
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  10/๒๕6๒ 

วันอังคารที ่  29   ตุลาคม  ๒๕6๒   เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายประสงค ์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๑) (ประธาน) 
2. นายฐานิตย์  มิลําเอียง  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายมหัตม ์  มงคล   แทน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายวราห์  สินประติยุทธ  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.อ.เกรียงไกร  บุญซ้อน   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. นายเริงชัย  ศรีคชา   แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
8. นายประสาน  สืบเชื้อ   ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายทรงศักดิ ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  
10. นางสาวสุธิน ี  คล้ายจันทร์พงษ์  แทน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. พ.ต.ต.ทวี  ปรากฎ   แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
12. นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายมาโนช  แสงประเสริฐ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายศักดิ์ศิลป์  ตุลาธร   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นางปราณี  บัวทอง   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  
17. นางสาวศศิภรณ์  อ่ินภา   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
18. นางนันทนา  อนันตรกิตต ิ  แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
19. นายนพพร  ก๊กเฮง   แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นางพิกุล   ศิริเกษ   ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายปฐมพงศ์  เชื้อโพน   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   

             สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
23. นายจุมพล  จันทรกูล  แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
24. นายศุภมิตร  ส่องแสงจันทร์  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางสุดา   สุหลง   พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายผองดี  แสงทอง   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

28. นายพยุง   บุญคงสุวรรณ  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
29. เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา  ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  แทน นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
31. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอําเภอบางปะกง 
32. นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอําเภอพนมสารคาม 
33. นายพงศ์ธร  สุภาวดี   แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
34. นายนิพพัชฌน์  อติอนวรรตน์  แทน นายอําเภอบางคล้า 
35. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอําเภอแปลงยาว 
36. นายภูวณัฏฐ์  ไตรติลานันท์  แทน นายอําเภอบ้านโพธิ์ 
37. นายอํานวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอําเภอสนามชัยเขต 
38. นายอติเทพ  ถ้ําชัยมงคล  แทน นายอําเภอราชสาส์น 
39. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอําเภอคลองเข่ือน 
40. พ.ต.ต.ภูเบศร์  เขจรลัย   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
41. พ.ต.ท.นิทัศน์  แหวนประดับ  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
42. พ.ต.ท.คณิสร  นองเนือง  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
43. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว 
44. ร.ต.อ.จิระศักดิ์  สมศรี   แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
46. พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
47. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
48. พ.ต.ท.พิทูรย์  พัฒนชัย   แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
49. พ.ต.ท.วิทยา  ยืนยง   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
50. พ.ต.ท.ประณต  เพียรบุบผา  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
51. พ.ต.ท.สุเทพ  สมใจเพ็ง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
52. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย  ศรีใส   แทน สว.สภ.สาวชะโงก 
53. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
54. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขสําราญ  สว.กก.1 สันติบาล  
55. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ ์  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
56. นายประสงค์  คุ้มครองสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต 
58. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว 
59. นายธนไวทย์  ประเสริฐพันธุ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม 
60. นายสมศักดิ ์  จรูญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม 
61. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นายพงษ์ศักดิ ์     แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. นายมหัตถ ์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1)  
64. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
65. พ.ต.ต.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๓) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. พล.ต.วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พันธุ์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
2. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
3. พ.อ.วีรวัฒน  ทองมั่นคง  รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
4. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นางสาวลักษณา  นันเศรษฐวิทย์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายธเนศ  ปลื้มคิด   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย 
9. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
10. นายฉันท์  แปูนเพชร  นายอําเภอท่าตะเกียบ 
11. พ.ต.อ.สนธยา  ใหญ่ไล้บาง  ผกก.สภ.แปลงยาว 
12. พ.ต.อ.วัชรพันธ์   ปัญญาเนรมิตดี  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
13. พ.ต.อ.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง  ผกก.สภ.บางขนาก 
14. พ.ต.อ.จิราวัฒน์  ศรีพัฒนอิทธิกร  ผกก.สภ.วังคู 
15. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓  
16. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
17. นางสุนีย์  พิรุณสาร  รองปลัด รรท.ปลัดเทศมนตรีตําบลบางคล้า 
18. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก 
19. นายกิต ิ  เก่งการพานิช  นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา 
20. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน 
21. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน 
22. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา 
23. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว 
24. นายอํานาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
25. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี 
26. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง 
27. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์ 
28. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน 
29. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง 
30. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต 
31. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง 
32. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล 
33. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์ 
34. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช 
35. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา 
36. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น 
37. นายประเสริฐ  กองแก้ว   นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว 

 



 ๔ 

 
38. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัด    

                                                              ฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนสรร  วงษ์เท่ียง  ผู้ช่วยปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายวีระพงศ ์  โคระวิตร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.3๕  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)   
 มีประเด็นเรื่องช้างปุา วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับทีมงานได้เข้าพ้ืนที่สนามชัยเขตและท่าตะเกียบ  

พ้ืนที่หลายอําเภอนี้เป็นพ้ืนที่ของช้างปุาที่มีปัญหารุนแรง ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่า รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษช์้างปุารอยต่อ 5 จังหวัดโดยทรงดํารงตําแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระ
ราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและองค์ท่ีปรึกษาด้วย พระองค์ภาฯทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมีองค์มนตรีร่วมเป็นรอง
ประธานกรรมการและมีคุณจันทนี  ธนารักษ์ รองเลขานุการกรมพระราชวังเป็นเลขานุการ  ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอะไรที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องช้างปุาทุกหน่วยทั้งฝุายปกครองและตํารวจจะต้องรีบสรุปรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทันที ถ้าเกิด
เหตุแล้วต้องรายงานทันที พบช้างปุาถูกยิงต้องรายงานขั้นต้นว่าเกิดเหตุที่ไหน อย่างไร ส่วนรายละเอียดค่อยตามเรื่อง ล่าสุด
ที่ผ่านมาความรวดเร็วของงานไม่ผ่าน ท่านผู้ว่าโทรรายงานเรื่องให้ประธานกรรมการไปเมื่อเวลา 07.30 น. และเมื่อเวลา 
09.00 น.ท่านประธานอยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุแล้วฝุายคดีของตํารวจจะทําคดีเร็วหรือช้าต้องหารือกับ ผบก.ว่าสมเหตุสมผล
ขนาดไหนอย่างไร การรายงานครั้งนี้หมายถึงองค์ประธานกรรมการและสําคัญที่สุดองค์ประธานที่ปรึกษา  อยู่ที่พ้ืนที่จะส่ง
ข้อมูลได้เร็วขนาดไหน ขอให้ทุกหน่วยซักซ้อมกําลังพลในสังกัด  ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องช้างปุาขอให้ใส่ใจเร่งรัดการ
ทํางานอย่างรวดเร็วทําโดยทันทีละทิ้งงานอื่นและทํางานนี้ทันทียกเว้นงานอื่นที่สําคัญกว่าคืองานการรับเสด็จฯ งานเกี่ยวกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ต้องทําก่อน อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยจะแบ่งกําลังพลให้ทําทั้ง 2 เรื่อง 
พร้อมกันอย่างไร โดยเฉพาะประชาชนที่มีผลกระทบกับช้างปุาไม่ว่าฝุายตํารวจหรือฝุายปกครองหรือหน่วยกําลังในพ้ืนที่ทํา
ความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลช้างปุาหรือรับมือกับช้างปุาที่จะมากินพืชผลทางการเกษตร สิ่งที่
สําคัญที่สุดคือรักษาทรัพย์สินและชีวิตตัวเองเอาไว้   ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปเพ่ือว่าจะวางแผนการวางเครือข่ายการ
ปูองกันช้างปุาในพ้ืนที่  ทุกพ้ืนที่ทั้ง 3 อําเภอควรรู้ว่าหน่วยเฝูาระวังมีใครบ้าง อําเภอต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ว่ามีใครบ้างจะได้ไม่ขัดแย้งกันเองรู้ว่าหน่วยนี้เข้ามีบทบาทหน้าที่อะไร จะได้สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง 
          นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1. ขอชี้แจงการจัดงานหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 
8 – 17 พ.ย.62 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามีประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร งานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 
ก.ย.62 โดยมีคณะทํางานรวมทั้งสิ้น 14 ฝุาย รวมทั้งฝุายจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย การจราจรซึ่งมี 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราเป็นประธานคณะทํางานและมี ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทราเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่
จัดทําแผนรักษาความสงบเรียบร้อย จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสมเด็จและโดยรอบศาลากลาง
จังหวัด ฝุายปกครองและปูองกันจังหวัดจะมีหนังสือซึ่งมีคณะชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมซึ่งมีคําสั่งจังหวัดตั้งแต่ปี 
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2560 และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจเรื่องขอทาน คนเร่ร่อนต่างๆและ
แอลกอฮอล์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2.การจัดพิธีบวงสรวงพิธีจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ในวันที่ 8 พ.ย.62 เป็นคณะทํางานย่อยของ 
14 คณะ เป็นประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรามีท่านประธานเป็นประธานคณะทํางานจัดพิธีบวงสรวงจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธร
ทางบกซึ่งมีกิจกรรมสําคัญหลายกิจกรรม เรื่องการกราบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถวายเครื่องราชบวงสรวงอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อพุทธโสธรทิศตะวันออกด้านหน้าพระอุโบสถ   
พิธีจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก คณะทํางานได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจให้ผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว  ขอแจ้งการดูแล
ขบวนให้เป็นไปตามแผนดูแลความสงบเรียบร้อย การจัดการจราจร การเคลื่ อนขบวนแห่ให้เป็นไปตามกําหนด ปกครอง
จังหวัดกําลังทําแผนการสื่อสารประสานต้นขบวนกลางและท้ายขบวน ตั้งกองอํานวยการชั่วคราวที่หน้าวัดเมืองหรือหน้า 
รร.ดัดดรุณี เพื่อเป็นจุดอํานวยการเพ่ือเคลื่อนขบวน ดูแลความสงบเรียบร้อยต้องใช้กําลังของฝุายตํารวจ ส่วนราชการ ฝุาย
ตัวแทนของสถานศึกษาเข้ามาร่วมปฏิบัติด้วย และการจัดขบวนหลวงพ่อทางน้ําในวันที่ 10 และ 11 รองผู้ว่าสรายุทธฯ 
เป็นประธานคณะทํางาน ในวันที่ 10 – 11 ล่องไปทางบางปะกงและบางคล้า 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 มีเพ่ิมเติมเรื่องหลวงพ่อโสธร เนื่องจากเป็นงานประจําปีของจังหวัดทุกปีก็ไม่มีเหตุรุนแรง แต่ไม่มีแผนรับ

สถานการณ์ซึ่งไม่มีใครเขียน แห่ทางบกไม่มีปัญหา เพราะทุกคนยืนอยู่บนพื้น เราปิดการจราจรแล้วแห่ การเกิดเหตุค่อนข้าง
น้อย ปัญหาอยู่ที่การแห่ทางน้ําการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําขึ้นมาใครจะต้องทําอะไรบ้าง ขณะนี้ยังไม่มีใครยืนยันว่าท่าน้ําทุกท่า
น้ําได้มาตรฐานหรือไม่ ปูองกันรับเรื่องนี้ไปประสานเจ้าท่า ไปตรวจท่าเรือทั้งหมดที่จะแห่ทางน้ําและต้องตรวจเรือด้วย ท่า
น้ําหรือเรือที่จอดใครจะรับผิดชอบเจ้าของท่าคือใครจะต้องรับผิดชอบ ปูองกันไปบอกโยธาไปเขียนแผนความแข็งแรงของ
ท่าน้ําด้วยต่อไปจะเป็นการละเมิดความปลอดภัยเมื่อมีการเขียนแผนแล้วแต่ไม่เชื่อฟังเจ้าของท่า การแห่ทางน้ําจะใช้เรือกี่ลํา 
แต่ละลําบรรทุกคนได้เท่าไร ถ้ามีการชน 1 ลําก็จะเป็นผู้โดยสารที่อยู่บนเรือพร้อมลูกเรือ หน่วยกู้ภัยก็จะตั้งโจทย์ว่าจะต้อง
ช่วยลําไหนก่อน สภ.ที่มีท่าเรือที่แห่ทางน้ําต้องไปตรวจดูว่ามีแผนแบบนี้หรือไม่ การจัดการที่ท่าเรือเป็นไปตามแผนของ
จังหวัดหรือไม่ต้องหาคนที่ยืนแล้วสามารถสั่งได้ห้ามยืนบนแพที่มีคนเต็มแล้วคนไม่พอปรึกษานายอําเภอจัด อปพร. อส. 
ช่วยก่อนมาทํางานก็ต้องมีการซักซ้อมก่อน เรื่องนี้สําคัญอย่าให้เกิดเหตุก่อน ซักซ้อมไว้ความเสี่ยงลดลงก็จะทํางานได้ง่ายขึ้น 
มีเรื่องคือการแห่ทางบก  ในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้จัดการแสดงรวมเข้าด้วยกัน เช่นวงโยทวาทิต
จากทุกโรงเรียนมารวมอยู่ด้วยกัน ยอดมี 550 คน/วงจุดการแสดงมี 1 หน้าพิพิตภัณฑ์จังหวัด 2 หน้าศาลหลักเมืองสวนมรุ
พงษ์ 3 หน้าวัดเมือง ซึ่งมีวงโยฯ แล้วมีวงนาฎศิลป์ตามอีก 150 คน การแสดงจะแสดงพร้อมกันต้องมีคนรับผิดชอบเรื่อง
ขบวนแห่บกประสานให้ด้วยว่าขบวนจะยาวขนาดไหน ถนนจะรับได้หรือไม่ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดไม่ให้นําเด็กเล็กมาใน
ขบวนแห่เพราะฉะนั้นมีแต่เด็กโต จุดสุดท้ายขบวนแห่บกจะเดินไปที่ สภ.เมืองเดินไปจนวกกลับมาที่ทรัพย์สินแล้วไป
กระจายที่วัดเมืองเพ่ือที่จะได้มีรถมาจอดรอรับวงโยฯกับนาฏศิลป์ได้ จราจรเมืองรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะให้ตํารวจช่วยดู
ด้วยว่าเรียบร้อยหรือไม่หรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ ถ้าแผนนี้ไม่เหมาะสม จราจรดูแล้วมันยุ่งยากในรีบบอกจะได้
วางแผนกันใหม่ได้แผนที่วางแล้วยังไม่แน่นอนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกประเด็นเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงเป็น
เอกสารที่มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือภัยที่คุกคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีท้ังหมด 8 ภัยจะมีปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามหรือไม่มีอยู่ 5 ข้อ
ด้วยกันมีขนาดของภัย ความรุนแรงของปัญหาความยากง่ายต่อการแก้ไข ผลกระทบด้านต่างๆ ความตระหนักรู้ของ
ประชาชน มีอยู่ 5 ประเด็นที่พิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามหรือไม่ หาข้อมูลมาใส่ตัวเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
อธิบายว่าปัญหาคืออะไร เชิงปริมาณคือนับจํานวนคนที่ประสบภัยนับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง  และสรุปว่ามีอยู่ 8 
ภัยที่คุกคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนที่ 2 คือภัยคุกคามที่ยังไม่คุกคามจังหวัดฉะเชิงเทราจริง ปรากฎที่คุกคามจริงแต่หน่วย
ปกติสามารถควบคุมภัยตัวนี้ได้ เช่นน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีตัวเลขยืนยัน จึงเป็นภัยคุกคามปกติ ที่จะส่งเอกสาร
ให้คือให้ไปเติมว่าใช่หรือไม่ ถ้าไม่ก็เติมข้อมูล ถ้าเป็นภัยคุกคามจังหวัดจะต้องระดมสรรพกําลังเข้ามาดูแล เรื่องนี้ยาเสพติด
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จึงเป็นภัยคุกคามจังหวัด ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติหมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรงมีกี่หมู่บ้าน เชิงปริมาณเพ่ือยืนยันว่าเป็นภัยคุกคาม
จริง เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วส่งมาที่ห้องปูองกันเพ่ือจะประมวลแก้ไขให้ใหม่ก่อนที่จะเข้าที่ประชุมความมั่นคงจังหวัด 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๙/๒๕62  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 26  กันยายน  25๖2                                 
    พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่26 ก.ย. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์ของ
ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
 นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขอแก้ไขคดีสําคัญ ปูองกันจังหวัดเข้าประชุมแทน 
มติที่ประชุม แก้ไขตามเสนอและรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่สําคัญในรอบเดือน/คดีที่น่าสนใจ 

 พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเดือน ก.ย. 6๒ 

  คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 15 ราย / จับได้ 15 ราย ผลการจับกุมร้อย
ละ 100  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง  1  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 49 ราย / จับได้ 34 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 69.39  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เกิดลดลง  9  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ.รับแจ้ง 3 ราย / จับได้ 2 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 66.67  
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา รับแจ้งลดลง  22  ราย 
  คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ  697 ราย / ผู้ต้องหา 773  คน เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา จับเพ่ิมข้ึน  317  ราย 

 การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน ก.ย.6๒ 
  รถยนต์ ไม่มีเกิด 
  รถจักรยานยนต์  เกิด 2 ราย จับได้ 2 ราย 
 ในรอบเดือนมีคดีท่ีน่าสนใจดังนี้ 

  1. ติดตามความคืบหน้า กรณีมีการร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซด์สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาจากการรวมกลุ่มวัยรุ่นเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวนบริเวณถนนหลวงแพ่ง ม.1 บ้าน
บาหลีบีช   ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ห่างจากวัดราชโกษา ประมาณ 500 เมตร 
       พ.ต.ต.ภูเบศร์  เขจรลัย แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
  บริเวณดังกล่าวขอให้แก้ไขกลุ่มวัยรุ่นเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวน บริเวณหลวงแพ่ง ม.๑ ได้
ตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว ซึ่งลักษณะถนนเป็นที่แคบเชื่อมระหว่าง ถ.สุวินทวงศ์กับ ถ.อ่อนนุช ต.เทพราช ปริมาณรถที่
ใช้ในเส้นทางค่อนข้างน้อยและได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ทราบว่าไม่พบกลุ่มวัยรุ่นเร่งเครื่อง
รถจักรยานยนต์ตามท่ีมีการร้องเรียนและได้สั่งการให้สายตรวจเพ่ิมความถี่ในการตรวจตราบริเวณที่มีการร้องเรียน หากพบ
จะได้มีการดําเนินการต่อไป ส่วนบริเวณที่ห่างจากวัดราชโกษา ประมาณ 500 ม.ได้ตรวจสอบแล้วเป็นถนนรวมพัฒนา
เชื่อมระหว่าง ถ.สุวินทวงศ์ และ ถ.เทพราชเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ สน.จระเข้น้อย ได้ประสาน สน.จระเข้น้อย
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เป็นพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากลักษณะของถนนแล้วการรวมกลุ่มของวัยรุ่นไม่มีแต่จะมีการขับ
รถเสียงดังแต่จากการสอบถาม สน.จระเข้น้อยว่าห่างจากวัดไป 500 ม.มีวัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ในส่วนของ สภ.เมืองให้สาย
ตรวจเพิ่มความถี่ในการตรวจ หาข้อมูลข่าวสารหามีจะได้ดําเนินการต่อไป 
   นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
  พ้ืนที่นี้ห่างไกลจากชุมชนไม่มีชุมชนอาศัยอยู่คนที่ร้องเรียนน่าจะคลาดเคลื่อนพ้ืนที่รับผิดชอบ 

พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
     2. ติดตามความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 เวลาประมาณ 22.30 น. เกิดเหตุเจ้าของสวนปาล์ม

ใช้อาวุธ ปืนยิงช้างปุาตาย  พ้ืนที่บ้านคลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ  แทน  ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
  สืบเนื่องวันที่ 7  ต.ค.62 ได้รับแจ้งว่ามีช้างลงมาที่ ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จึงไปที่เกิดเหตุ

พร้อมผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องพบช้างล้ม เพศเมีย อายุ 13 ปี จากการตรวจสถานที่ เกิดเหตุคาดว่าผู้ต้องหาคือนาย
ตวงพร แซ่เตียวหรือตี๋ ซึ่งยืนรอมอบตัวและรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงช้างโดยใช้ปืนลูกซอง ขนาด  8 นัดเบอร์ 12 ให้ขุด
สืบสวนไปดูที่บ้าน เลขที่ 513 ม.7 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ตรวจยึดปืน 2 กระบอก นอกจากปืนที่ยึดได้ มีปืน
ขนาด .45  1 กระบอกพร้อมลูกกระสุน ปืนลูกกรด .22  1 กระบอกพร้อมลุกกระสุน เมื่อตรวจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นํา
ตัวไปซากช้างไปตรวจพิสูจน์  ศูนย์พิทักษ์พันธุ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไนได้ไปแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนว่าได้ร่ วมกัน
ชันสูตรบาดแผลร่วมกับ สพฐ.ของจ.สระแก้ว ขนาดกระสุนปืนที่ทําให้ช้างล้มเป็นปืน 9 มม.หรือ .357  พนักงานสอบสวน
ได้แจ้งข้อหานายตวงทองหรือตี๋ว่าล่าสัตว์ปุาคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืน
โดยไม่มีเหตุอันควรในเขตชุมชนหรือหมู่บ้าน หลังจากผ่าพิสูจน์แล้วได้แจ้งผลให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปุาเขาอ่างฤาไนร่วมกับ 
สพฐ.สระแก้ว ผ่าพิสูจน์พบบาดแผลจากรอยกระสุนปืน .357 แล้วได้สอบเค้นผู้ต้องหา และสารภาพว่าได้ใช้ปืน 2 
กระบอกคือลูกซอง 8 นัดเบอร์ 12 และ .357 ไม่มีทะเบียนยิงช้าง และยังเข้าไปหาปืนที่บ้ านเลขที่ 513 ม.7                      
ต.ท่ากระดานอยู่ในโรงยางและเอาถุงใส่ยางทับไว้ และเมื่อวันที่ 9 ได้แจ้งข้อหากับนายตวงพรข้อหาดังกล่าวแล้วและ
พนักงานสอบสวนได้ส่งกระสุนที่ผ่ามาจากซากช้างที่เป็นกระสุน .357 ไปเทียบกับปืนที่ที่ตรวจยึดไว้ไปตรวจที่ สพฐ. ภาค 
2 ว่าเป็นปืนชนิดเดียวกันหรือไม่ซึ่งอยู่ระหว่างผลการตรวจอยู่ และสอบพยานเกี่ยวข้อง 4 ปาก ตรวจสอบลายนิ้วมือที่อยู่
บนปืนตรงกันหรือไม่และในวันที่ 28 ที่ผ่านมาได้นําหลักฐานจาก สพฐ.สระแก้ว นําหลักฐานมาประกอบสํานวน พนักงาน
สอบสวนอยู่ระหว่างประกันตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและพนักงานสอบสวนได้เร่งรัดคดีอยู่ วิถีกระสุนทะลุ
โหนกแก้มจากการสอบถามผู้ต้องหาช้างหากินในระยะไม่เกิน 2 เมตร ช้างวิ่งไล่มาเลยเข้าปากแต่ไม่ได้บอกว่าเอาปืน .357 
ซึ่งเป็นปืนเถื่อนยิงแต่อ้างว่าเอาปืน 8 นัดเบอร์ 12 ยิง ซึ่งหลังจาก 15.00 น. ผบช.ภ.2 ได้ไปที่ สภ.สอบสวนผู้ต้องหา 
          นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)  
  สรุปแล้วยิงปูองกันตัวแต่เอาปืนเถื่อนยิง เรื่องช้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทางสํานักงานจังหวัดรายงาน
ไปที่องคมนตรีจําเป็นต้องมีข้อมูลจนกว่าจะจบ   

นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
  ชาวบ้านยังมีความหวาดกลัวอยู่บริเวณที่ช้างตายเป็นบริเวณรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา มีช้างเข้าออก
อยู่เรื่อยๆ ได้เข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้รักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนส่วนพืชผลทางการเกษตรมีการให้ความ
ช่วยเหลือได้ตามระเบียบ ชาวบ้าน ม.21 ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บางส่วน พ้ืนที่อยู่ นอกเขตปุาเป็นที่ ศปก.ทาง          
ท่ากระดานได้มีการประชุมครั้งล่าสุดพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าจะช่วยพ้ืนที่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนช่วยเหลือตามระเบียบให้เงิน
ของกองทุนไฟฟูาที่ใช้เป็นกองทุนช้าง 
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ต้องละเอียดด้วยเพราะจะเป็นว่าชาวบ้านจะบุกรุกพ้ืนที่ปุาเป็นที่ของตัวเอง เสร็จแล้วพอเสียหายแล้วได้
ความช่วยเหลืออีก เพราะผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดจะไปช่วยเหลืออีก ที่ให้ทําต้องอิงกฎหมายทําได้หรือไม่ต้องดูแลทั้ง 2 ฝุาย
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ทั้งประชาชนและกฎหมายสามารถที่จะไปตั้งเองได้ ต้องไปดูของ ปภ.ก่อน เดี๋ยวกองทุนให้แต่ ปภ.ไม่ให้เป็นเรื่องบีบคั้น
จังหวัดมันผิดกฏหมายไม่ได้บอกทางอําเภอจะทําเรื่องนี้ขอให้ ปภ.ตรวจสอบก่อน 

นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 มีเพ่ิมเติมกรณีมีการประชุมเพ่ือให้การช่วยเหลือช้างปุาของสนามชัย เขตและท่าตะเกียบพรุ่งนี้ได้เงิน

ช่วยเหลือ 
พ.ต.ต.ชวัลณัฎฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
 3. ติดตามความคืบหน้ากรณีมีการลักลอบนําของเสียจากโรงงานทิ้งไว้/ก่อให้เกิดผลกระทบในพ้ืนที่อ่าง

เก็บน้ําโจนแห่งที่ 16 ตามโครงการพระราชดําริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
ผู้แทน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 ได้รับการร้องเรียนจาก อบต.ว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํายายแจ๋วไม่สามารถนํามาอุปโภค 

บริโภคได้ ลงตรวจพื้นที่ร่วมกับทหารและอบต.พบว่าได้มีการนําของเสียไปทิ้งไว้ใกล้ๆบริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนยายแจ๋ว น้ํามี
ลักษณะสีเขียวอยู่ในแอ่งน้ําขนาดใหญ่เนื้อที่ 3 ไร่ ลึก 10 ม. น้ํามีค่าความเป็นกรดมีลักษณะสีส้มและได้เก็บตัวอย่างดิน
และน้ําไปตรวจวิเคราะห์ว่ามีค่าอะไรบ้างและได้ดําเนินการลงบันทึกประจําวันไว้ที่ สภ.เขาหินซ้อน แอ่งน้ํานี้เป็นแอ่งกระทะ 
ซึ่งลักษณะดินเป็นสีส้ม ที่ติดเขื่อนยายแจ๋วและจากผลน้ําที่เก็บไปตรวจแล้วได้ไปแจ้งที่ สภ.เขาหินซ้อนให้ตํารวจสืบหา
ผู้กระทําความผิด และได้ไปปากคําเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมาและเมื่อวันที่ 19 ได้มีทีวีช่องไทยพีบีเอสออกข่าวว่าน้ําใน
เขื่อนมีปัญหาพบค่าของน้ํามีระดับสูง บริโภคไม่ได้ วันที่ 23 ได้ลงไปพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนักข่าว ชาวบ้านลงไป
ด้วย พบว่าน้ํายังคงมีความเป็นกรดดินมีลักษณะสีแดงอมส้มและได้ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ เรื่องอยู่ระหว่างการสืบหา
ผู้กระทําความผิดกับทาง สภ.เขาหินซ้อน และทางอุตสาหกรรมจังหวัดเดินทางไปชี้แจงและกําลังหาแนวทางแก้ไขกับทาง
กระทรวง และวันที่ 24 ประสานกับศูนย์วิจัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ําที่ทิ้งกาก บริเวณ
อ่างเก็บน้ําและพ้ืนที่รอบๆอ่างเก็บน้ํา และบริษัท อีเอชเอช โมตีโพรเซสซิ่ง คิดว่าบริษัทดังกล่าวนําขยะมาทิ้ง จึงลงไปเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือไปเปรียบเทียบค่าในโรงงานกับทางนอกโรงงาน ส่งไปที่ศูนย์วิจัยกับกรมโรงงานและส่งตัวอย่างไปที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ได้เขียนโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ลักลอบทิ้งขยะเสียอุตสาหกรรม บริเวณแหล่งเก็บน้ําลุ่มน้ําโจน แห่งที่ 16 ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพ่ือต้องการอุตสาหกรรมแพร่กระจายของของเสียอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ําและดิน  โดยการนําของเสีย
อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนโลหะหนักออกไปกําจัด/บําบัด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ําลุ่มน้ําโจนแห่งที่ 16 ตามพระราชดําริ ให้
ประชาชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้โดยเร็ว 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายให้ประชาชนในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการเฝูาระวังการประกอบกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ได้มีหนังสือไปถึงกรมโรงงานเพ่ือขอข้อมูล GPS ของรถขนส่งของเสียถ้าดูผลวิเคราะห์ของเสียอันตรายซึ่งการ
ขนส่งจะต้องมีรถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ GPS สามารถส่งข้อมูลไปที่กรมโรงงานด้วย คาดว่ากลุ่มโรงงานน่าจะมีข้อมูลของรถ
ขนส่งที่วิ่งผ่านจุด ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคามได้ซึ่งจะดูว่าบริเวณนั้นมีรถขนส่งบริษัทใดบ้างที่วิ่งผ่านเข้าไปจะได้มีข้อมูล
ว่าเอากากอุตสาหกรรมนี้ไปทิ้งหรือไม่ ทําหนังสือขอใช้พ้ืนที่จากชลประทานซึ่งพ้ืนที่ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียเป็นที่ของ
ชลประทานและพ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกมันเพ่ือที่จะดูดน้ําเสียออกจากพ้ืนที่ ขอความอนุเคราะห์จากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่รับกําจัดของเสียเหล่านั้นได้จํานวน 6 โรงงานเพ่ือจะได้นําของเสียออกจากพ้ืนที่ในบางส่วน เมื่อวันที่ 24 
ต.ค.62 ตามโครงการที่ทําไว้มีท่านรองประสงค์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานทําการเปิดได้ดําเนินการดูดน้ําในบ่อเล็กไป 80 คิว 
โดยบ่อน้ํามีมากจนปั๊มน้ําเล็กกับปั๊มพญานาคดูดไม่ได้แล้ว เหลือน้ําอยู่ประมาณ 1.5 ม.จึงนําปูนขาวมา 30 ถุงเทลงไปใน
น้ําเพื่อให้น้ําปรับสภาพเป็นกลางหลังจากนั้นทําการกลบบ่อไปก่อนจุด 1 และจุดที่ 2 นําปูนขาวโรยบริเวณขอบอ่างเก็บน้ํา



 ๙ 

ใหญ่ใช้รถเปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วโรยปูนขาวไปปรับจากที่เป็นกรดให้เป็นกลางซึ่งพรุ่งนี้ได้ประสานรถไถเพ่ือทําการไถและ
พลิกหน้าดินคลุกกันเพ่ือให้ปูนขาวกับสารเคมีทําปฏิกริยากันมากยิ่งขึ้น และได้เก็บน้ําหลังจากโรยปูนขาวไปแล้วปรากฏว่า
จากวันที่ 24 ก.ย. ค่าน้ําอยู่ท่ี 2.5 เมื่อวานค่าน้ําอยู่ที่ 4 ซึ่งตอนนี้น้ํายังไม่เป็นสีส้มซึ่งคาดว่าปูนขาวยังไม่เพียงพอยังจะต้อง
ใช้ปูนขาวเพ่ิมขึ้นอีกอันนี้จะต้องใช้ระยะยาวต่อไป ซึ่งขั้นตอนต่อไปจัดทําโครงการระยะยาวเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกาก
ของเสียอุตสาหกรรม โดยจะของบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

พ.ต.ท.ประณต  เพียรบุบผา ผู้แทน สภ.เขาหินซ้อน 
 จากการสอบปากคําพยานผู้เกี่ยวข้องประมาณ 7 ปาก บางปากว่าน้ําไหลมาจากโรงงานมีร่องรอยการไหล

ของทางน้ําเก่าเหตุเกิดมาเมื่อ ปี 59 มีฝนตกหนัก ปี 60 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ไปเก็บน้ําไปตรวจและ
สืบสวนของ สภ.เขาหินซ้อนดูตามกล้องและสอบปากคําพยานใกล้เคียง 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 เห็นด้วยกับทางอุตสาหกรรมที่ตรวจ GPS ย้อนหลังดูรถบรรทุกสารเคมี กี่เดือน กี่ปีมีรถอะไรวิ่งมาบ้าง แต่

ไม่เห็นมีใครพูดถึงคือสภาพพ้ืนที่เกิดเหตุเป็นหลุมลึก 10 เมตร แอ่งกระทะและอ่างยายแจ๋วตรงไหนที่มีสภาพที่กองสารพิษ
ไว้บ้าง หรือว่าเทลงน้ําไปเลยไม่เจอขยะสารพิษเป็นกองใหญ่ๆใช่หรือไม่จะเกิดจากอะไรที่เสียที่เดียวทั้งแอ่งน้ํา ต้องทิ้งขนาด
ไหนถึงน้ําเป็นกรดได้ท้ังอ่าง ไม่มีใครวิเคราะห์ได้เลยอ่างน้ําใหญ่ ส่วนอ่างยายแจ๋วยังเสียบางส่วน ที่ดูแล้วเกือบ 1 ไร่ต้องใช้
สารพิษขนาดไหนถึงเสียได้มากขนาดนั้น กองสารพิษอยู่ตรงไหนของที่เกิดเหตุหรือว่าเทตรงไหนแล้วฝนชะลงมาได้ ใครจะ
วิเคราะห์เรื่องนี้ได้แล้วว่าจะมาจากสาเหตุใด จะได้ช่วยพนักงานสอบสวนหาคนทําผิดได้ง่ายขึ้นบ้าง  อุตสาหกรรมไปหารือ
กับฝุายเทคนิคของกรมทรัพยากรรับผิดชอบส่งกรมสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียมาจากอะไร จากดินหรือน้ําตรวจ
ให้หมด ไปเจอสารพิษแล้วสารพิษมาจากไหนเปูาหมายที่เจอสารพิษมาเกิดจากอะไรควรที่จะสแกนหารอบอ่างยายแจ๋วเลย
ว่าสารพิษอยู่รอบอ่างหรือไม่ในตัวที่เจอสแกนทุกโรงงานที่อยู่รอบรัศมี  5 – 10 กม. ดูว่าตรงไหนมีสารพิษตัวนี้ที่ทําให้เกิด
การเป็นกรดและเน่าเสียของน้ําแบบนี้ได้ สแกนรอบแรกแล้วเช็คให้ละเอียดเลยว่าที่นั่นเป็นอย่างไรไปเฝูาเลยว่านําขยะไปทิ้ง
ที่ไหน ดินที่นําไปตรวจมีโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส แต่ไม่รู้ว่าสารตัวใดที่ไปเจือปนแล้วทําให้น้ําเสียแบบนี้แต่
ไม่มีรายงานว่าต้องดูแหล่งนี้เหลือบ้างหรือไม่ รายงานมีแต่ดินกับน้ํา ตกลงเป็นสารเคมีท่ีละลายได้หรือไม่ที่มาทิ้ง 

ผู้แทน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 คาดว่าน่าจะนําน้ําที่เป็นกรดมาทิ้งซึ่งเป็นน้ําเสียจากโรงงาน กําลังหาข้อมูลน้ําที่เป็นสีเขียวอยู่ คาดว่า

น่าจะเป็นโซดิกคลอไรด์ซึ่งมีอยู่ทุกโรงงาน 
นายอิสเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
 รายนี้เคยมีข่าวดังในพ้ืนที่หนองแหนลักษณะเป็นโรงงานกําจัดของเสียมีรถมารับที่โรงงานแต่จะนํามาทิ้งที่

พ้ืนที่ว่างเปล่า แต่ตอนนั้นจับคนขับได้ ส่วนรายนี้มีชุมชนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ อบต.ได้นํารถน้ําไปสูบขึ้นถังเพ่ือ
จ่ายน้ําแทนประปาให้ 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ควรจะแก้ไขโดยสร้างเครือข่ายชาวบ้านให้เฝูาระวังว่าพบอะไรบ้าง สิ่งบอกเหตุ

ว่าน่าจะเป็นรถขนสารพิษแล้วจะต้องตามงานไปที่ใครไปตั้งเครือข่ายนี้ขึ้นมา อุตสาหกรรมไปเอารูปแบบว่ารถที่ขนสารพิษ
ทั้งหมดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรถ้าเป็นรูปที่ถูกกฎหมายจะเป็นรถลักษณะอย่างไรรถที่แอบขนสารพิษจะเป็นลักษณะแบบ
ไหน แล้วมาให้ความรู้ชาวบ้านเค้าจะได้รู้ว่าจะแจ้งข่าวให้ตํารวจหรือปกครองอย่างไร  เป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนชาวบ้านจะ
ได้เข้าใจเรื่องนี้จะได้ให้เฝูาระวังโดยเอาข้อมูลที่ให้ตํารวจว่าจะเฝูาดูอย่างไรแนะนําว่าปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนแล้ว ถ้าเห็นแล้ว
ถ่ายรูปถ่ายให้เห็นหมายเลขทะเบียนรถ เห็นด้านหน้า พยายามให้เห็นหลักฐานมาสามารถสาวเรื่องต่อได้พยายามให้
ชาวบ้านช่วยเรา อําเภอไปตรวจสอบเรื่องนี้มาประสานกับตํารวจในความรู้มาว่ารถขนส่งสารพิษต้องมีลักษณะอย่างไร ที่ถูก
กฏหมายต้องวิ่งบนทางหลวง แต่ถ้าวิ่งบนทางหลวงชนบทต้องกําชับว่าเป็นรถขยะ และรถที่แอบขนสารพิษควรจะมีลักษณะ



 ๑๐ 

แบบใด ความรู้แบบนี้ควรที่จะมาแจกจ่ายชาวบ้านจะให้ชาวบ้านช่วยกัน เดือนหน้าขอข้อมูลอําเภอไปวางแผนมาสายตรวจ
ต้องมีความรู้เรื่องนี้ อปพร. อส. ต้องมีความรู้เพ่ือที่จะช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบได้ มี สส.อนาคตใหญ่ จ.ชลบุรี ตั้งคําถาม
ในสภาว่าที่ ต.เกาะขนุน มีสารเคมีที่แอบทิ้งเป็นขยะมากมายได้แจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายครั้งแล้วแต่ไม่มี
ความเคลื่อนไหวแกไ้ขปัญหาให้เลย เรียกทุกหน่วยมาประชุมทั้งหมดแล้วเอาข้อมูลย้อนหลังไป 3 ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ว
จัดการกันอย่างไร มีก่ีคดีท่ีต้องตามรวมทั้งเหอเจียด้วยจบคดีแล้วปิดบริษัทแล้วย้ายออกไปหรือยัง อุตสาหกรรมไปตามด้วย 
ศาลสั่งปรับไม่กี่บาทแต่สร้างความเสียหายเป็นแสนเป็นล้าน ร้อยเวร สภ.ที่เกี่ยวข้องที่ทําเรื่องนี้โดยตรงส่งมาคนที่เป็น
เจ้าของคดีควรมาชี้แจงว่าทําไปถึงไหนอย่างไร ปลัดอําเภอทุกอําเภอไปตั้งเครือข่ายเพ่ือปกปูองคดีที่เกี่ยวกับสารเคมีแบบนี้
ด้วยให้ใช้ผู้ใหญ่บ้านตามคดีพวกนี้ ทสจ.เดือนหน้ามารายงานด้วย 

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย – ไม่มี 
 ติดตามบุคคลพ้นโทษ – ไม่มี 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 ติดตามคดีส าคัญ 

 ขยะสารพิษจากโรงงาน  
 อัคคีภัย 

          นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่มีอัคคีภัย แต่ทราบว่ามี 1 ราย เกิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
          นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  ความเสียหายประสานทางอาจารย์เป็นห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งมหาลัย เมื่อวันที่ 3 ต.ค. เวลา 
23.00 น. ทางอําเภอได้ตรวจสถานบริการจึงประสบเหตุจึง ไปที่เกิดเหตุเป็นห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
อาจารย์รู้ก่อนเพราะมีการตั้งระบบแจ้งเหตุที่โทรศัพท์ ได้แจ้งกู้ภัยฉะเชิงเทราและที่อาคารมีถังดับเพลิง 14 ถัง อาจารย์
และ รปภ.ของมหาลัยและกู้ภัยช่วยกันดับ ซ่ึงกู้ภัยมาภายใน 15 นาที 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 กู้ภัยมาภายใน 15 นาทีแต่สูญเสียทรัพยากรไป 18 ล้านบาท ถ้าสามารถลดระยะการทํางาน การสื่อสาร

ไดอ้าจจะเสียหายน้อยลง ต้องการให้มาตรการความสูญเสียลดลงไปน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทําได้แต่ถ้าเกิดขั้นตอนนักเรียนใช้ห้อง
ความสูญเสียอาจจะเกิดข้ึนมากกว่านี้ ไปวางระบบตรวจสอบใหม่ มีอัคคีภัยจะทําอย่างไร 

 ท่อแก๊ส 
 คลังแก๊สเชื้อเพลิง 

นายคเชนทร์  เที่ยงมณี  ผู้แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  ทางโรงไฟฟูาบางปะกงได้ทําการซ้อมแผน โดยมีผู้แทนจากอําเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์ การซ้อมเป็นไป

ตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพข้อท้วงติงคือเป็นไปตามบทจากแผนที่วางไว้ซึ่งครั้งต่อไปอยากให้มีการสอดแทรกโดยที่ให้
ทีมจะให้เจ้าหน้าที่อําเภอไม่ทราบมาก่อน 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ปภ.จะมีการซ้อมแผนรถน้ํามันเชื้อเพลิงอีกหรือไม่ไปทําหนังสือแจ้งท้องถิ่นเลยว่าต้องการจะซ้อมแผน

หรือไม่ ถ้ามีความต้องการ ปภ.ก็ประสานงานท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบค่าฝึกอบรมให้ได้ แต่ละคนแล้วแล้วหารเฉลี่ย 1 หัวได้
ค่าใช้จ่ายเท่าไรแล้ก็รวมเงินการบริหารจัดการประสานเอาวิทยากรมาฝึก ปภ.ก่อนปีใหม่ทําการฝึกให้ได้ 2 รอบ 

 



 ๑๑ 

   4.๒ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ – ไม่มี 
             

   4.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี   
 

   4.๔ แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย  
 นายปฐมพงศ์  เชื้อโพน  ผู้แทน ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา 
  กรมปุาไม้มีหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  62 แจ้งว่ากรมปุาไม้ได้ร่วมกับกรมพัฒนาอวกาศและ
สารสนเทศ ให้นําแอพริเคชั่นพิทักษ์ปุาใช้ชื่อว่า แอพริเคชั่นพิทักษ์ไพร เพ่ือทําการตรวจสอบพ้ืนที่ปุาที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
จากดาวเทียมและมาอ่านแปลค่าแจ้งจุดเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ปุาไม้ที่อยู่รับผิดชอบพ้ืนที่เข้าตรวจสอบโดยทันที แล้วมีแนว
ทางการดําเนินคือเมื่อพบจุดการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปุาไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ตรวจสอบโดยเร่งด่วน เมื่อมีการ
ตรวจสอบแล้วหากเป็นพ้ืนที่บุกรุกใหม่ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอทันที กํานัน ผู้ใหญ่บ้านร่วม
ดําเนินคดีในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ปุาไม้ ให้มีการขยายผลตรวจสอบแปลงข้างเคียง
หากพบว่าโดยมิชอบ โครงการทํากินจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและคสช.ด้วย ได้ทําหนังสือแจ้งเวียนแล้ว
สําหรับผลคดีในรอบเดือนที่ผ่านมามีเกิดขึ้น 3 คดี คดีที่ 1 บ่วงล่าสัตว์ข้อหาพยายามล่ายังไม่มีการล่า 2 คดียิงช้างซึ่งทาง 
สภ.ในท้องที่ได้รายงานไปแล้ว 3 คดีไม้พะยูงจํานวน 16 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 0.03 ลบ.ม.ไม่ได้ตัวผู้กระทําผิด 
  ขอรายงานเพิ่มเติมช้างปุาทําร้ายชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.เวลา 20.20 น. ช้างปุาทํา
ร้ายชาวเมียนมา อายุ 22 ปี นําส่ง รพ.สนามชัยเขตและส่งมารักษาต่อที่ รพ.พุทธโสธร และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุา เมื่อวันที่ 13 ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ และเมื่อวันที่ 15 มีท่านประธานและรองนายกเหล่ากาชาด 
พมจ.ไปเยี่ยมให้กําลังใจ ประสานงานจัดหางานจังหวัดกรณีต้องต่อวีซ่าเพ่ือรักษาตัวต่อ ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและสอบถาม
อาการซ่ึงอาการโดยทั่วไปครั้งแรกคือกระดูกซ่ีโครงข้างขวาหักซี่ที่ 3 -4 ข้างซ้ายซี่ที่ 6 – 8 ปอดช้ํามีเลือดและลมรั่วในช่อง
ปอด ปัจจุบันสอบถามอาการล่าสุดอาการดีข้ึน กําลังอยู่ระยะพักฟ้ืนถ้าอาการดีขึ้นจะส่งกลับไปดูแลที รพ.สนามชัยเขต 

นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เรื่องนี้ได้คุยกันหลายรอบแล้วกับอําเภอ ในกรณีเกิดเหตุช้างปุาเข้ามาทําร้ายหรือทําความเสียหาย ในส่วน

ของ อปท.สามารถช่วยเหลือได้เลยถ้ารายงานเข้ามาทาง ปภ.จะประกาศเขตพ้ืนที่ให้เพ่ือที่จะเป็นหลักฐานว่ามีสาธารณภัย
เกิดขึ้นจริง อปท.จะช่วยเหลือเรื่องการดํารงชีพได้ทันที  ส่วนเรื่องการเกษตร อปท.ไม่สามารถช่วยเหลือได้ต้องผ่าน
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาความช่วยเหลือ โดยงบ อปท.มี 3 ส่วน คือ งบที่ตั้งไว้ ถ้างบที่ตั้งไว้หมดให้เอางบ
เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆเอามาใช้ถ้ายังไม่พอสามารถใช้เงินสะสมได้ ใช้ในวงเงินที่ไม่จํากัดแต่ต้องอิงตามระเบียบ 

นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
 สอบถามทาง อปท.ตามระเบียบของท้องถิ่นช่วยเหลือตามภัยพิบัติ การสงเคราะห์ชี้แจงว่ามีข้อสังเกตว่า

จะเข้าสาธารณภัยหรือไม่ถ้าเป็นเหตุรายเดียวไม่เข้าสาธารณภัยและการจะรับเงินช่วยเหลือมีระเบียบการ ใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ปุวยยากไร้เทียบเคียงกับของ อบจ.ของท้องถิ่นไม่มี ระเบียบนี้ไปเทียบเคียงกับระเบียบของ อบจ.ว่าผู้ที่มี
คุณสมบัติข้อหนึ่งที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยยากไร้ต้องมีสัญชาติไทยจึงไม่สะดวกที่จะดําเนินการ 

นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในเรื่องของการประกาศภัยมี 2 ประกาศคือ 1 ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือต้องนําเข้าประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัด 2 ประกาศเขตพ้ืนที่สาธารณภัยเป็นประกาศตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ซึ่งจะไม่มีคําว่าเกิดเป็นวงกว้าง มีงานเดียวก็สามารถประกาศเขตพ้ืนที่ได้ เมื่อประกาศแล้วหน่วยงานต่างๆสามารถนําไป
อ้างอิงได้ว่าเป็นสาธารณภัย ในส่วนท้องถิ่นของสนามชัยเขตที่ไม่ให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมา สืบเนื่องจากเกรงว่าจะเป็น
การซ้ําซ้อนช่วยเหลือของทาง อบจ. จึงแก้ปัญหาโดยรวบรวมเงินกันเพื่อช่วยเหลือ 
 
 



 ๑๒ 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ต้องคํานึงถึงว่ามีพาสปอร์ตเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจ่ายตามกฎหมายไทยหมด แต่ถ้าลักลอบเข้ามาจะไม่
ช่วยเหลือ ปภ.ทําหนังสือชี้แจงโดยเฉพาะสนามชัยเขตซักซ้อมเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือใหม่หมด แล้วอําเภอชี้แจงกับ อปท.ใน
พ้ืนที่ด้วยกับท่าตะเกียบ และแปลงยาว รวม 3 แห่ง 

นายวีระพงศ์  โคระวิตร  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
 เพ่ิมเติมทางคดีเขตเขาอ่างฤาไนเป็นคนกล่าวทุกข์ทั้งหมด ที่ไม่ได้คนพอดีไปพบกองไม้ให้เจ้าของมาเอาแต่

ไม่มาเอาต้องยึดไม้ทั้งหมด เรื่องบ่วงปัจจุบันมีปัญหาช้างและสัตว์ปุาที่โดนบ่วง ใช้อุปกรณ์มาช่วยอาทิตย์ที่ผ่านมามี  2 คดี 
แต่ก่อนมีการเก็บบ่วงทิ้งตอนนี้ได้คนด้วย โดยใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยตอนนี้ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวางบ่วงไว้ 5 
จังหวัด แจ้งปกครองและอําเภอการกระทําแบบนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่เกิดให้มีการสูญเสีย 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 ท่านช่วยนําคู่มือว่าบ่วงมีลักษณะแบบไหนใช้อะไรทํา และถ่ายภาพเป็นความรู้ให้อําเภอการตั้งบ่วงตั้ง

ตรงไหน พ้ืนที่อย่างไรจะได้บอกชาวบ้านถ้าพบจะได้รื้อทิ้ง 
นายวีระพงศ์  โคระวิตร หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
 การทําบ่วงแล้วแต่ว่าจะใช้กับสัตว์ชนิดไหน ถ้าเป็นไก่จะเป็นลวดเส้นเล็ก ถ้าเป็น กระทิง วัวแดง หมู เก้ง 

กวาง ฯลฯ จะมีตั้งแต่เชือกเส้นใหญ่ที่ใช้เลี้ยงควายมีลวดหรือสลิง 
          นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 

 อยากทราบว่าเครือข่ายหรือชาวบ้านไม่เข้าไปเห็นจะได้ช่วยได้ มีประเด็นที่รับทราบจากสื่อมวลขนบ้าง 
กรณีมีการล่าสัตว์มีการใช้บ่วงดักสัตว์มีขบวนการสั่งซื้อให้มีการล่าหรือดักสัตว์ 

นายวีระพงศ์  โคระวิตร หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
 เรื่องการล่าสัตว์เป็นขบวนการโดยส่วนใหญ่ที่เจอคือชาวบ้านเพ่ือไว้กินและไว้ขายในท้องถิ่นยังไม่เจอกรณี

เป็นออเดอร์ถ้าได้ข้อมูลมาจะนํามาท่ีประชุม 
 

   ๔.๕ ผลการด าเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน – ไม่มี  
 

   4.6 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ 
นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 

  ขอรายงานผลการจับกุมตลอดทั้งปีได้ของด่านชั่งน้ําหนักฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งหมด 54 ราย เป็นการ
จับกุมที่สถานี 25 ราย จับกุมโดยสปอร์ทเช็ค  29 ราย ผลทางคดีจําคุกทั้งหมด 12 ราย สูงสุดจําคุก 4 เดือน ปรับ                    
๑5,000 บาท 

 

   4.7 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ   
พ.ต.ท.นิทัศน์  แหวนประดับ  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 

  ตอนนี้ใช้วิธีปูองกันหลังเที่ยงคืนจะใช้รถยนต์มีสัญญาณไฟ 3 จุด ส่วนใหญ่เด็กแว๊นส์มาจากสมุทรปราการ 
ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เรื่องท่อส่วนใหญ่ที่จับยึดมาส่วนใหญ่จะสั่งทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีของผู้ช่วย ผบ.ตร.ทําอยู่ ถ้าส่งข้อมูล
ไปเป็นผลงานพื้นที่ตรงไหนมีการผลิตท่อไม่ผ่าน มอก.  
           

   4.8 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
   นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 
  มีเรื่องของสถิติอุบัติเหตุที่น่าสนใจในเดือนท่ีผ่านมามีผู้บาดเจ็บ 182 ราย เสียชีวิต 7 ราย พฤติกรรมเสี่ยง

ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุราขณะขับรถ 
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นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
 ย้ําเรื่องช้างปุา กรุณาใส่ใจโดยละเอียดเร่งรัดโดยเร็วอย่าช้า ส่วนสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มรับทราบทาง

เอกสาร ใกล้ปีใหม่แล้ว ท่านสรรพสามิตถ้าพบคนทานเหล้าสอบให้ได้ว่าเอาเหล้าที่ไหนมาทาน ถ้าผู้ปกครองให้ทานเชิญ 
พมจ.มาพบครอบครัวนี้ แต่ถ้าเด็กมาซื้อหาเองท่านสรรพสามิตไปปิดร้าน ลักษณะของแผนอุบัติภัยปีใหม่ยังเหมื อนเดิมทุก
หน่วยต้องเขียนรายละเอียดมาประกอบผนวกให้หมด ต้องให้หน่วยอื่นรู้งานกันให้หมดถ้ามีแผนจังหวัด ขอให้ผนวกเป็นของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเซ็นมาหรือผู้รักษาการแทนเซ็นมา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา  15.25  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 ) 
                                                                               รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโพธิ์ 
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