
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  7/๒๕6๒ 

วันศุกร์ที ่  2๖   กรกฎาคม  ๒๕6๒   เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายประสงค ์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน) 
2. นายคมสรร  สิมสา   แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. พ.ท.ปูองรัฐ  แย้มงามเรียบ  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. พ.อ.นักรบ  วรวาส   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
8. นายเริงชัย  ศรีคชา   แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายประสาน  สืบเชื้อ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายทรงศักดิ ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  
11. นายธนยศ  ยันตะนะ  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. พ.ต.ท.ธีรพล  ภู่เนติ   แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
13. นายทวีป  ฉิมไทย   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายนกร   คงพันธ์   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายสมคิด  พานิชสงเคราะห ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
18. นางนัฐพร  วิเวกชาติ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
19. นายธนภัทร  ค าสุข   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
20. นายนพพร  ก๊กเฮง   แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายสัญลักษณ์  อ่อนสกล  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นางพิกุล   ศิริเกษ   แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายปฐมพงศ์  เชื้อโพน   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
25. นายจุมพล  จันทรกูล  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
26. นายชัยวัฒน ์  ศิริโชคปรีชา  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายสายชล  วิริยะชัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. ว่าที่ร.ต.ศิรพงศ์  โภคินวงศ์หิรัญ  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นางผุสดี   จงไกรจักร  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
33. นายธนดล  จิราภรณ์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
34. นายภาณุพงศ ์  ยศศักดิ์ศรี  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
35. นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
36. นายพงศ์ธร  สุตเวท ี   แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
37. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
38. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
39. นายภูวณัฏฐ์  ไตรติวานันท์  แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
40. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
41. นายสุริยกมล  ไวยพงษ ์  แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
42. นายสยาม  โตแย้ม   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
43. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
44. พ.ต.ต.ปรีชา  จูเจริญ   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
45. พ.ต.ต.สมคิด  พลมั่น   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
46. พ.ต.ท.คณิสร  นองเนือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
47. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
48. พ.ต.ท.ธนา  มีสมบัต ิ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
49. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
50. พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
51. พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
52. พ.ต.อ.วัชรพันธ์  ปัญญาเนรมิตดี  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
53. พ.ต.ท.ชนินทร ์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
54. พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
55. พ.ต.ต.สุจิตร  ศิริราช   แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
56. พ.ต.ต.ศราวุธ  เรืองอุตมานันท ์  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
57. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.วังคู 
58. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
59. ร.ต.อ.วีรพงฐ์  รักสี   แทน สว.ทล.๑ กก.๓  
60. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ ์  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
61. นายประสงค์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นางสุชาดา  ก้านบัว   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
63. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
64. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
65. นายศุภกิจ  นิยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
66. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

67. นายอัตการ  เผด็จศึก   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
68. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
69. นายมหัตถ ์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)  
70. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัด    

                                                               ฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒) 
71. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
3. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย 
5. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
6. นายมนัส  ทานะมัย  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. พ.ต.อ.ณรงฤทธิ์  วาพันธุ์   ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
8. พ.ต.อ.นทพล  กาญจนาภรณ ์  ผกก.สภ.ฉิมพลี 
9. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
10. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขส าราญ  สว.กก.1 สันติบาล  
11. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
12. นางสุนีย์  พิรุณสาร  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
13. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
14. นายกิต ิ  เก่งการพานิช  นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
15. นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
16. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
17. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
18. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
19. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
20. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
21. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
22. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
23. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
24. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
25. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
26. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
27. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
28. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
29. นายอทิธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
30. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
31. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 



 ๔ 

32. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรวีวัฒน์  เจริญรัตน์  ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.3๐  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ – ไม่มี    
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่6/๒๕62  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 27 มิถุนายน  25๖2                                 
    พ.ต.อ.สมนึก หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่27 มิ.ย. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ 

 พ.ต.อ.สมนึก หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน มิ.ย. 6๒ 

  คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 2๕ ราย / จับได้ 2๓ ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 9๒  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง  ๓๐  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๖๔ ราย / จับได้ ๕๑ ราย ผลการจับกุมร้อยละ 7๙.69  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดเพ่ิมข้ึน  17  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 11 ราย / จับได้ 10 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 
90.91  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง  15  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ  970 ราย / ผู้ต้องหา 1070  คน เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพ่ิมข้ึน  267  ราย 

 การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน มิ.ย.6๒ 
  รถยนต์ ไม่มีเกิด 
  รถจักรยานยนต์  เกิด ๒  คัน  

   มีคดีที่น่าสนใจเมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พร้อม รอง ผบก.ทุกท่านได้ร่วมกันน าของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถูกดัดแปลงสภาพ จ านวน 302 คัน
พร้อมท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานส าหรับแต่งซิ่งเสียงดังจ านวน 128 อันมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบริเวณหน้ากองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ผบกฯ แถลงว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยั้งแก้ไขปัญหา
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้อ่ืนสร้างความเดือดร้อนร าคาญและเป็นภัย
ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงได้ด าเนินการสั่งการให้ทุก สภ.ทั้ง 18 สภ.ในการนี้มีคลิปที่สื่อมวลชนน าเสนอ 
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คลิป  เด็กแว้นส์มีกรี๊ด เมื่อวันที่ 5 ก.ค.กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าวจับกุมเด็กแว้นส์แล้วได้รถ
มา 300 คัน แล้วเอาท่อไอเสียที่ดัดแปลงมาวางเรียงกันแล้วเอารถบด เป็นการจับกุมการประลองแข่งเด็ กแว้นส์ช่วงวันที่  
1 – 5 ก.ค.62  
  หลังจากที่มีการจับกุม 302 คัน มีทั้งผู้ถูกจับกุมส่วนหนึ่งก็มีการจัดท าประวัติกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ
อีกกลุ่มหนึ่งก็ด าเนินคดีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ จ านวน 18 ราย นอกจากนั้นอยู่ในกลุ่มดัดแปลงสภาพมีการ
เปรียบเทียบปรับและมีเยาวชนอยู่ 40 กว่ารายเรียกผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนและท าประวัติและยังมีการเฝูาฟังและติดตาม
พฤติกรรมอยู่ หลังจากมีการแถลงข่าวแล้วและให้ปกครองอ าเภอทุกอ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับบุตรหลานว่าเมื่อ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างจริงจังแล้วต้องด าเนินการกับผู้ปกครองด้วย ซึ่งในระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.ค.62 มีการตรวจค้นทั้ง
จังหวัด ร้านที่ขายและดัดแปลง มีทั้งหมด 20 กว่าร้าน และได้ท าบัญชีไว้ทั้งหมดแล้ว 
         นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอทั้ง 11 อ าเภอรอรับรายชื่อจากต ารวจ ส่วนพนมสารคามมีหลายร้านต้องมีหนังสือเตือนตามค าสั่ง 
คสช.ดัดแปลงสภาพรถ โทษถ้าพิสูจน์ว่าส่งเสริมก็โทษแรง ปกครองโทษของการดัดแปลงรถโทษขนาดไหนเดือนหน้ามาประ
ชุมามาบอกให้ที่ประชุมทราบด้วย ท าแบบเดียวกับสถานบริการหรือไม่ ถ้าผิดตามค าสั่ง คสช.ปิด 5 ปีและเปิดใหม่อีกก็ไม่ได้
ไปดูว่าบทลงโทษรุนแรงขนาดไหน ปกครองประสานกับทางต ารวจด้วยขอรายชื่อ ถ้าเป็นเรื่องลับตีตราลับด้วยและส่งข้อมูล
ให้ กอ.รมน.ด้วย 
          นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เมื่อวานได้ประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมีค าถามจากคณะกรรมการเรื่องนี้ว่าท่อที่ดัดแปลงมีไว้เป็ นความผิด
หรือไม่ คณะกรรมการที่ร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมด้วยว่าเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับนอกจาก พรบ.รถยนต์ พรบ.
จราจรแล้วปูองกันปราบปรามการแข่งรถในทางมี พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2541  และรอง ผกก.ได้ให้
ข้อมูลเหมือนว่าถ้ามีไว้ไม่เป็นความผิดหรือท่านใดมีข้อมูล พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรมมีข้อมูลขนาดไหน 
 นางพิกุล  ศิริเกษ  ผู้แทน  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  กรณีรถที่มาตรวจสภาพแล้วมีการดัดแปลงซึ่งตรวจสภาพไม่ผ่าน  กฎหมายของขนส่งให้ ตรอ.ตรวจสภาพ
ไม่ผ่านให้ไปปรับปรุงสภาพตัวรถ ส่วนใหญ่รถที่ตรวจสภาพไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวถังมีการปรับตั้งแต่ 500 บาท 
 พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล  ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  ของต ารวจไม่เคยไปตรวจแต่ที่ได้ข้อมูลมาคือส่วนของท่อไอเสียถ้าไม่เอาไปใช้ติดรถแล้วส่งเสียงรบกวนไม่
เป็นความผิดแต่ว่าในส่วนที่ร้านแต่งรถตาม พ.ร.บ. มาตรฐานอุตสาหกรรม 2511 ม.36, 54, 55 แจ้งว่าโฆษณาจ าหน่าย
หรือมไีว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ถ้ามีไว้จ าหน่ายหรือเพ่ือโฆษณา
จ าหน่ายก็มีความผิด ผิดตามมาตรา 36, 55 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อยากให้ทุกส่วนได้รู้ถึงกฎหมายเร่งรัดทุกคดี ทางอ าเภอให้ความร่วมมือด้วยถ้าเจอต้องจับเลยให้ต ารวจไป
ด้วยร้านที่ชายและประกอบรถมอเตอร์ไซด์รับซ่อมมอเตอร์ไซด์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การวางไว้เพ่ือโชว์ก็มีความผิดแล้ว
เพราะมีไว้เพ่ือจ าหน่าย อยากให้เก็บข้อมูลว่าเด็กแว้นส์จะจับได้ 302 คันเป็นเด็กเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนและเป็นโรงเรียน
ใดบ้าง ขอรายชื่อเพ่ือจะได้ส่งให้ ผอ.โรงเรียนและผอ.เขตว่าในโรงเรียนมีเด็กแว้นส์หรือไม่ หน้าที่ของ ผอ.ต้องดูแลเด็ก ส่วน
ทางต ารวจดูแลผู้ปกครองให้แล้วเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนมีประวัติแล้วว่าเป็นเด็กแว้นส์ เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องรับผิดชอบ เขต
การศึกษาทั้ง 3 เขตรับเรื่องจะส่งรายชื่อนักเรียนไปและไปแจ้ง ผอ.เขตให้ส าเนาแจ้ง ผอ.โรงเรียนด้วยว่าเป็นความ
รับผิดชอบของโรงเรียนที่ต้องดูแลเด็กแว้นส์เรื่องข้อกฎหมายมอบปกครองแจ้งตามวาระนี้ โดยต ารวจเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล
ว่าผิดด้วย กฎหมายใดบ้างบทลงโทษเท่าไร 
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 พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล  ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  มาตรา 55 ฝุาฝืน มาตรา 36 มีไว้เพ่ือจ าหน่าย จ าคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับ 5,000 – 50,000 บาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ อยู่ในอ านาจพนักงานสอบสวนถ้าพิจารณาว่าท าเรื่องส่งศาลก็ส่งเลย 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอ าเภอด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงกับลูกบ้านว่าอย่าให้เด็กในครอบครัว ไป
เป็นเด็กแว้นส์ เขตการศึกษาทั้ง 3 เขตและลงข้อมูลลับนี้ไปให้ช่วยก าชับ ผอ.โรงเรียนที่มีเด็กแว้นส์ด าเนินการติดตาม
พฤติกรรมของเด็กและแก้ไขปัญหานี้ในโรงเรียนด้วย 
 พ.ต.อ.สมนึก หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
  เรื่องมูลนิธิปวีณา หงส์สกุล เดินทางพาเหยื่อที่ถูกกระท ามาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.เมือง เชิญ สภ.เมือง
ชี้แจง 
 พ.ต.ต.ปรีชา  จูเจริญ  ผู้แทน  ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
  สืบเนื่องจากวันที  15  ก.ค.62 เวลา 03.00 น. ศูนย์ 191 ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันบริเวณซอย
ลิเก จึงได้เดินทางไปตรวจสอบโดยผู้แจ้งเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุและทางพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุอยู่ด้วย เมื่อต ารวจเดินทางไปถึง
ตกลงกันได้ไม่เอาเรื่อง ผูเ้สียหายไม่ไปโรงพยาบาล อายุ 19 ปี ต่อมาวันที่ 16 ก.ค.62 เวลาประมาณ 10.00 น.ผู้ต้องหา
โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่โดยบอกว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้สติให้มาช่วยน าส่งโรงพยาบาล พ่อแม่ของผู้ต้องหาก็มารับผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลแพทย์รับตัวและแจ้งว่าไม่ได้สติถูกสามีท าร้ายมีอาการเลือดคลั่งในสมองซีกขวา  วันที่ 17 ก.ค.62 แม่
ผู้เสียหายเดินทางมาร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองฯ แต่ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าต ารวจยังไปจับไม่ได้  และต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 
ได้เชิญตัวผู้ต้องหามาและตรวจสารเสพติดเบื้องต้นพบว่าเสพสารเสพติดมาประเภทยาบ้าเลยจับในคดีข้อหานี้ไปก่อนและส่ง
ศาลแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิมและขออายัดตัวแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป  วันที่ 22 ก.ค.62 คุณปวีณามาเพ่ือดูแลคดีให้สมบูรณ์ 
รัดกุม คดีนี้เป็นความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง ณ วันนี้อยู่ในอ านาจศาลไม่ให้ประกันตัวเช็คประวัติผู้ต้องหาแล้วเมื่ อปี 58 มี
คดีพรากผู้เยาว์  ปี 61  มีคดีครอบครองยาบ้า สภาพของผู้หญิงขณะนี้แพทย์ชี้ว่าสมองตายแต่อยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจ
แต่ญาติขอให้เป็นไปตามสภาพ 
 นายธนยศ  ยันตะนะ  ผู้แทน  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เรื่องนี้ได้เข้าไปดูแลและผู้หญิงที่ถูกกระท าตั้งครรภ์ด้วยอยู่ท่ี 36 สัปดาห์ เด็กตายตอนส่งโรงพยาบาลแล้ว 
พอถึงโรงพยาบาลก็ผ่าเอาเด็กออกก่อนเพ่ือจะยื้อชีวิตแม่ไว้ แต่ขณะนี้แม่อยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจ 
 พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล  ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
  สภ.เมืองแจ้งว่าท าร้ายร่างกายอาการสาหัส  ถ้าสมองตายและต่อมาเสียชีวิตก็แก้ไขข้อหาว่าท า ร้าย
ร่างกายจนถึงแก่ความตาย  ซึ่งจากการสอบสวนพยานลึกๆต่อไปแล้วอาจจะมีพยานหลักฐานเพ่ิมเติมถ้าเป็นเรื่องของเจตนา
ก็จะแจ้งเป็นเรื่องของเจตนาฆ่า  ต้องดูท่ีพยานหลักฐานด้วย 
 นายธนยศ  ยันตะนะ  ผู้แทน  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนของยุติธรรมได้ช่วยในส่วนของเงินเยียวยาประมาณแสนกว่าบาท ทายาทเป็นคนรับอาจจะเป็น
มารดาที่เป็นคนร้อง 
 นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เท่าท่ีได้ติดตามข่าวสารจะมีเรื่องความรุนแรงในครอบครัว พอเกิดเรื่องขึ้นมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วแยกย้าย
กันไป ในกรณีนี้ต้องการให้ที่ประชุมท าเป็นตัวอย่าง กรณีนี้เคยมาพบกับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าไม่ได้ให้ค าปรึกษาไปและไม่มีใครมา
แก้ปัญหาคือต้องการให้ฝุายปกครองในพ้ืนที่ เดิมเคยให้นายอ าเภอให้ความส าคัญเรื่องการทะเลาะวิวาทในครอบครัว
นายอ าเภอจะต้องเข้าไปดูแล ยุติธรรมจังหวัดก็ต้องดูแลเยียวยา 
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 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ.เมืองไปดูว่าประธานชุมชนสามารถดูแลอย่างไรให้ได้มากกว่านี้  ส่วนกรณีคุณปวีณาให้ไปสอบสวนดูว่า
ได้ข่าวมาจากไหนใครเป็นคนแจ้งข่าวไป คนแจ้งเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร 
 พ.ต.อ.สมนึก หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
  เรื่องสุดท้ายสื่อทีวีน าเสนอข่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีอาญาจ านวน 3,000 ตันหายไป เกิดขึ้นที่ สภ.
แปลงยาว เชิญ สภ.แปลงยาวชี้แจง 
 พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  ผู้แทน  ผกก.สภ.แปลงยาว 
  เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจากส านักงานต ารวจแห่งชาติและอุตสาหกรรมได้เข้าพ้ืนที่มา
ตรวจ 2 โรงงานคือบริษัท WMD รีไซก้ิง  ได้ตรวจยึดขยะรีไซเคิลและขยะดังกล่าวก็ยังเก็บรักษาไว้ที่โรงงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 
10 ม.ค.ทางอุตสาหกรรมได้มอบอ านาจให้ยุรพงศ์  มีสี มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับรูปถ่ายก็รู้ว่าขยะได้
หายไปท้ัง 2 โรง โรงซูมิหายไปประมาณ 7 ตันและโรง WMD จะมี 2 โรง โรงที่ 1 หายไป 1 พันตัน โรงที่ 2 หายไป 900 
ตัน ต่อมาวันที่ 15 ม.ค.ได้มาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและแจ้งความด าเนินคดีในวันที่ 1 มิ.ย.โดยมอบอ านาจให้มา
ด าเนินคดี สภ.รับแจ้งความไว้ด าเนินคดี เบื้องต้นได้ออกหมายจับเจ้าของบริษัทไว้แล้ว  ส่วนจ านวนคดีสอบปากค าเพ่ิมอีก 
2 ปากเดิมส่งส านวนส่งฟูองศาลแล้วแตศ่าลให้มาสอบปากค าเพ่ิมอยู่ในระหว่างสอบปากค าอยู่ 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  วันอังคารหน้าให้เจ้าของคดีมาพบด้วยและให้อุตสาหกรรมมาสรุปว่าตั้งแต่ของหายจนไปแจ้งความกี่วันกี่  
ชม.ช้าด้วยเหตุอะไรถึงหายได้ถึง 2 รอบแบบนี้ว่าเป็นความผิดบกพร่องจากอะไร ไปอายัดของแล้วท าอย่างไร เวลาอายัด
ของกลางของอุตสาหกรรมต้องท าอย่างไรมีการตีตราข้างหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดในวันอังคารในเดือนหน้าขอเข้ าที่
ประชุมอีกครั้ง 

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย  

นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขอรายงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะมีความเคลื่อนไหวที่
ส าคัญคือกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านที่ดินที่โยทะกา  เขาดิน หนองตีนนก สนามชัยเขต พนมสารคาม ระยอง รวมกันในนามชื่อของ
เครือข่ายภาคตะวันออกคัดค้านผังเมือง EEC มีความเคลื่อนไหวอยู่ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ได้ขึงปูายที่ทางรถไฟจะผ่าน
ทางโยทะกา อ.บางน้ าเปรี้ยว วันที่ 14 ก.ค.ประชุมที่เขาดินมีแกนน าจากในพ้ืนที่ด้วยและมี สส.มาร่วมรับหนังสือด้วย น า
ปูายผ้าไปแสดงสัญญาลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับ EEC บนสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกงที่ ต.เขาดินมีคนเข้าร่วม 30 – 40 คน 
เสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับไม่มีเหตุรุนแรงและหลังจากวันที่ 23 – 24 ก.ค.มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้นัดหมายมารวมตัว
กันที่สถานีรถไฟหัวล าโพง และมีหน่วยงานต่างๆตามไปเฝูาดูแลมีประชาชนไปรวมกันประกอบด้วย โยทะกา อ.บางน้ า
เปรี้ยว เดินเท้าจากหัวล าโพงไปที่ส านักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ที่บางรักแล้วอ่านแถลงการณ์
ผังเมือง EEC ซึ่งมีฝุายเลขานุการฝุายผังเมืองและชุมชนลงมาพูดคุยมารับหนังสือและมีสื่อมวลชนจ านวนมากที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 100 คน ไม่มีเหตุรุนแรง และในวันที่ 23 ก.ค.ประมาณบ่ายจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านที่
ปรึกษาส านักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์ตรงข้ามท าเนียบรัฐบาลส่งตัวแทนไปพูดคุยข้างบน และวันที่ 24 ก็ได้นัด
หมายกันไปยื่นหนังสือกับประธานรัฐสภาพผ่านนายสุกิจ อัถโถปกรณ์  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่บริษัททีโอที 
แจ้งวัฒนะที่เป็นที่ตั้งชั่วคราว ของส านักงานรัฐสภาชั่วคราวได้ยื่นหนังสือ  ขอน าเรียนว่าขอให้อ าเภอ ต ารวจ ทหาร ด้าน
การข่าวให้ความส าคัญกับกรณีนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงมองว่าได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 
ประกอบด้วยกลุ่มโยทะกาพลัดถิ่น ต.โยทะกา  เครือข่ายรักแม่ธรณี ต.เขาดิน เครือข่ายรักแม่ธรณี  ต.หนองตีนนก อ.บ้าน
โพธิ์ มีพานทอง สนามชัยเขต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มชาวบ้าน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จากนั้นเป็นที่ 
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ชลบุรีและระยอง จึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบให้ความส าคัญกับการเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มนี้ว่ามีการเคลื่อนไหว
เพ่ิมเติมหรือไม่  และขอให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ท่านผู้ว่าฯ ทราบ เพ่ือที่จะดูแลและติดตามได้อย่างทั่วถึง 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ให้อ าเภอเป็นหน่วยหลักติดตามความเคลื่อนไหวในเขตเมือง บางน้ าเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ ติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมีเหตุอะไรรีบรายงานให้ผู้ว่าฯ ทราบทันที 

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 ติดตามคดีส าคัญ 

 อัคคีภัย 
        นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการประกาศของผู้ประสบภัย เหตุการณ์แรกคือวาตภัยเกิดขึ้น 3 อ าเภอ มี              
ราชสาส์น บางปะกง บ้านโพธิ์ 10 หมู่บ้าน 5 ต าบล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 16 ครัวเรือน 22 คน อบต.ได้เข้า
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ที่ 2 อัคคีภัย เกิดขึ้น 3 อ าเภอ มี 1) อ.เมืองเกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ค. บ้านนางส ารวย ค าสี
สุข อยู่ที่ ต.หน้าเมือง  อ.เมืองได้รับความเดือดร้อน 1 ครัวเรือน 2 คน  2) อ.แปลงยาว เกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. บ้าน น.ส.
จ าเนียร  เงาขาว เกิดที่หมู่ 13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1 ครัวเรือน 4 คน  3) อ.บ้านโพธิ์ 
เกิดเมื่อวันที่ 20 ก.ค. บ้านนางอ าไพ  สายใจ ต.หนองบัว ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1 ครัวเรือน 9 คน ทั้ง 3 ราย                
ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เหตุแรก อ.เมืองสาเหตุที่เกิดน่าจะไฟฟูาลัดวงจรเป็นบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านหลังอ่ืนขณะเกิดเหตุนาง
ส ารวยออกไปเก็บผัก ไฟไหม้บริเวณหลังบ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยและแจ้งดับเพลิง ถึงภายใน 10 นาทีแต่ไม่
สามารถดับไฟได้ทัน ท าให้บ้านเสียหายทั้งหลัง 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เหตุไฟไหม้ที่เกิดจะไหม้หมดหลังทุกครั้ง  ระบบเตือนภัยล้มเหลวหรือไม่จึงท าให้แจ้งเหตุได้ช้า  ประชุม
เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วทุกอ าเภอก็นิ่งไฟไหม้แต่ละที่ไหม้หมดทั้งหลัง  ต้องสอบสวนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าใช้เวลาเท่าไร  
ปภ.ต้องเป็นหัวหน้าทีมเป็นเสนาธิการของผู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้องสอบสวนให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรท าไมถึงไปช่วยไม่ทัน 
ไฟไหม้หมดหลังทุกที จะวางระบบอย่างไรถึงจะช่วยชาวบ้านได้อ าเภอต้องไปท าขั้นตอนแต่แรกว่าคนที่พบเห็นคนแรกคือ
ใคร โทรไปบอกใครแล้วโทรต่อไปอีกกี่ต่อ  มาตรฐานการท างานท าอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัย ต้องมีการสอนวิธีท า
อย่างไรไม่ให้เกิดไฟไหม้ มีการเตือนภัยคนในชุมชนบ้านอยู่ห่างกัน 80 ม. มองเห็นกันอยู่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านส าคัญมากเป็น
หน่วยงานแรกของรัฐบาลที่จะดูแลชาวบ้านถ้าหมู่บ้านอยู่ห่างกันขนาดนี้ ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นคนวางแผนเรื่องมิสเตอร์เตือน
ภัยขึ้นมา ปภ.เป็นเสนาธิการให้ผู้ว่าฯวางระบบให้อ าเภอด าเนินการ  อ าเภอวางระบบให้ผู้ใหญ่บ้านให้การช่วยเหลือก่อนที่
ราชการจะลงไปช่วยได้ทัน  ต ารวจควรตรวจเรื่องการปูองกันอัคคีภัย การเยี่ยมเยียน ตักเตือนเรื่องระวังไฟ  ให้สายตรวจ
เข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชนด้วย อ าเภอไปให้ผู้ใหญ่บ้านออกดูแลลูกบ้านที่อยู่ห่างไกล  ในเรื่องของยาเสพติด  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 นายพัลลภ  นักเจริญ ผู้แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  ตามท่ีท่านประธานสั่งการไปทางปกครองอ าเภอหารือกับกรมในการแยกหมู่บ้าน ขณะนี้ด าเนินการอยู่ทาง

ซ่ึงกรมแจ้งว่ามีหลายจังหวัด 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ควรที่จะประชาคมหมู่บ้านได้แล้วเพราะ 1700 ครัวเรือนใน 1 หมู่บ้านเป็นไปไม่ได้ ถ้านักข่าวถามก็บอก
ว่านายอ าเภอรับนโยบายแล้วต้องแยกหมู่บ้าน  ดูเกณฑ์ของกรมว่าหมู่บ้านใหญ่ขนาดไหนถึงจะแยกหมู่บ้านได้ความเป็นจริง
คือผู้ใหญ่บ้าน 1 คนผู้ช่วย 4 คนต้องดูแลกี่ครัวเรือนถึงจะดูแลได้ท่ัวถึง 
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 นายพัลลภ  นักเจริญ ผู้แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  เมื่อวันที่ 16 ก.ค.เป็นวันอาสาฬหบูชาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน 1 หลัง เป็นบ้านปูนชั้น
เดียวบ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 13 ต.แปลงยาว เจ้าของบ้านชื่อนางจ าเนียร  เงาขาว อายุ 59 ปี เหตุเกิดเวลา 19.30 น.
ควบคุมเพลิงได้เวลา 20.30 น. บ้านอาศัยอยู่ 4 คน มีผู้สูงอายุ 1 คน ผู้ชายวัยกลางคน 1 คน เด็ก 2 คน (เป็นนักเรียน) 
ขณะเกิดเหตุยายพาหลานไปเวียนเทียนที่วัดส่วนผู้ชายไปท างานที่นิคมเกตเวย์ไม่มีคนอยู่บ้าน  บ้านอยู่กลางไร่มันซึ่งมีคน
เห็นไฟออกมาจากห้องเก็บของเกิดระเบิดท่ีแผงไฟ คนข้างบ้านพยายามดับแต่ดับไม่ได้จึงโทรแจ้งต ารวจ รถดับเพลิงในพ้ืนที่ 
อบต.แปลงยาวอยู่ไกลกว่าเทศบาลต าบลทุ่งสะเดาซึ่งใช้เวลา 15 นาทีไปถึงหลังจากนั้นรถดับเพลิงของ อบต.แปลงยาวค่อย
ไปถึง หลังจากควบคุมเพลิงได้ก็ไหม้ทั้งหลังแล้ว เหตุนี้ออกสื่อหลายช่องเหตุหลักๆคือมีนักเรียน ป.2,3 เสื้อนักเรียนไหม้
หมดจากพ้ืนที่มีหน่วยราชการเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงเมื่อวานมีมูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพฯ และทาง ปภ.จังหวัดรวมถึงการ
เยียวยาของท้องถิ่นด้วย 35,000 บาท กรณีบ้านไหม้ทั้งหลังขณะนี้ได้รื้อถอนเสร็จแล้วในส่วนท้องที่ของบริหารท้องถิ่น
สนับสนุนโดยถมท่ีแล้วปลูกบ้านให้ใหม่  
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ถ้ามีไฟไหม้ให้ท าแผนที่ว่าบ้านที่ไฟไหม้ห่างจากจุดรถที่ไปดับเพลิงกี่กิโลเมตร  และไปจับเวลามาว่าคนที่
แจ้งเหตุคนแรกใช้เวลากี่นาทีแจ้งข่าวกว่ารถจะออกกี่ทอด  แจ้งข่าวให้นายกอนุญาตของรถดับเพลิงออกได้กี่นาที รับมาใช้
เวลาเท่าไรติดต่อนายอ าเภอภายในกี่นาทีการควบคุมเพลิงได้คือไฟไม่ขยายตัว  แต่ตอนนั้นบ้านอาจจะหมดหลังไปแล้ว 
ควบคุมเพลิงได้คือต้องให้บ้านหลังอ่ืนไม่ให้โดยไฟไหม้ด้วย เจตนาคือไม่ให้บ้านประชาชนไฟไหม้มากเกินกว่าเหตุเช่นดับได้
ไฟไหม้ไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างมาก  ยังเหลืออะไรบ้างมาตรการการช่วยเหลือของทางราชการล้มเหลวแน่นอน  ประสิทธิภาพ
ในการช่วยเหลือดับไฟส าคัญมากถ้าช่วยเหลือตั้งแต่แรกได้ก็ไม่ต้องเสียค่าช่วยเหลืออีกเพราะ    ฉะนั้นมาตรการต่อไปคือ 
ปภ.ในแผนการปูองกันภัยฝุายพลเรือนการให้ความรู้กับประชาชนปูองกันเหตุอัคคีภัยด้วยตนเองจะท าอย่างไร ถ้าเกิดเหตุ
แล้วเอาไม่อยู่จะแจ้งให้ใครที่ไหน  เริ่มเข้าข่ายของส่วนราชการต้องวางแผนบังคับให้ทุกท้องถิ่นที่มีสถานีดับเพลิงต้องส ารวจ
พ้ืนที่ของตนเองทุกสัปดาห์จะรู้ว่าถ้าเกิดเหตุในเขตของตนเองแล้วจุดไหนต้องเตรียมการอย่างไร  ใครถ้าเกิดเหตุใหญ่หน่วย
ข้างเคียงท่ีจะสนับสนุนคือใครมาช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ  โดยตัวชี้วัดจะอยู่ที่ความเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 
ซึ่งอ าเภอต้องวางแผนให้ได้เพ่ือน าไปถอดบทเรียนเพ่ือจะได้ไว้ปูองกันอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก  อีกประเด็นคือท่าน ปภ.
รายงานเรื่องวาตภัยแล้วรายงานระหว่างทางท้องถิ่นช่วยเหลือไปหมดแล้วใช่หรือไม่ ทั้ง 11 อ าเภอเวลาเกิดวาตภัยขึ้นให้
รายงานผู้ว่าฯด้วยว่าเกิดขึ้นในพ้ืนที่แล้วประกาศภัย  พอช่วยเหลือเสร็จแล้วไม่แจ้งให้ผู้ว่าฯ ทราบด้วยว่าช่วยเหลืออะไรไป  
ปภ.เวลาเกิดเหตุข้ึนทุกครั้งไม่ว่าใครเข้าไปช่วยต้องรายงานด้วยทุกครั้งว่าเหตุที่เกิดขึ้นมีคนไปดูแลผู้ประสบภัยแล้วช่วยเหลือ
อย่างไร  

 ท่อแก๊ส 
นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์ ผู้แทน นายอ าเภอบางคล้า 
  เดิมทีก่อนที่จะมีท่อแก๊สนี้จะมีสายไฟแรงสูงขนาด 500 kv ซึ่งสายไฟตรงนี้จะลากจาก จ.ระยองไป             

จ.สระบุรี ท่อแก๊สจะวางแนวเดียวกับสายไฟฟูาแรงสูงจาก ระยอง – สระบุรี เช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น
ก็ได้มาลงพ้ืนที่และได้พาราษฎรในพ้ืนที่ที่ท่อแก๊สจะผ่านไปศึกษาดูงานที่ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  รับฟังความคิดเห็น
เป็นไปได้ด้วยดีแต่ไม่ได้เชิญทางอ าเภอไป ท่อแก๊สความกว้างของท่อ 42 นิ้ว หนา 1 นิ้ว การวางท่อถ้าเป็นพ้ืนที่ปกติจะวาง
ลึกประมาณ 3 เมตร ส่วนในพ้ืนที่ที่วางกลบแล้วสามารถท าการเกษตรได้เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด แต่ถ้าปลูกไม้ยืนต้นก็ไม่
สามารถท าได้พ้ืนที่ที่จ่ายเงินชดเชยเรื่องท่อแก๊สกับไฟฟูาก็ได้แล้วเท่ากับว่าผ่านพ้ืนที่เดียวแต่ได้รับเงินทั้ง 2 ทาง ในเรื่อง
ความปลอดภัยที่คุยกับเจ้าหน้าที่ของทาง ปตท.เองซึ่งได้พูดกันว่าเขตการควบคุมให้ความปลอดภัย ในส่วนของ               
จ.ฉะเชิงเทราจุดใหญ่อยู่ที่ จ.ชลบุรี เรียกว่าระบบการควบคุมสตาร์ดา หมายความว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นท่อแก๊ส
รั่วจะทราบก่อนและจะมีการปิดวาล์วใหญ่ที่ในเขตชลบุรีส่วนในเขตของบางคล้าเป็นสถานีย่อยจะมีจุดรับแจ้งเหตุที่อยู่ 24 
ชม. อยู่ที่ ม.12 ปากน้ า จุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่จะไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อไปด าเนินการตามกระบวนการ  ท่อแก๊สโดยปกติแล้วจะ



 ๑๐ 

ไม่มีกลิ่น สี เพ่ือใช้ให้ความปลอดภัยก็จะใส่สี เติมกลิ่นลงไป ในเรื่องของการซักซ้อมของอ าเภอกับซักซ้อมของ ปตท.ทาง
อ าเภอได้พูดคุยได้มีการซักซ้อมต่อไป  ท่อแก๊สที่ว่านี้กว่าจะมีการด าเนินการเสร็จสิ้นปล่อยแก๊สผ่านระบบน่าจะเป็นปี 64 
ระหว่างนี้อ าเภอไปพูดคุยกับทาง ปตท.ไปซักซ้อมกับราษฎรในพื้นที่ 
        นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  อ าเภอควรจะไปคุยกับ ปตท.เองแล้วมาถ่ายทอดให้หมู่บ้านไปคุกับ ปตท.มาแล้วเป็นอย่างไร แจ้งว่าศูนย์
ใหญ่ของชลบุรีจะแจ้งมาหน่วยในพ้ืนที่  หน่วยในพ้ืนที่จะเข้าไปหน่วยเปูาหมายที่เกิดเหตุปัญหาเหมือนกับอัคคีภัยแจ้งเหตุ
ได้ภายในกี่นาที ถ้าท่อแก๊สเกิดมีปัญหาศูนย์ ปตท.สามารถแจ้งได้มากในกี่นาที  และหน่วยที่อยู่ตรงบางคล้ามีเบอร์โทรศัพท์
หรือไม่  ต้องรู้ว่าพอระบบเข้าที่ก็จะต้องไปประสานงานว่าระบบข่ายการสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้  

นายพัลลภ  นักเจริญ ผู้แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  ของ อ.แปลงยาวมี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผ่าน ต.วังเย็น แปลงยาว หัวส าโรง ด าเนินการฝังเสร็จและ

ปล่อยแก๊สแล้ว เส้นทางที่ 2 ผ่าน ต.หนองไม้แก่น หัวส าโรงไปทางพนมสารคาม และเสร็จในปี 256๔ ส่วนเรื่องความ
ปลอดภัยทางอ าเภอไปประชุมประชาคมกับชาวบ้าน ส าหรับหมู่บ้านที่ท่อแก๊สผ่านร่วมกับ ปตท.และหมู่บ้านพบปะ
ประชาคมกันตลอด ความปลอดภัย การเฝูาระวัง การเพาะปลูกเส้นทางไฟฟูา อ าเภอได้ท าแผนเกิดเหตุกรณีที่ท่อแก๊สรั่ว 
ส่วนสถานีแจ้งเตือนจะอยู่ที่ ม.7 ต.หัวส าโรง และ ม.7 ต.แปลงยาว      

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ขอภาพถ่ายจาก ปตท.อุปกรณ์ท่อแก๊สที่ฝังมาให้ที่ประชุมได้ดูกัน ควรที่จะมีรูปภาพให้รู้ว่านี่คือ ท่อแก๊สให้

ชาวบ้านได้รับทราบปูายเตือนควรมีลักษณะอย่างไรควรมีข้อมูลอยู่ในมือเพ่ือที่ประชาสัมพันธ์ได้ ถ้าชาวบ้านรู้ข่าวได้มาก
เท่าไรก็จะช่วย ปตท.ได้มากเท่านั้น ชาวบ้านจะรู้ตัวเองด้วยอะไรเสียหายจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้น 

นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  อ.พนมสารคาม จะมีท่อแก๊สใหญ่อยู่ติดกับ สภ.เขาหินซ้อน จะมีการซ้อมแผนระหว่างอ าเภอกับต ารวจจะ

มีการซ้อนแผนร่วมทุกปี 
 คลังแก๊สเชื้อเพลิง 

นายภานุพงศ์  ยศศักดิ์ศรี  ผู้แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  คลังแก๊สเชื้อเพลิงของ อ.บางปะกงมีอยู่ 3 แห่งคือบริษัทเวิลด์แก๊ส ไทยยูนิคแก๊ส อีกส่วนหนึ่งเป็นของ

โรงไฟฟูาบางปะกง 2 แห่งแรกอยู่ใกล้เทศบาลต าบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์  ทั้ง ๒ แห่งนี้ถ้าเกิดเหตุขึ้นเทศบาลต าบล
บางปะกงพรมเทพรังสรรค์ห่างประมาณ 500 เมตร เดินทางไม่เกิน 2 นาที มีการซักซ้อมแผนเป็นประจ าทุกปีไม่เคยเกิด
เหตุในพื้นที่เม่ือวันที่ 23 ที่ผ่านมามีการซักซ้อมแผน มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมและสังเกตการณ์ในส่วนของโรงไฟฟูาบาง
ปะกงจะมีแก๊สของ ปตท.ที่น าแก๊สเข้ามาในโรงไฟฟูาเพ่ือผลิตในระบบเป็นพลังงานไฟฟูา 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  มาตรฐานของบริษัทก็มีทุกทีแต่ที่เชิญไปเดือนละ 1 ครั้งบริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  และ

ซ้อมใหญ่กับชุมชนรอบข้างปีละก่ีครั้งแก๊สที่เก็บเป็นแก๊สอะไรแก๊สนี้มีคุณสมบัติอย่างไร  ถ้าประเมินถ้ามีเหตุเกิดขึ้นต้องรู้ว่า
จุดอ่อนอยู่ตรงไหนต้องระมัดระวังและจะกระทบอะไรต่อชาวบ้าน 

นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  แก๊สจะมี 2 ชนิด NGV จะลอยขึ้นข้างบนเพราะเบากว่าอากาศ ส่วน LPG จะหนักกว่าอากาศจะลงพ้ืน  

เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลถ้าติดไฟถือว่ายังไม่อันตรายแต่ถ้าไม่ติดไฟจะอันตรายจะไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนบ้าง 
นายพัลลภ  นักเจริญ ผู้แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
  แก๊สที่ผ่าน 4 อ าเภอคือแก๊ส NGV และขอน าเรียนว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่ ปตท.มาประชุม 

ชาวบ้านจะได้คู่มือมีรายละเอียดเกี่ยวกับท่อแก๊สทั้งหมด  
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นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  ในวันที่ 6 ส.ค. จะมีการซ้อมแผนเรื่องของรถบรรทุกสารเคมี  รถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกแก๊ส ที่ อบต .           

หัวส าโรง จะเชิญดับเพลิงที่อยู่ถนน 304 331 และร่วมซ้อมแผนแห่งละ 2 คน ได้ท าหนังสือเชิญไปแล้วในวันนั้นจะมี รอง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมาเป็นวิทยากร 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ในวันที่ 6 ส.ค.ให้โจทย์ไป 3 ข้อ ข้อที่ 1) ต้องให้รู้จักลักษณะของรถพ่วงที่บรรทุกของเหลวที่เป็นน้ ามัน

เชื้อเพลิงแก๊สหรือสารเคมีว่ากายภาพของรถบรรทุกพ่วงลักษณะเป็นอย่างไร ถ้ามีเหตุรั่วไหลจะปูองกันได้หรือไม่ ระงับ
ยับยั้งได้หรือไม่ อุปกรณ์เป็นอย่างไร รับแรงดันอย่างไร ลากได้กี่ลิตรเป็นสิ่งที่ควรจะรู้  ข้อที่ ๒) คุณสมบัติของเหลวที่
บรรทุกแก๊สที่บรรทุกเป็นของเหลว ต้องรู้คุณสมบัติของพวกนี้ถ้าเป็นสารเคมีต้องรู้ว่าเป็นสารเคมีอะไร  ถ้าเป็นน้ ามัน
เชื้อเพลิงเบนซินท าอย่างไรดีเซลท าอย่างไร ข้อที่ 3) รถเอทานอลคว่ าที่พนมสารคามได้โตโยต้าส่งกู้ภัยมาช่วยเป็นทีมที่มี
ความสามารถ อยากให้ถ่ายทอดความรู้ให้บ้างจนคุณสมชาย เป็นวิทยากรเป็นหัวหน้าจากทีมกู้ภัยของโตโยต้าเป็นคน
ด าเนินการเทคนิค ทักษะวันนั้นอยากให้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ต้องถอดบทเรียนว่าต้องจะท าอย่างไร  อ าเภอต้องไปบอกว่า
ใครจะต้องรับการอบรมให้ส่งคนที่เป็นงานมากที่สุดมา  เพ่ือให้กลับเป็นคนประสานงานและคอยอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้เข้า
อบรม รอบนี้เป็นรอบแรกถ้าทุกคนสนใจก็จะจัดฝึกอบรมแบบนี้อีก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหาร ต ารวจ 
อยากจะรู้เรื่องนี้ด้วยขอมาเป็นพิเศษ อ าเภอที่เก่ียวข้องควรจัดปลัดอ าเภอที่จะอยู่นานมาอบรม 
 

   4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี    
            

   4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี 
     

   4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย   
        นายปฐมพงศ์  เชื้อโพน  ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  มีคดีปุาไม้ 1 คดี ไม้พะยูง 11 แผ่นอยู่ในปุายูคาลิป จับผู้ต้องไม่ได้  
 

   ๔.๕ ผลการด าเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน 
        นายปฐมพงศ์  เชื้อโพน ผู้แทน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  มีการติดตามบุกรุกปุาชายเลนร้านนั่งจ้อ บังคับคดีท าการรื้อถอนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ  
        นายวรวิท  เรืองจันทร์  ผู้แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน จ านวน 4 คัน ในเส้น 314 3304 331 304  

 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ตามคดีว่าพนักงานสอบสวนสั่งฟูองศาล แล้วฟูองว่าอย่างไร ต้องตามคดีที่น าไปประสบผลส าเร็จหรือไม่

ในช่วงสงกรานต์มีคดีอุทธรณ์ปรับขั้นต่ า 1 หมื่นบาท ถ้ารถบรรทุกเบาก็ลดลงมา ถ้ารถใหญ่ปรับเต็มอัตราถ้ารถเล็กโทษก็
ลดลงมา แขวงต้องตามคดี 

 นายอัตการ  เผด็จศึก  ผู้แทน  ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  มีรถบรรทุกน้ าหนักเกินกันมากขึ้น ทางเส้นแหลมประดู่มีแบกน้ าหนักเกินมากขึ้นมีการข้ามสะพานบ้าน

โพธิ์ด้วย ส่วนบางน้ าเปรี้ยวมีผู้ประกอบการร้องเรียนมา บางปะกงก็ออกทางหลังโรงไฟฟูา 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เป็นทางหลวงชนบท และของท้องถิ่น ขอให้ท าหนังสือส่งจังหวัดมาเพ่ือสั่งการให้เฝูาเส้นทางดังกล่าวส่วน

เรื่องอุบัติเหตุทางถนน ต้องเก็บข้อมูลทั้งปี 
 



 ๑๒ 

   4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ – ไม่มี 
   

   4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  อุบัติเหตุทางถนนเมื่อเดือน มิ.ย.มีผู้เสียชีวิต 21 ราย มีผู้บาดเจ็บ 165 ราย อ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด

คือ อ.เมือง 67 รายและผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ อ.เมือง 7 ราย สาเหตุหลักไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มสุรา ไม่คาดเข็มขัด 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนจะพูดแต่ตัวเลขไม่ได้แต่มีการปูองกันแล้วหรือยัง ถ้ายังมีผู้เสียชีวิตอยู่ก็ควรจะ

หาทางปูองกันน่าจะได้ผลมากกว่า ต้องช่วยกันคิดเป็นปัญหาใหญ่และเป็นวาระของชาติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม 
    พ.อ.นักรบ  วรวาส  ผู้แทน รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
  ขอขอบคุณท่านประธานที่ท่านจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด

ฉะเชิงเทราและให้ความส าคัญในการประชุมความมั่นคงฯ  มีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าหลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้า
แต่งตั้งรัฐบาลแล้วตั้งแต่วันที่  16  ก.ค. เวลา 18.00 น. กองก าลังต่างๆของทหารที่ประจ าอยู่ตามอ าเภอต้องถอนก าลัง
กลับที่ตั้งปกติ  ส่วนงานนั้นได้ส่งมอบให้ กอ.รมน. ส่วนงานต้องบูรณาการกับงานปกติที่รับผิดชอบอยู่แล้วและรายงานให้กับ    
กอ.รมน.ต้นสังกัดทราบ ขอเรียนว่า กอ.รมน.จะขึ้นอยู่กับส านักนายก ผู้ว่าเป็น ผอ.กอ.รมน.ส่วนท่านรองประสงค์เป็น รอง 
ผอ.กอ.รมน.ร่วมกับทหาร จะใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ความมั่นคง ปี 51 ค าสั่ง คสช.ที่ยังไม่ออกค าสั่งถอนจะกลายเป็นกฎหมาย
และจะใช้ต่อไป  กอ.รมน.ภาคจะรวบรวมให้จะใช้ตัวไหนได้บ้าง สิ่ งที่ต้องการในการประชุมความมั่นคงทุกครั้งให้
ความส าคัญกบัเรื่องนี้เพราะงานต่างๆก็ต้องรวบรวมรายงานไปยังภาค งานต่างๆที่ท าให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว อีก
เรื่องคือเนื่องจากไม่มีกองก าลังอยู่ที่อ าเภอ ต่อไป กอ.รมน.จะติดต่อโดยตรงกับอ าเภอต่างๆ ต้องเริ่มระบบกันใหม่ ถ้ามีการ
เข้าไปด าเนินการ หรือแถลงการณ์ด าเนินการใดๆก็แล้วแต่ให้แจ้ง กอ.รมน.ด้วย ที่ท่านรองประสงค์แจ้งไปว่าข้อมูลที่จะ
รวบรวมส่งจังหวัดก็ส าเนาให้กับ กอ.รมน.ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา  15.20  น.  

                               

                      พ.ต.อ.                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      ( สมนึก  หาญตา ) 
                  ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ 
 

         ร.ต.ต.หญิง                            บันทึกรายงานการประชุม 
              ( ทัชชา  ธรรมสุวรรณ ) 
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