พันธ์ุ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
3. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
5. นายวิสูตร  เจริญวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
6. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
7. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายประเทือง  อยู่เกษม   นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
9. นายวราภรณ ์  ศิริวงศ ์   นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
10. พ.ต.อ.วันปิติ  พฤทธิกุล  ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
11. พ.ต.อ.ชวรัตน์  สสิวงศ ์   ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
12. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
13. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
14. นายวิรัตน์  ผาสุก   นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
15. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเน่ืองเขต 
16. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
17. นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
18. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
19. นายสมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
20. นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
21. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
22. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
23. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
24. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ 
25. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
26. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
27. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
28. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
29. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
30. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
31. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
32. นายสมบัต ิ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
33. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 



 ๔ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑. นางสาวนฤมล  นุชเปล่ียน  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา 

 
เริ่มประชุมเวลา   15.40  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี 
 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่2/๒๕62  เมื่อวันพุธที ่ 27  กุมภาพันธ์  25๖2                                 
   ร.ต.อ.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์ 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

ร.ต.อ.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
  ในรอบเดือนไม่มีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ แต่จะมีคดีไฟไหม้ของอ าเภอต่างๆ 
นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  ของ อ.พนมสารคามไฟไหม้ตึก 2 คูหา ไฟไม่ลุกลามและไม่มีผู้เสียชีวิต 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เบื้องต้นเกิดจากผู้ประกอบการท าให้เกิดประกายไฟเองต้องรอพิสูจน์หลักฐาน  จุดเกิดเหตุเกิดในตัวบ้าน 

มีใครจับเวลาว่ารถดับเพลิงไปภายในกี่นาทีพื้นที่ไฟไหม้ประมาณก่ี ตรม. 
นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  รถดับเพลิงมาภายในเวลา 5 นาที พื้นที่เป็นตึกแถว 2 คูหา ประกอบกับไฟแรงท าให้ไหม้ทั้ง 2 คุหา 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ต้องไล่งานลักษณะน้ีรถดับเพลิงจะได้มีผลงานด้านคดีก็ว่ากันไปส่วนด้านการเกิดเหตุ อยากรู้ว่าเกิดเหตุ

จากอะไรจะได้ป้องกันบรรเทาได้อย่างตัวอย่างน้ี ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะไม่มีคนอยู่ แต่บ้านมีเช้ือเพลิงอย่างดีอยู่ในน้ัน
ท าให้เป็นเหตุให้ไหม้ได้เร็วข้ึน แต่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไหม้รายน้ีรายเดียวไหม้ 5 ราย 5 คดี  

นายอภิวัฒน์  โพธิ์มณี แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  ไฟไหม้ที่แปลงยาว เป็นบ้านเพิ่งจะย้ายเข้ามามีช่างมาติดแอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร อาจจะเป็นที่ช่างแอร์มา

ติดตั้งแอร์แล้วเก็บงานไม่ดี  เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวอยู่ห่างจากบ้านอื่น ไหม้ไม่หมดประมาณ 30 – 40 % ของตัวบ้าน ไหม้
เฉพาะห้องนอน  
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นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอต้องดูเรื่องรถดับเพลิง ถ้าไม่เป็นไปตามน้ันจะไปพัฒนาหน่วยงานของอ าเภอไม่ได้เลย ไม่มีอะไร 

ท าไมถึงต้องพูดเรื่องอัคคีภัยเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาวด้วย ถ้าเกิดดับเพลิงมีขีดความสามารถไม่ดีพอในอนาคต
ต้องเจอปัญหาแบบน้ีอึก 

นายธนดล  จิราภรณ์ แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา มีเหตุเพลิงไหม้ที่ ต.เปรง ไหม้เกือบหมดทั้งหลังรถดับเพลิงเข้าไปที่เกิดเหตุ

ภายใน 5 นาที แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เน่ืองจากถนนที่เป็นคันบ่อเล็ก ชาวบ้านต้องช่วยกันดับไฟ 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ให้ดูว่าบ้านที่เกิดเหตุกับเส้นทางคมนาคมรถดับเพลิงที่จะเข้าไปให้ไปดูแลพนักงานดับเพลิงต้องเดินส ารวจ

ตลอดว่าพื้นที่เป้าหมายมีลักษณะอย่างไร ถ้าเกิดรับแจ้งแล้วต้องเข้าใจเลยว่าอาจจะเจอซอยแคบรถเข้าไม่ได้ ต้องลากสาย
ต้องมีการซ้อมลากสาย ถ้าเกิดมีการลากสายยาวเกิน 100 เมตร ต้องมีการลากอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จอดปาก
ทางแล้วลากสายเลย บอกนายอ าเภอไปตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงบ้าง ผู้บริหารที่เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงก็ไม่มา พิสูจน์
หลักฐานต้องรีบท า ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต้องเตือนชาวบ้านว่าเรื่องแบบน้ีต้องระมัดระวัง 

นายธนดล  จิราภรณ์ แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  ส าหรับอีกคดีที่คลองอุดมเป็นไฟไหม้ปล่องดูดอากาศปล่องเสียหาย  ปล่องดูดอากาศส าหรับพ่นสี                        

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เพราะสะเก็ดไฟหล่นใส่ศีรษะ ระงับเพลิงได้ไม่ให้เกิดความเสียหาย 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เก็บข้อมูลให้มากกว่าน้ีบอกนายอ าเภอใส่ใจบ้าง จะมีมากแค่น้ันต้องไล่เหตุการณ์ให้ได้ ปภ.ต้องเข้าไปดูว่า

เหตุการณ์น้ันเกิดอะไรขึ้น ไปดูที่เกิดเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าไปไล่ดูว่า อบต.ท าไมไม่ส ารวจก่อนล่วงหน้า 
นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในกรณีของคลองอุดมชลจรเป็นโรงงาน ยิ่งเจริญทรัพย์ วันที่เกิดเหตุเน่ืองจากหน่วยดับเพลิงที่อยู่ข้างเคียง

รับแจ้งแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ช่วยส่งอาชีวอนามัยไปตรวจสอบโรงงาน ไปดูระบบการป้องกันสวัสดิการช่วยด้วย 
นายศักดิ์ศิลป์  คสาธร  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จะรับไปตรวจสอบให้ และขออนุญาตน าเรียนกรณีไฟไหม้ที่ อ.แปลงยาว  บริษัทแรกคือบางกอกฟาร์ม  

แฟมิรี่ มีลูกจ้าง 88 คน จากการตรวจสอบไม่ได้เกิดไฟไหม้ ซึ่ง ในวันน้ันมีประกอบกิจการคือน ายางรถยนต์เก่ามาเผา
สงเคราะห์เป็นเช้ือเพลิง  จากการตรวจสอบระบบป้องกันระงับอัคคีภัย  ก าชับว่าเป็นการด าเนินกิจการประกอบอัคคีภัย
เป็นการขอเครื่องจักรเพิ่มเรียกดูแผนที่ส่งมาให้ที่ส่งมาเพิ่มเติม ดูว่าจะท าอย่างไรต่อ 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ขอบคุณท่านสวัสดิการฯ ต้องท าแบบน้ีนายอ าเภอรู้หน้าที่ของสวัสดิการหรือไม่  สวัสดิการฯสามารถส่ัง

ปรับได้ในขณะที่อ าเภอส่ังปรับไม่ได้ สวัสดิการฯสามารถเปิดการอบรมส่ังปรับ  นายอ าเภอช่วยตรวจให้ 
นายศักดิ์ศิลป์  คสาธร  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อีก 1 เคทคือ  เอสพีดีซายด์เบอรี่ไฟไหม้หม้อแปลงของเครื่องจักรจะเป็นข้อต่อของท่อส่งน้ ามันรั่ว

เพราะน๊อตขาด แรงดันน้ ามันมากท าให้น๊อตเคล่ือนที่ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแต่ดับได้ ทางพนักงานสอบสวนให้ทางบริษัท
ตรวจสอบระบบของหัวเครื่องจักรเพิ่ม  เพิ่มของระบบอัคคีภัย ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มอีกเพราะว่าต้องกลับไปไล่ระบบ 

นายกฤษณะ  คล้ายบุญมี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  ของ อ.บางปะกงเหตุไฟไหม้เกิดเม่ือวันที่ 18 ที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้เกิดข้ึนเวลา 0๙.45 น. ซึ่งอยู่ในพื้นที่

ควรดูแลของ อบต.สองคลอง  ซึ่งหลังจากแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งในขณะน้ันรถดับเพลิงของ อบต.เข้าศูนย์ซ่อมพอดี  จึงได้



 ๖ 

ประสานงานไปที่ อบต.คลองด่านเทศบาลคลองด่านและ อบต.บางเพียงในการเข้าไปดับเพลิงในวันน้ัน ซึ่งรถดับเพลิงของ 
อบต.คลองด่านได้มาเติมน้ าที่ซอยวัดปีกกาห่างประมาณ 3 กม. รถของคลองด่านเข้ามาถึงสถานที่เพลิงไหม้ใช้เวลา 5 นาที 
ไฟได้ยุติลงใช้เวลา 10.00 – 10.30 น. ใช้เวลาไหม้ครึ่งชม. ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ 2 หลัง หลังแรกเสียหายทั้ง
หลัง อีกหลังได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่อยู่ใน
ระหว่างตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นายอ าเภอและนายกกิ่งกาชาดอ าเภอได้ลงไปท าการ
ช่วยเหลือ เบื้องต้นมีการมอบเงินสดและถุงยังชีพเบี้ยยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและได้ประสาน
หน่วยงานในการช่วยเหลือต่อไป บ้านลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าไม่ใหญ่มากประมาณ 25 ตร.ม. เป็นบ้านช้ันเดียวอีกหลังเป็น
ห้องแถวแต่ข้างฝาไม่ติดกัน ซึ่งวันเกิดเหตุมีผู้อยู่ในบ้าน 1 ราย เป็นผู้ป่วยติดเตียง เมื่อ อบต.สองคลองไปถึงสามารถ
ช่วยเหลือได้ทัน คนเจ็บอยู่บ้านที่ไหม้หมดหลัง 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  หน่วยดับเพลิงถ้าเข้าไม่ได้ก็สามารถใช้รถเล็กน าไปก่อน ช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปก่อน ท าอะไรได้ก่อนท าอย่าง

น้ัน เวลา 5 นาทีจากที่เติมน้ าไปที่เกิดเหตุ อาคารแบบน้ีจะใช้เวลาเท่าไรในการดับเพลิง ความช้าในระบบการส่ือสาร 
กลับไปไล่ดูทุกอ าเภอ ของเดือนน้ีมี 3 ราย ทางคดีมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่  มีบ้านกับรถยนต์ใหม่อีก 1 คัน ช่วยติดตามด้วย
ว่าเดือน กพ. 3 ราย มี.ค. 5 ราย จะวางมาตรการอย่างไรถึงไม่เกิดอัคคีภัย เดือนหน้าจะเกิดมากกว่า 5 รายหรือไม่ หรือไม่
เกิดเลย จะท าอย่างไรถ้า 5 รายตรวจสอบไม่ได้หรือ 3 รายอยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐานอยู่ จะป้องกันอย่างไรไม่รู้และว่าไฟ
ไหม้เกิดจากสาเหตุอะไร เลขาฯให้ไปเร่งความเร็วกับพิสูจน์หลักฐาน วางมาตรการว่าไหม้จากอะไรจะได้ป้องกันตรงน้ัน  
ท้องถิ่นมีหนังสือเวียนเรื่องให้ระวังไฟไหม้กองขยะ และเพิ่มเติมไปว่าให้แจ้งระวังกองขยะระดับครัวเรือนด้วย  ท าอย่างไรให้
ไปออกหนังสืออีกเรื่องคือ เฝ้าระวังอัคคีภัยในชุมชน และสาเหตุของเดือน กพ.กับ มี.ค.อ้างเหตุผลว่าที่แจ้งมาว่ามีเหตุเกิด
เมื่อเดือน กพ. 3 ราย ในเดือน มี.ค.อีก 5 ราย ซึ่งท าให้เป็นเหตุความสูญเสียอีก 5 ราย ต่อผู้ประสบภัยขอให้แจ้งเตือน
ประชาชนในท้องถิ่นระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยไม่ว่าเป็นเรื่องไฟฟ้าการเผาขยะเรื่องการจุดธูปไหว้เจ้า  ท้องถิ่นรับไป
ประเด็นน้ี นายอ าเภอน าเข้าที่ประชุมอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย 

พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  คดีน้ีพบศพเหตุเกิดวันที่ 16 มี.ค. เวลาประมาณ 15.00 น.มีรายงานการพบศพชายบริเวณป่ายูคาลิป 

ใกล้ส านักสงฆ์เขาหินด่าง ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จากการที่ได้พบศพดังกล่าวทราบช่ือต่อมาว่าช่ือ
นายหัสดีน  ไชยเพ็งจันทร์ ซึ่งญาติได้แจ้งหายตัวตั้งแต่คืนวันที่ 4 ต่อมาวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา  หลังจากหายไปประมาณ 10 
กว่าวันจึงพบเป็นศพในที่ดังกล่าว สภาพศพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูก จากการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ร่วมกับแพทย์ 
ตรวจสอบชันสูตรศพเบื้องต้น  ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันยังไม่แน่ชัดว่าตายจากอะไร  เน่ืองจากว่าสภาพศพเน่าโครงกระดูกที่
ศีรษะหรือว่าล าคอไม่มีร่องรอยของกระสุนปืนหรือว่ากระดูกคอหักแต่อย่างใด  ตามเส้ือผ้าก็ไม่มีรอยกระสุนปืน ไม่พบ
ร่องรอยการฉีกขาดของเส้ือผ้าหรือจะโดนอาวุธมีด  ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ส่งชุด EOD ไปตรวจบริเวณโดยรอบพื้นที่
ดังกล่าวยังไม่พบปลอกกระสุนจากการสืบสวนจนถึงปัจจุบันน้ี สัญนิษฐานมีอยู่ 2 – 3 ประเด็นด้วยกัน เน่ืองจากว่าศพอยู่
ระหว่างสอบสวนในการที่จะพูดต่อไปไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ผู้ตายแต่เป็นการเล่าสู่กันฟัง ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยเพราะอาจจะ
เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวหรือยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ทีมสืบสวนก็ก าลังแกะรอยกันอยู่วันน้ีไปหาพยานสถานที่ต่างๆมา
สอบอยู่ เน่ืองจากผู้ตายจะเป็นคนลึกลับพอสมควรเวลาอยู่นอกบ้านไม่เคยบอกพ่อแม่ว่าจะไปไหนและไปพบศพสถานที่คน
ตายไม่เคยไปมาก่อน  ในเบื้องต้นก็เช่ือว่าน่าจะโดนฆาตกรรม 
มติที่ประชุม     รับทราบ   

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง – ไม่มี  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย    

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี    

               

   4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี 
     

   4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย   
     นายพิศาล  พุ่มสร้าง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จับกุมจ านวน 5 คดีเป็นคดีเก่ียวกับการตัดไม้ บุกรุกพื้นที่ไม่มีในห้วงเดือนที่ผ่านมา  มีคดีที่น่าสนใจก็มีช้าง
ป่าสีดอตายที่ อ.ท่าตะเกียบ ทางสัตวแพทย์และสัตวบาลส่งไปตรวจผ่าพิสูจน์การตาย รอผลการตรวจจากสถาบันสุขภาพ
สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช้างตัวน้ีเป็นช้างที่มีเครื่องหมายติดตามตัว พอตายไม่ได้แจ้งความ
เรื่องช้างมีแผนป้องกันช้างในระยะยาว ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ด าเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนสียัดจ านวนเน้ือที่ 340 ไร่ ในพื้นที่น้ีจะท าขุดอ่างเก็บน้ าเพื่อท าอ่างให้ช้างและสัตว์ป่าอ่ืนๆด้วย มี
การท าแหล่งหญ้าเพื่อจะดึงช้างกลับมาบริเวณเขตพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและจะมีการท าฝนเทียมด้วยเป็นแผนระยะยาว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ  
      นางพิกุล  ศิริเกษ แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   รถบรรทุกน้ าหนักเกินไม่มีแต่จะมีในเรื่องของการจัดระเบียบรถในทางสาธารณะ  ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา
วันที่ 15 – 21 มี.ค. ได้มีการจัดระเบียบเรื่องการตรวจความพร้อมของคนและรถร่วมกับอาชีวศึกษาเป็นช่วงแรกและเป็น
ช่วงก่อนเทศกาล ช่วงที่จะด าเนินการต่อไปก็คือวันที่ 4 – 10 เม.ย. และวันที่ 11 – 17 เม.ย. ช่วงน้ีจะด าเนินการที่สถานี
ขนส่งผู้โดยสารที่จุดตรวจที่บางคล้า  ส าหรับจุดตรวจน้ีในช่วงของ 4 วันแรกคือ 11 – 14 เม.ย.จะอยู่ที่หน้าองค์การตลาด
ของกระทรวงมหาดไทย และ 15 – 17 เม.ย.จะอยู่ที่หน่วยบริการของต ารวจทางหลวง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

      นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   ช่วงเช้าท่านขนส่งช้ีแจงเรื่องรถคอนเทนเนอร์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วงไม่ล็อคตู้ไว้กับแคร่บรรทุกค่าปรับแพงมาก
เท่ากับ 50,000 บาทเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายรถยนต์ การขนส่งวางแนวทางไว้ให้ว่า ขั้นต้นถ้า
ตรวจเจอที่ 20,000 บาท ครั้งที่ 2 ตรวจเจออีก 50,000 บาทปรับทันทีรถที่ใส่คอนเทนเนอร์แล้วไม่ล็อคแคร่กับ
รถบรรทุกและยึดใบอนุญาตด้วย  ถ้ามีการว่ิงตามรถคอนเทนเนอร์เวลาถึงทางโค้งอย่างแซงเพราะถ้าไม่ล็อคตู้คอนเทน
เนอร์จะหลุดออกจากแคร่ได้  เรื่องน้ีเป็นปัญหากับผู้ประกอบการเพราะตู้คอนเทนเนอร์หล่นก็แต่ตู้กับส่ิงของ แต่ถ้าล็อค
เอาไว้ตู้คอนเทนเนอร์จะดึงแคร่กับหัวลากไปด้วย จะท าให้เสียหายค่าใช้จ่ายจะสูงเจ้าของกิจการก็เลยส่ังคนขับขี่ไม่ให้ล็อค  
ช่วยกันดูว่าเจ้าของกิจการไม่ยอมล็อคแล้วเกิดความเสียหายจะเอาตัวเองรอดคนเดียว ต ารวจมีสิทธิหรือไม่เพราะต ารวจไม่
มีสิทธิตามกฎหมายรถยนต์น้ี  ต้องให้เจ้าพนักงานเป็นคนซึ่งปรับเพราะต ารวจอ านาจปรับไม่เกิน ถ้าปรับ 50,000 บาท
เกินอ านาจของพนักงานสอบสวน 

       พ.ต.ท.ปรีชา  จูเจริญ แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
   ของต ารวจมีอ านาจของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบอ านาจให้ปรับทุกโรงพัก โทษปรับอัตราไม่เกิน 
50,000 บาท 

       นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   เจ้าพนักงานต ารวจไปตรวจค้นแล้วเจอ ผกก.จะมอบอ านาจให้รอง สว.หรือ สว.ที่อยู่ด่าน ขนส่งต้องทราบ
ว่าให้ ตร.ท าอะไรก็ต้องมอบอ านาจมาถึงจะท าได้ 

       นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ประเด็นรถตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ประเด็นที่มีการเกิดเหตุคือ การใช้ความเร็วของคนขับในช่วงทางโค้ง ทาง
จังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุแล้วมีการร้องเรียนชมรมรถบรรทุก ปรึกษากับจังหวัดคือต่างระดับบางควายตรงมอเตอร์เวย์ 
37 ทางขึ้นถนนสายเทพรัตนกับจุดที่มอเตอร์เวย์ที่จะออกเทพรัตน ส่วนหน่ึงเกิดจากวิศวกรรมจราจรจะเกิดเหตุ 2 ฝ่ัง 
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นอกจากความประมาทที่ใช้ความเร็วเกิน อีกส่วนหน่ึงจากวิศวกรรมจราจรได้พูดคุยกับผู้ออกแบบกรมทางหลวง ขอให้
ออกแบบในลักษณะทางที่วนตรงน้ันใหม่ลักษณะที่มีโค้งมากจนเกินไปท าให้เกิดสะบัดของรถพ่วงที่มีท้ายยาวจนเกินไป  
กรณีตู้หล่นและล็อคตู้รถอ่ืนจะเสียหายไปด้วยถ้าไม่ล็อคตู้จะท าให้ตู้หลุดอย่างเดียว เป็นเรื่องของกฎหมายที่ขนส่งควร
โครงการรถบรรทุกสีขาว (ดูคลิป) ผู้ประกอบที่อยู่จังหวัดอ่ืนๆ จังหวัดฉะเชิงเทราน าร่องรถบรรทุกสีขาวขึ้นมา ที่ผ่านมาปี 
2559 – 2560 ผลการจับกุมที่เป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการรถบรรทุกสีขาวที่เป็นบริการร่วมระหว่างหน่วยงานความ
มั่นคงต่างๆ ไม่ว่า ต ารวจ ทหารและฝ่ายปกครองรวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ขนส่ง ทางหลวงชนบท ที่บูรณาการ
ร่วมกันที่สามารถท าให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้นแบบ ซึ่งกรมทางหลวงท าไปพูดคุยก าหนดเป็นนโยบายให้จังหวัดอ่ืนๆ
น าไปปฏิบัติตาม  ผู้ประกอบการที่คิดว่าการเสมอภาคกับในทางกฎหมายในการบรรทุกไม่เกิดการบรรทุกน้ าหนักเกิน  ก็
พยายามส่งข้อมูลกลับมาที่สมาคมขนส่งทางบกและสมาพันธ์  รวมทั้งคณะกรรมการในรถบรรทุกสีขาวในขณะที่มีการตั้ง
ด่านพบเบาะแสรถที่มีการแบกน้ าหนักรอด่านเลิกและคาดว่าด่านเลิกประมาณกี่โมง  ก็ส่งคนไปดูว่าหลังจากด่านเลิก
พฤติกรรมเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาการท างานต้องเป็นระบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 

       นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   จังหวัดฉะเชิงเทราจะเอาอย่างไร ปัญหาน้ีเป็นของกรมทางหลวง ท่านขนส่งต้องไปประชุมอย่างไรก็ต้องท า 
เพราะเป็นการเสียหายโทษปรับไม่ถูกศาลส่ังเต็มอัตรา 

       นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   หน่วยงานของกรมทางหลวงมีชุดเฉพาะกิจและเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอาวุธ ไม่จอดและน ารถว่ิงไล่ชนและ
ปิดท้ายเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ทางหลวง 

       นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   ถ้ามีเหตุการณ์แบบน้ีต้องรายงานต้นสังกัด ต้นสังกัดต้องประสานให้ต ารวจเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่  
ไม่อย่างน้ันอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้  ถ้ามีเหตุการณ์แบบน้ีทางหลวงต้องถ้ามีเหตุการณ์ต้องรายงานทันทีจะได้ส่งต่อเพื่อ
แก้ปัญหาน้ีถ้าไม่ใหญ่เกินไป ผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะวางแผนเองแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จะมีหน่วยใหญ่เข้ามาด าเนินการต่อแต่
ต้องมีระบบรายงานที่ดีพอ ขณะน้ีขนส่งเป็นเลขาฯก็ต้องเรียกประชุมของคณะน้ี 

        นางพิกุล  ศิริเกษ แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   รับปฏิบัติและจะขออนุญาตที่ประชุมปรับค าส่ังน้ีใหม่  ซึ่งขนส่งเป็นเลขาน่าจะไม่ถูกในเรื่องของบทบาท 
         นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   เรื่องน้ีทางหลวงเป็นเลขาฯ เพราะจะต้องดูแลถนนสีขาวและมีทางหลวงชนบทด้วย โดยขนส่งเป็น
คณะกรรมการฯ 

 

   4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ  
  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
   ตอนน้ีไม่ค่อยมีแข่งเท่าไร  ต้องคอยถึงหน้าเทศกาลที่บ้านจะมีเสียงตลอด เสียงท่อไปเสียงดังมาก ไม่รู้ว่า
ประเทศไทยไม่ออกกฎหมายรวบคุมร้านท าท่อไปเสีย  ถ้าท าเมื่อไรก็จับ  

 

   4.6 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  จะมีการก าหนด 7 วันอันตราย ตั้งแต่ 11 – 17 เม.ย. มีค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลังว่าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ 30 
ครั้ง มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 6 ราย และผู้บาดเจ็บไม่เกิน  32  ราย 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ขอย้ าว่าแผนอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเขียนภาคผนวกมาประกอบ
แผนของ ปภ.ที่เป็นแผนของจังหวัดรวมต ารวจด้วย  หน่วยเหนือส่ังให้ท าอะไรๆที่เปิดเผยได้ ทุกหน่วยร่วมมือกับท่านได้



 ๙ 

เขียนมาให้หมด อะไรที่เปิดเผยไม่ได้ไม่ต้องเขียนมาอ าเภอไปใส่ใจจัดท าแผนของอ าเภอแล้วส่งมาให้จังหวัดเป็นหลักฐาน
เอาไว้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา  16.20  น.  
 
 

                                

                                                         ร.ต.ต.หญิง                            
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
                                                                               รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ 
                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 

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

 
 
  
 
 
 
 
 


