
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  7/๒๕61 

วันจันทร์ที ่  23   กรกฎาคม   ๒๕61   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายชาธิป  รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) (ประธาน) 
2. นางปณิตา  ทรัพยวณิช  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.ภูมินทร์  สิงหสุต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
5. พ.ต.สรายุทธ์  รอดปิ่นทอง  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. ร.อ.ณรงค์  สุวรรณวิก  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
8. พล.ต.พณิชย์  ศิริพละ   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
9. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
10. นายศักดิ์ชัย  เผือกศิริพิบูลย์  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. น.ส.ทิพย์สุดา  ภูมิพาณิชย์  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายพนมทวน  พงษ์พันธ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายธนยศ  ยันตะนะ  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายจรัส   ครชาตรี   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. นายศุภกิจ  รุ่งฟ้า   แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางปราณ ี  บัวทร   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
19. ว่าที่ร.ต.สุพจน์  บุญยืน   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
20. นางอุไรวรรณ  อินทะสะ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
21. นายธเนตร  พารา   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายสุนทรวุฒิ  สุพรหมมา  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายรัชพล  โรจน์ธนประภา  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
24. นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
25. นายสุชาติ  เชิดพงษ์   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นายศักดิ์ชัย  ศรสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

29. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
30. นายวุฒิภากรณ์  จันทร์ทับ  รก.พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
31. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. นายปราโมท  กายง   แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
33. นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายชูเกียรติ  ลูกอินทร์  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
35. นายคเชนทร์  เที่ยงมณี   แทน นายอ าเภอบางปะกง 
36. นางฐิติลักษณ ์  แสงงาม   นายอ าเภอพนมสารคาม 
37. นายธีระศักดิ์  พยุหกฤษ  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
38. นายไพโรจน์  ปลื้มจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
39. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
40. นายพงษ์สุรีย์  อัสพันธ์   แทน นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 
41. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
42. นายสุริยกมล  ไวยหงส์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
43. นายพิชิตพงศ ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
44. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเข่ือน 
45. พ.ต.ท.ธนายุทธ  สีดา   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
46. พ.ต.ต.สมคิด  พลมั่น   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
47. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
48. พ.ต.ท.สราวุธ  ศรีวิฑูรย์ศักดิ ์  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
49. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
50. พ.ต.ท.พิริยพงศ ์  พงษ์สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
51. พ.ต.ท.อุทัย  ประทุมทอง  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
52. พ.ต.ท.สนั่น  คงรัตน ์   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
53. พ.ต.ท.ไพฑูรย ์  ลายประดิษฐ์  แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
54. พ.ต.ท.ปริพล  สารการ   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
55. พ.ต.ท.วรานนท์  บุราณรมย์  แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
56. พ.ต.ท.ปรีชา  เรืองศรี   แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
57. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
58. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.วังคู 
59. พ.ต.ท.ธัญญะ  จันลองภาส  สว.สภ.สาวชะโงก 
60. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จิตไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
61. ร.ต.อ.วิสันต์  เหมือนสิงห์  แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
62. นายคณพศ  ไพศาล   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. นายอโณทัย  พัดทอง   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
64. นายสุรวุฒิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
65. ว่าที่พ.ต.ไพรัตน์  สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
66. นายสุราษฎร์  เผือกพูนผล  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
67. นายศุภกิจ  นิยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 



 ๓ 

68. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
69. นายณรงค์ศักดิ ์  แก้วเมืองเพชร  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
70. นายมหัตม์  มงคล   ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
71. พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพรเลิศ  โชคชัย   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.ต.อ.ชัยรัตน์  อู่พิทักษ ์  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
3. นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ  ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายอนุชา  กระจายศรี  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

                สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
6. พ.ต.อ.เสถียร  เหล่าเกิ้มหุ่ง  ผกก.สภ.พนมสารคาม 
7. พ.ต.อ.ณัฐจักร  จันลา   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
8. พ.ต.ท.เหมจักร  บุนนาค   สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
9. พ.ต.ต.นโรตม์  ยุวบูรณ์   สว.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
10. นายพีรสรณ ์  ปัญญาหอม  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
11. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
12. นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ ์  นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
13. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
14. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
15. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
16. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
17. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
18. นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
19. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
20. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
21. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
22. นายสินชัย  แทนศร   นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
23. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
24. นายอิทธิพงษ ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
25. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
26. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
27. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
28. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
29. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
30. นายทวีศักดิ ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
 



 ๔ 

31. นางนิทัศนีย ์  ฉัตรโชติกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
      (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒) 

32. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.45  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผู้ว่าฯได้มอบหมายให้ไปประชุมที่กรุงเทพฯเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทุกอย่างและ
กระทบกับความมั่นคงด้วย และกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท 1)  เป็นประธานการ
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่6/๒๕61  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 28  มิถุนายน  25๖1                                 
   พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ  ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  มิ.ย. 61 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว และมีการแจก QR  code มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่าย
เลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.ท.ประยุทธ  ดานะ  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3) 
  ในรอบเดือนไม่มีคดีที่ส าคัญและน่าสนใจ 

  

3.2  รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง  
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณะภัย 

    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
   การชุมนุมเรียกร้องใหญ่ๆ ไม่มีแตจ่ะมีเหตุการณ์ที่น่าจะน าเรียนที่ประชุมเรื่องของจังหวัดได้รับหนังสือจาก

ผู้แทนกลุ่มชื่อกลุ่มประเวศพัฒนา 1 และกลุ่มไบตุลมานเพ่ือการฟ้ืนฟูการเกษตรแบบครบวงจร  กลุ่มคลองเขื่อนพัฒนากลุ่ม
บางแก้วพัฒนาให้น าหนังสือกราบเรียนคณะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพ่ือให้พิจารณาน าร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการปรับแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เป็นความเคลื่อนไหวมีเป็นระยะๆ เกี่ยวของสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  วันนี้ก็มายื่นหนังสือ
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอที่ท่านประธานได้รับผิดชอบอยู่ให้น าหนังสือจากกลุ่มเสนอไปยังคณะท่านนายกรัฐมนตรี เป็น
ขั้นตอนของภาคประชาชนในนามของกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูพัฒนาเกษตรกรไม่มีการชุมนุมเรียกร้องหรือเข้ามาสร้างปัญหาความ
วุ่นวายในพ้ืนที่  ส่วนเรื่องการชุมนุมทั่วไปไม่มีปรากฏข่าวสารชัดเจนนอกจากว่าในเดือนหน้าสมาคมประมงท้องถิ่นทั่ว
ประเทศและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยมีการนัดหมายกันในวันที่ 1 ส.ค.จะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องที่
ท าเนียบรัฐบาล ดูแล้วจะมี อ.บางปะกง ซึ่งมีประมงชายฝั่งอาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อย ฝากทางพ้ืนที่ อ.บางปะกง
หรืออ าเภออ่ืนถ้ามีข่าวสารเรื่องนี้ช่วยแจ้งมาล่วงหน้าจะได้ท าความเข้าใจ หลักการไม่อยากให้เข้าไปร่วมออกนอกพ้ืนที่ไป
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หรือถ้าจ าเป็นต้องไปก็ขอให้ทางอ าเภอติดตามไปด้วยเพ่ือเข้าไปดูแลและอ านวยความสะดวกและรายงานข้อมูลให้จังหวัด
ทราบเป็นระยะๆ 

    นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  ถ้ามีกลุ่มใดที่เดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องส่วนกลางทางอ าเภอต้องจัดคนไปด้วย  และน า อส.ไปด้วยแต่ต้อง
ไปเป็นมิตรกันคอยดูและประสานงานกับกลุ่มราชการในส่วนกลาง  กลุ่มการปกครองจะตรวจซึ่งจะมีส านักความมั่นคง
ภายในจะรับผิดชอบเรื่องมวลชน เรื่องสุดท้ายคือดูแลเรื่องประชาชนไปถวายพระบรมศพซึ่งปลัดฝ่ายความมั่นคงไปประจ า 
   นายคเชนทร์  เที่ยงมณี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  ส่วนของบางปะกงมีพ้ืนที่ชายฝั่ง ต.สองคลอง ต.บางปะกง ต.ท่าข้าม ส่วนของ ต.สองคลองที่ติดตามข่าวนี้
ตลอดเวลาเช่นกันไม่น่าจะมีการเดินทางไป  จะเน้นส่วนของ ต.ท่าข้าม ที่อาจจะมีผลกระทบของประมงชายฝั่งบ้างได้
ประสานผู้ที่เป็นแกนน าในพื้นที่อยู่แล้วก็มีการติดตามและจะดูให้เหมาะสมที่สุดและไม่ให้เกิดเรื่องปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์    
     นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  มีการประชุมชุดปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งสังกัดหลายๆส่วนกรมการปกครองร่วมกับ อ.แปลงยาวและ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ร่วมกันไปตรวจจับกุมความผิด พ.ร.บ.ปราบปรามการค้ามนุษย์ร้านต้นปาล์มที่ อ.แปลง
ยาว เบื้องต้นเกิดจากการสืบสวนมามีการกระท าความผิดซึ่งต้อง ใช้ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายในการหา
พยานหลักฐานและชี้ช่องต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การเข้าจับกุมซึ่งทางผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ รับทราบและจัดก าลังเข้าไปเสริมสนับสนุน
ทางฝ่ายปกครองจังหวัดผู้เกี่ยวข้องและมีการน าผู้เสียหายคาดว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ที่คาดว่าเข้าข่ายผู้เสียหายจะกระท า
ความผิดการค้ามนุษย์แยกออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยขณะนี้น ามาไว้ที่บ้านพักเด็กมอบให้ดูแลคุ้มครองน่าจะอยู่ในที่ๆปลอดภัย
คุ้มครองไว้เพ่ือเป็นพยาน  และจะคัดกรองเพ่ิมเติมในส่วนของทางปกครอง อ.แปลงยาว ต ารวจบันทึกที่มาจับกุมด าเนินการ
ตามกฎหมาย  ในส่วนของปลัดจังหวัดด าเนินการโดยตรงคือดูแลผู้เสียหายและผู้ที่เข้าข่ายผู้เสียหายร่วมกับทางส านักงาน
บ้านพักเด็กซ่ึงอยู่ในอ าเภอเมืองและพัฒนาสังคมฯ ให้ปลอดภัยเป็นอย่างดี สุดท้ายพาไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธร 4 คน เป็น
เด็กยังไม่รู้อายุที่แท้จริงพาไปเอ็กซเรย์เพ่ือจะน าผลการตรวจมาให้เจ้าหน้าที่  เพ่ือจะท าการคัดแยกสอบถามเพ่ิมเติมโดย
ทีมสหวิชาชีพซึ่งมีพัฒนาสังคมฯ จะให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่าที่มาที่ไปของเด็ก 6 คน จะเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์จากท่ีเหลือเป็นอย่างไร คงจะให้พัฒนาสังคมฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 
    นายวุฒิภากรณ์  จันทร์จับ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   หลังจากท่ีด าเนินการจับกุมท้ังหมด 6 รายมาไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเมื่อคืนวันที่ 13 ก.ค. ในวันที่ 
14 ก.ค. เวลา 10.00 น.  ทีมสหวิชาชีพร่วมกันวางแผนมีองค์กรภาคเอกชนด้วยและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของ
ในทีมปรึกษาหารือในส่วนของด าเนินการจับกุมในครั้งนี้มีใครที่อายุต่ ากว่า 18 ปีและอายุมากกว่า 18 ปี จะแยกออกเป็น 
2 เคท เพราะว่าอายุต่ ากว่า 18 ปีจะเข้า พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยและเข้าการค้ามนุษย์เด็ก หลังจากเวลา 10.00 น.ได้
ปรึกษาหารือกันว่าผู้ที่เสียหายทั้งหมดที่เป็นสัญชาติไทยสามารถตรวจสอบได้ว่าอายุเกิน 18 ปีแต่อีก 4 คนที่เป็นต่างด้าวก็
น าไปตรวจสอบที่ รพ.พุทธโสธรหลังจากนั้นเวลาบ่าย 2 โมง ทางสหวิชาชีพก็ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยแบ่งทีมสห
วิชาชีพออกเป็น 3 ทีมประกอบด้วยพนักเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็ก และ 
พัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด พนักงานสอบสวน สภ.แปลงยาว ผู้แทน ตม.ผู้แทนสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดและองค์กรภาคเอกชนในวันนั้นก็มา 3 ทีม ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มคาดว่าอายุน้อยกว่า 18 
ปีมี 2 คน มีอายุ 18 ปีกล้ ากึ่ง และมีอายุ 17 ปีลงมาแบ่งเป็น 1 กลุ่ม และมีคนไทย 2 คนเป็น 1 กลุ่มและสัญชาติลาว 2 
คน เป็น 1 กลุ่มและทั้ง 3 ทีมสหวิชาชีพทั้งหมดคัดแยกและเวลา 17.00 น.ก็สรุปผลออกมาว่าผู้ที่เสียหายทั้งหมดเป็นคน 
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ไทย 2 คนเป็นแม่บ้าน 1 คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีแต่อย่างใดในจ านวนดังกล่าวมีคนไทยรวมด้วยอีก 1 คน
ทั้งหมด 5 คนมีเรื่องการค้าประเวณีทั้งหมด แตส่าเหตุการค้ามนุษย์จะมีเด็กที่อายุต่ ากว่า 17 ปีจากการตรวจร่างกายมวล
กระดูก ทางพัฒนาสังคมฯและทีมสหวิชาชีพร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องของการด าเนินคดีเรื่องของเรื่องผู้เกี่ยวข้องจึงเชิญ
ทาง ปกครอง และหน่วยงานทีมต่างๆ ต ารวจแจ้งด าเนินคดีทั้งหมด 6 ราย ณ วันนั้น สภ.แปลงยาวก็ไปและเด็กอายุที่ต่ า
กว่า 17 ปีทางพัฒนาสังคมฯก็ได้กักตัวเด็กคนนี้ไว้ 1 คนเพ่ือสืบค้นคดีดังกล่าวต่อ  เด็กคนนี้วันรุ่งขึ้นส่งตัวไปสถาน
คุ้มครองบ้านเกร็ดตระการ  จว.นนทบุรี เพ่ือจะสืบพยานในส่วนของต ารวจซึ่งอยู่ในช่วงของการสืบพยานและสืบหา
ข้อเท็จจริง  ในเรื่องของเด็กที่ไปอยู่ จว.นนทบุรีก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์คดีการค้ามนุษย์ 
จว.ฉะเชิงเทราโดดเด่นขึ้นมาอีก 1 ที่เลยท าให้ทางส่วนกลางก็เกิดความตระหนักเพราะ จว.ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้
ซึ่งไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณ 2 ปีแล้วและอยู่ๆ ก็มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจึงท าให้ส่วนกลางต้องระวังประสานมาเป็น
ระยะในเรื่องของคนท้ังหมด  หลังจากท่ีคัดกรองเสร็จแล้ว 5 คนก็ส่งคืนสถานีต ารวจไม่เกี่ยวในเรื่องนี้ก็กลายเป็นความผิด
คดีอ่ืนๆไป  ในเรื่องการประสานให้ความช่วยเหลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นเรื่องเรียกร้องค่าแรงงานให้กับลูกจ้าง
และทางจัดหางานจังหวัดพิจารณาการช่วยเหลือในเรื่องของการให้ลงทะเบียนที่จะไปท างานต่อซึ่งในส่วนนี้มีคนไทยด้วย
เพราะว่าร้านถูกปิด ทาง สภ.แปลงยาวได้ด าเนินคดีในเรื่องของผู้ที่ในเรื่องของการค้ามนุษย์ 5 ราย ซึ่งส่วนของต ารวจ
ขณะนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ในวันที่ 15 ช่วงเช้าเคทนี้เป็นเคทค่อนข้างมีความผิดรุนแรงขอความร่วมมือทางปกครอง
จังหวัดจึงให้ กอ.รมน.ต้องขอขอบคุณที่อ านวยความสะดวกและดูแลตลอดคืนเป็นเวลา 2 คืน เพราะว่าเคทนี้อยู่บ้านพัก
เด็กเพราะบ้านพักเด็กจะดูแลเด็กเล็กมากกว่าเพราะเด็กโตหรือคดีใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยปลอดภัยเพราะเนื่องจากเป็นตึกไม่มี
รั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจนอาจจะเกิดเหตุการณ์อ่ืนๆได้  เคทดังกล่าวทั้งหมดนี้เราก็ได้รับการยืนยันจากส่วนราชการต่างๆแล้ว
ว่าถ้ามีเคทเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นเคทท่ีท างานในแหล่งอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ต้องให้ทางพัฒนาสังคมฯเข้าไปร่วมในการ
คัดแยกหน่วยทุกครั้ง  

    พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
   ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ผู้ต้องหาจ านวน 3 คนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานด าเนินคดีตอนนี้ฝากขัง
อยู่ที่เรือนจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    นายพนมทวน  พงษ์พันธ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  กรณีเรื่องการค้าประเวณีต้องเข้าไปอยู่ในที่นั้นเรื่องของการล่อซื้อคือแสวงหาพยานหลักฐานจะต้องเบิก
ความกับศาล มีการถ่ายพยานหลักฐานเช่นเงินที่ล่อซื้อ  มีการหักเงินค่าตัวและจ่ายกับนายหน้าก็เป็นการค้ามนุษย์แต่ถ้า
โดยปกติแล้วถ้าขอบกันนัดกันไปก็ไม่ผิดกฎหมายมีการค้าระหว่าง 2 คนอย่างน้อยอายุเกิน 15 ปีไปแล้วค่อนข้างปลอดภัย
แต่ถ้าต่ ากว่า 15 ปีผิดกฎหมายชัดเจนแต่ถ้าไม่เกิน 18 ปีจะมีข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย 
   นายวุฒิภากรณ์  จันทร์ทับ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เท่าที่คุยกับชุดปฏิบัติการยืนยันว่าการล่อซื้อทุกครั้งไม่เคยล่วงเกินเพราะถ้ามีการจ่ายเงินแล้วถือว่าตกลง
แล้วและสามารถเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับได้เลย 
    นายพัลลภ นักเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว 

  จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทาง อ.แปลงยาวท าหนังสือเสนอพิจารณาปิดสถานบริการที่มีลักษณะเป็น
สถานประกอบการที่มีลักษณะสถานบริการทางจังหวัด  สืบเนื่องมาจากการจับกุมจากชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองน า
โดยท่าน มานะ สีมา น าทีมมาร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แปลงยาว เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คหรือทางเพจล่ามีการ
สืบทราบมาว่าทางร้านต้นปาล์มคาราโอเกะมีลักษณะเป็นการค้าประเวณีอาจจะมีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่ค้าประเวณีอยู่
ด้วยซึ่งจากการจับกุมดังกล่าว ที่ทางพัฒนาสังคมรายงานอ าเภอก็ได้ท าหนังสือการพิจารณาปิดสถานประกอบการคล้าย
สถานบริการดังกล่าว ตามค าสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ข้อ ๔(๖) เรื่องห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการท้ายสถานบริการกระท าการหรือยินยอมปล่อยปละละเลยให้กระท าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ตาม
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ค าสั่งปิด 5 ปี และเพิกถอนใบอนุญาตด้วย ขณะนี้ทางร้านก็ปิดเรียบร้อยแล้วคงเปิดไม่ได้แล้วซึ่งโดนจับทั้งหมด 3 คน พ่อ
แม่ลูก 
    พล.ต.พณิชย์  ศิริพละ รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
  ในเรื่องประเด็นการค้ามนุษย์ขอให้ทุกส่วนได้ช่วยกันในส่วนนี้ จว.ฉะเชิงเทราเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ยังติด
สีแดงอยู่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น พ้ืนที่ดังกล่าว กอ.รมน.ก็ลงพ้ืนที่นี้ถึง 2 ครั้งเมื่อลงไปแล้วทุกภาคส่วนขอให้กวดขันในส่วนนี้
ด้วย เป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงทางความมั่นคงลงมาดู น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนตามค าสั่งของ คสช.ในเรื่ องของการค้ามนุษย์การพนัน
ต่างๆ ขอฝากให้ทางพ้ืนที่กวดขันด้วย 
  

 4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
    นายศุภกิจ  รุ่งฟ้า แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ขอรายงานผลการด าเนินการการตรวจสอบปราบปรามจับกุมนายจ้างที่กระท าผิดตาม พ.ร.บ.การ
บริหารงานบุคคลต่างด้าว พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราได้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบสถานประกอบการจ านวน 13 รายพบการกระท าความผิดนายจ้าง 4 ราย              
ต่างด้าว 11 คน 

     ร.ต.อ.วิสันต์  เหมือนสิงห์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนของ ตม.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์  เปิดใช้เต็มรูปแบบขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการทุกท่านอย่ารับแรงงานผิดกฎหมาย ขณะนี้มีแรงงานที่น าเข้ากลุ่มของ MOU อย่างเดียว  ส่วนนี้จะมีแรงงาน
ได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่าแรงงานเริ่มทยอยเปลี่ยนนายจ้างคือคนที่ได้ Part แล้วจะหลบหนีออกจากนายจ้างเก่า
ไปอยู่กับนายจ้างใหม่  ขอความร่วมมือออกจากนายจ้างเก่าไปอยู่กับนายจ้างใหม่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 
วันไม่อย่างนั้นจะโดนข้อหาและผู้ประกอบการรับต่างด้าวเข้ามาอาศัยจะสังเกตดูว่าการที่ต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยจะต้องมา
แจ้ง ตม.ภายใน 24 ชม.มิฉะนั้นจะโดนมาตรา 38  
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  ฝากทาง ตม.ช่วยดูว่ามีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีแรงงานต่างด้าวเปิดขายหมูกระทะแต่
ว่าไปหมดแล้ว และตลาดบ่อบัวมีเรื่องร้องเรียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแอบแฝงเป็นลูกจ้าง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.4 การแกไ้ขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ  
   นายรัชพล  โรจน์ธนประภา แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ผลการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนัก
เกินอัตรากฎหมายก าหนดทั้งหมด 16 คัน แบ่งเป็นพ้ืนที่ อ.เมืองทั้งหมด 10 คัน อ.แปลงยาว 1 คัน อ.ท่าตะเกียบ 2 คัน 
อ.สนามชัยเขต 1 คัน อ.บางปะกง 2 คัน ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีผลการจับกุมที่รวมอยู่ในนี้ด้วยคือรถบรรทุก 6 ล้อ น้ าหนัก
เกินสูงสุดที่จับได้น้ าหนักเกินไป 6,800 กก.ซึ่งรถ 6 ล้อใน จว.ฉะเชิงเทราบรรทุกมาน้ าหนักเกือบเท่า 10 ล้อ  น้ าหนักที่
บรรทุกกันที่แบกมาซ่ึงขณะนี้จ านวนรถพ่วงหรือรถ 10 ล้อ จ านวนน้อยลงแต่จะไปเพ่ิมในอัตราของรถ 6 ล้อ ซึ่งจะได้
กวดขันจับกุมกันต่อไป ซ่ึงโทษของบรรทุกเกินจะส่งด าเนินคดีตาม สภ.แต่ละพ้ืนที่ จะมีอัตราโทษตั้งแต่ปรับ 10,000 บาท
จนถึงยึดรถ 
   นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เมื่อเดอืน มิ.ย.ที่ผ่านมาได้ตั้งด่านชั่งน้ าหนักในเขตพ้ืนที่ อ.เมือง อ.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต เรียกตรวจ
รถบรรทุกได้ทั้งหมด 14 คันที่สงสัยว่าบรรทุกน้ าหนักเกิน เมื่อชั่งแล้วก็ไม่เกินและได้ปล่อยไป 
   นายสุนทรวุฒิ   สุพรหมมา แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในช่วงเดือน มิ.ย.61 ที่ผ่านมาบูรณาการร่วมกับทหารและต ารวจด าเนินการตั้งจุดตรวจสอบรถที่ดัดแปลง
สภาพสุ่มเสี่ยงบรรทุกน้ าหนักเกินในเขต จว.ฉะเชิงเทราทั้งหมด 5 จุด ตรวจสอบรถตามขนส่ง 700 กว่าคันพบการกระท า
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ผิด 36 คัน เป็นรถติดตั้งกระบะทึบ 20 คัน ติดตั้งตะแกรงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์เอาไปบรรทุกของ
ที่มีน้ าหนักไม่ว่า กรวดหินดินทราย ในส่วนของการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ส านักงานขนส่ง ได้บูรณาร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัดและท่ีท าการปกครองจังหวัดในการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน
ขับรถเป็นประจ าทุกเดือน โดยในช่วงปลายเดือนนี้ตั้งแต่วันที่  26 – 30 ก.ค.เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขนส่งทางบกจัด
กิจกรรมรณรงคล์ดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วย  ในการนี้ขอความร่วมมือ ทหาร ต ารวจ สาธารณสุขและที่
ท าการปกครองในการสุ่มตรวจสอบหาสารเสพติดของพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจ า 
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  ในการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถให้ท าตลอดและเครื่องตรวจได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจจาก
ปกครองถ้าเกิดหมดเมื่อไรให้แจ้งด้วยท าหนังสือมาให้ป้องกัน  การเบิกจ่ายให้มีหลักฐานถ้า สตง.มาตรวจสอบเราไม่มี
หลักฐานว่าใครเบิกยังไง ใช้อะไรเท่าไร 
   นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  สืบเนื่องจากโครงการรถบรรทุกสีขาวสอบถามเรื่องของเรื่องโทษ โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนมาก
ถ้าเล็กน้อยกจ็ะปรับ 3,000 – 6,000 บาท ในส่วนที่มีน้ าหนักสูงเกินกว่า 10 ตัน ของ จว.ฉะเชิงเทราจะลงโทษจับ 30 – 
50 วันแล้วแต่กรณีส่วนมาตรการของการยึดรถส่วนมากรถที่ถูกจับกุมจะอยู่ระหว่างรถที่เช่าซื้อ ถ้ามีหลักฐานการเช่าซื้อมา
แสดงก็จะไม่ขอริบเพราะถ้าริบไปก็ไม่ใช่ส่วนของผู้กระท าความผิด ในส่วนข่าวของรถใน จว.ฉะเชิงเทราในภาพรวมของรถ
กลุ่มลูกรัง หิน ดิน ทราย ที่วิ่งเส้นทางทางหลวงหลัก 90 % จะมีผู้ประกอบการบางรายที่ถูกจับตลอดและทุกวันนี้ก็เข้ามา
พุดคุยกันบอกว่าจะเลิกแล้วก็ท าตามกฎหมายเหมือนกัน แต่ก็จะมีพ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนเช่น อ.บางน้ าเปรี้ยว อ.พนมสาร
คาม พ้ืนที่ด้านนอกยังไม่ผ่านตัวเมืองก็มีมากต้องพ่ึงพาอาศัยชุดเฉพาะกิจต่อไป  มีข่าวจากศูนย์ควบคุมยานพาหนะกรมทาง
หลวง  ซึ่งปัจจุบันหลังจากมีการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินก็จะเป็นในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างค่อนข้างจะชัดเจนและน้ าหนัก
จะสูงมากมีแนวความคิดว่าจะเอาความผิดกับโรงโม่หินหรือบ่อทรายเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาต สัมปทานต่างๆของ
ภาครัฐ ซึ่งใน จว.ฉะเชิงเทราจะไม่ค่อยมีประเภทพวกนั้น ส่วนมากจะมีใบอนุญาตถมดิน ขุดดิน หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานที่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นเอกสารสิทธิเอกชน อยากจะให้มีมาตรการเชิงรุกต่อ กรณีรถที่บรรทุกน้ าหนักเกินที่มาจาก
แหล่งวัสดุต้นทาง จะมีหลายแหล่งวัสดุที่ให้ความร่วมมือไม่ขายวัสดุพวกนี้ที่เกินพิกัดจากกฎหมายออกไปแต่ก็มีบางบ่อที่ยัง
ขายอยู่ก็ยังมีมาตรการเชิงรุกท่ีจะตรวจสอบกับต้นทางท าไมต้นทางปล่อยวัสดุที่เกินกฎหมายก าหนดออกมาจ านวนมากได้ 
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  จว.ฉะเชิงเทราเป็นทางผ่านเมื่อบรรทุกมาเกินแล้วผ่านมาท าให้ถนนเสียหายซึ่งทางหอการค้าท าเรื่อง
โครงการรถบรรทุกสีขาวกับทางแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท ไม่เคยประชุมกลุ่มย่อยจัดการประชุมนอกรอบจะ
จัดรองกิตติพันธ์หรือผมเป็นประธานก็ได้จะให้ใครเป็นเจ้าของเรื่องต้องเป็นหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของเรื่อง ต้องมีการจัด
นอกรอบว่าจะด าเนินการอย่างไรจะได้บูรณาการร่วมกัน โครงการรถบรรทุกสีขาวมีตั้งแต่ปลายปี 59 เห็นพูดคุยกันมานาน
แล้วไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบถนน  มีการพูดคุยแต่ห้องประชุมใหญ่ไม่มีการประชุมเล็กก็จัดให้มีการประชุมเล็ก เชิญ
ประธานประชุมเมื่อไรแล้วค่อยบอกแขวงทางหลวงต้องให้ระดับ ผอ.มาประชุมพร้อมทีมงาน 
   นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  ขออนุญาตฝากแขวงทางหลวงและชมรมรถบรรทุกมา ถนนสายจากบ้านโพธิ์ – พล.11 ถนนช่องซ้าย
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมีรถพ่วงแต่น้ าหนักไม่เกินขับค่อนข้างประมาทและความเร็วสูงเป็นรถขนาดใหญ่ฝากทางแขวงขนส่งเมื่อ
มีโอกาสช่วยตักเตือนด้วยหรือถ้ามีโอกาสจะเชิญขนส่งไปตั้งจุดตรวจและต ารวจตรวจยาเสพติดแต่จะเสียเวลา อยากจะให้
ช่วยตักเตือนคนใช้รถใช้ถนนจะได้ปลอดภัย 
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  ขอเน้นย้ าการพนันฟุตบอลไม่ใช่เฉพาะช่วงฟุตบอลโลกแข่งอย่างอ่ืนด้วยขอฝากให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 



 ๙ 

   นายณรงค์ศักดิ์  แก้วเมืองเพชร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตามค าสั่งแรกมีชุดเฉพาะกิจในการท างานในช่วงแรกของการท างานจนถึงต้นปี 60 มีผลการจับกุมจ านวน
มากแต่พอช่วงกลางปีมีค าสั่งใหม่ระบุเป็นผลงานมาเป็นขาดการท างานที่ชัดเจนที่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจการท างานของการ
ประสานงานร่วมกันในการท างานก็เลยไม่เข้มข้นเหมือนในช่วงปลายปี 59 ต้นปี 60 
   นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
  ประชุมนอกรอบเชิญรองกิตติพันธ์เป็นประธาน เชิญต ารวจและขนส่งเข้าร่วมด้วย 
  

4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ  
     พ.ต.อ.ภูมินทร์  สิงหสุต แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
   การด าเนินการเรื่องเด็กแว้นส์มีผลการจับกุมส าคัญคือ คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการที่ได้ข่าวว่ามีการลง fb

เพจชื่อมิดไนส์แปดริ้วเป็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซด์เชิญชวนจะมาปิดถนนกันที่หน้าห้างโรบินสันในคืนวันที่ 20 ก.ค.ทางกอง
บังคับการได้สั่งให้สืบหาตัวจนได้ตัวแล้ว ปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ 16 ปี   มีการมามอบตัวและแจ้งข้อหาด าเนินการไปแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีเพจของ 331 เรสซิ่ง เป็นพวกรถยนต์ก็ได้ตัวอีก 1 คน มีการด าเนินคดี 2 คดี มีการให้รถยนต์ปิดถนนแข่ง
ล่าสุดปิดที่บริเวณบางปะกงลงมอเตอร์เวย์เชื่อมบางวัวด าเนินการไปแล้ว ส่วนในคืนที่ 20 ส.ค.วันศุกร์ที่ผ่านมา ผบก.ได้สั่ง
ให้ทุก สภ.ทั้ง 18 สภ.มีการระดมก าลังปฏิบัติการเชิงรุก 1. คือกวดขันร้านจ าหน่ายอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซ ด์และอู่ซ่อมรถมี
การตรวจร้านต่างๆ ไป 99 ร้าน พบการกระท า 4 ร้าน จ าหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก.มีการ
ด าเนินคดีไป  นอกจากนี้มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยถึงแม้จะไม่มีการแข่งแต่ว่ามีพฤติการเด็กวัยรุ่นมารวมตัว
กัน รอยึดรถต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะก่อความเดือดร้อนร าคาญหรือคาดว่าจะมีการแข่งรถในทางได้ทั้งหมด 207 คัน ตอนนี้
รถทั้งหมดกระจายไปตามโรงพักยึดไว้ 7 วันตามค าสั่ง คสช. มีการท าประวัติท าทัณฑ์บนผู้ขับขี่เป็นเยาวชนซึ่งมีพฤติการณ์
เสี่ยงอีก 134 คนโดยเชิญผู้ปกครองรับรู้รับทราบพฤติกรรมบุตรหลานตัวเอง ในจ านวน 134 คนก็จะดูว่าอาจจะต้องมี
บางส่วนรับการอบรมทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดโครงการนี้ไว้ถ้ามีการอบรมเราจะไปอบรมกันที่กรุงเทพฯ  กองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่แจ้งวัฒนะได้มีการด าเนินการไปแล้ว  หลังจากได้มีการด าเนินการเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีการแถลงข่าว
และออกหมายจับด าเนินคดีกับแอดมินเพจ 2 รายคือ มิดไนส์แปดริ้วในส่วนของมอเตอร์ไซด์และ 331 เรสซิ่งในส่วนของ
รถยนต์ไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมในการรวมตัวกันก่อความเดือดร้อนร าคาญบนถนนในยามค่ าคืน  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถหรือ
มารวมตัวกันเชื่อว่าเงียบหายไป  นอกจากนี้ทางเรายังได้ประสานไปทางชุดเฉพาะกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมี 
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล เป็นหัวหน้าชุดซึ่งมีทีมงานสอดส่องดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆเราจะประสานงานกับทีมออนไลน์อย่าง
ใกล้ชิด ถ้ามีการเชิญชวนทาง line fb อินสตาแกรม จะมีการด าเนินการมาตรการเชิงรุกโดยทันที ประสานทางศาลขอออก
หมายจับเป็นกรณีพิเศษถ้าต ารวจท าเองศาลจะออกเป็นหมายเรียกก่อนถ้าคุยกับศาลเป็นกรณีพิเศษก็ออกหมายจับเลย  ซึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม 

      นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
   ปัจจุบันมีการเชิญชวนเรื่องของการรวมกลุ่มปราตี้ต่างๆ รถซิ่ง ซึ่งได้ประสานกับทีมงานของ  พล.ต.ต.

สุรเชษฐ์ฯ ในการที่จะตรวจสอบเข้าด าเนินการเป็นผลการด าเนินการจับกุมมากที่สุดในรอบ 2 ปี นอกนั้นก็จะเป็นการจับ
เล็กๆน้อยๆ ถือว่าการท างานมีประสิทธิภาพซ่ึงต ารวจเปน็ผูด้ าเนินการเพียงล าพัง  ซ่ึงทหารก็ไปร่วมสมทบบ้างบางส่วนต้อง
ขอขอบคุณ  และบางปะกงมีปราตี้เด็กจะจัดคอนเสิร์ต คนเชิญชวนยังเด็กมากมีการถือแก้วเครื่องดื่ม มีการตั้งข้อสังเกตว่า
เครื่องดื่มท่ีถือเป็นเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ด้วย 
    นายคเชนทร์  เที่ยงมณี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
  เรื่องนี้เป็นข่าวสถานที่นี้เป็นสวนน้ าชื่อว่าเกาะแก้ว ขณะนี้อ าเภอได้ไปพบผู้ประกอบการเพ่ือตักเตือนใน
วันที่ 8 ก.ย.พูดคุยเพ่ือให้ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วถ้ามีการกระท าผิดกฎหมายก็จะด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป ในการตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท าผิดซึ่งหน้า จากที่ทราบจากทาง ผอ.รร.ในพ้ืนที่ ก็รับแจ้งว่าเป็น
นักเรียนมัธยมในพ้ืนที่น่าจะอายุไม่เกิน 18 ปี รับไปด าเนินการไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 



 ๑๐ 

    นายสุนทรวุฒิ   สุพรหมมา แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ส่วนของพัฒนาสังคมฯ ได้รับการประสานจากส่วนปกครองเวลาจะออกตรวจจัดระเบียบต่างๆ จะมีทีม

คณะบ้านพักเด็กในส่วนของพัฒนาสังคมฯจะร่วมไปออกตรวจด้วยส่วนการที่จะป้องกันตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของการปกครอง
ที่จะเป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่า 

      นายคเชนทร์  เที่ยงมณี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
   การจัดงานที่สวนน้ า ที่เห็นจากการประชาสัมพันธ์ประมาณ 20.00 น. แต่ที่อ าเภอจะท าได้จะไปกวดขัน

และเฝ้าระวังไม่มีการกระท าดังกล่าวก่อนที่จะถึงวันที่จะจัดงานไปแล้ว ที่พบในพ้ืนที่มีการจัดอยู่ประมาณ 2 ครั้ง 
    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 

   ประเด็นแรกคือมีการจัดมาแล้ว 1 – 2 ครั้ง การไปตรวจสถานศึกษามีปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนเสพยา
เชื่อมโยงกับเด็กและเยาวชนประพฤติตัวไม่สมควรถ้าดูในภาพแล้วจะเห็นว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนจะไปอยู่ใน
สถานที่แบบนั้น เรื่องนี้สถานศึกษาค่อนข้างกังวล  อาจารย์ก็รู้ที่มาที่ไปมีข้อมูลบางอย่างต้องเอามาจากนี้ด้วย ข้อแรกถ้ามี
ภาพตัวบุคคลชัดเจนและถ้าตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนใดอาจจะต้องเชิญผู้ปกครองมาอันนี้เป็นข้อเสนอ ท าบันทึก
ตักเตือนเป็นหน้าที่พัฒนาสังคมฯเอากฎหมายเยาวชนเข้ามาดูแลในกรณีท่ีท าไปแล้วคือยืนเต้นและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

     นายคเชนทร์  เที่ยงมณี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
   สวนน้ าที่มีสไลเดอร์มีเครื่องเล่นมีผู้ใช้บริการไปเล่นตามนั้น  ตามที่สืบทราบมามีการจ าหน่ายอาหารด้วย

และที่ป้องกันจังหวัดได้น าเรียนคือมีการจัดกิจกรรมและมีวงดนตรีการแสดงดนตรี มีการจัดกิจกรรมที่มีเยาวชนและ
บางส่วนดื่มสุราจะมีการด าเนินการไม่ให้เกิดขึ้นและยังมีการเกิดข้ึนอีกจะมีการกวดขันในพ้ืนที่ 
  นายพนมทวน  พงษ์พันธ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  

   เรื่องการจัดคอนเสิร์ตจัดในสวนน้ าได้หรือไม่ มันขึ้นอยู่กับการจัดโดยไม่มีการอนุญาตมีมหรสพ รื่นเริง การ
จัดงานแบบนี้อ าเภอต้องอนุญาต ถ้าไม่อนุญาตก็จัดไม่ได้เพราะต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วย กรณีนี้ เหมือนการปิดร้าน
เกมส์แล้วให้เด็กเล่น การด าเนินคดีก็ต้องด าเนินคดีกับเจ้าของเพราะเด็กพวกนี้อาจจะท าความผิดได้ 

      พ.ต.อ.ภูมินทร์  สิงหสุต แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
   ทางอ าเภอต้องไปดูการจัดมหรสพว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ ส่วนทางต ารวจถึงแม้จะมีใบอนุญาตต้องไปตรวจ 

คาดว่ามีการจ าหน่ายสุราให้เด็กต้องด าเนินคดีเจ้าของใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ทางท่ีดีอย่าให้มีดีกว่าเพราะต้องไปกวดขัน 
      นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) 
   ดูแล้วไม่เหมาะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การแต่งกายไม่เหมาะถูกต้อง เปียกน้ าและชุดก็โป๊ อ.บางปะกงช่วย

ไปดูแล ก าลังไม่พอประสานกับจังหวัดมา 
     นายคเชนทร์  เที่ยงมณี แทน นายอ าเภอบางปะกง 
   จะมีการจัดงานวันที่ 8 ก.ย.ในส่วนนี้จะเชิญผู้ประกอบการและท าการพูดคุยในส่วนนี้ก่อนให้ด าเนินการ 
    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 1) 
  อยากให้พัฒนาสังคมประสานกับครู อาจารย์ สถานศึกษาให้ข้อมูลที่ไหนๆ ดูเป้าว่าเด็กคนนี้ไปเที่ยวหรือมี
พฤติกรรมล่อแหลมอาจจะเชิญมาก่อนเลยเพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมไม่สมควร เรื่องที่ 2 ในวันที่จะจัด
งานพอออกสื่อไปมากๆ ถ้าไม่ด าเนินการมีชุดเฉพาะกิจเข้ามาตรวจมาจับหรือไปค้นเจอยาไอซ์บางทีก็เป็นไปได้ ในวันที่ 8 
เราต้องไปอยู่แล้วแต่จะไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการ  อาจจะดีกว่าที่เราคิดเห็นในสื่อแล้วอาจจะไม่มี แต่ว่าให้ อ.บางปะกง
ไปประสานดูว่ามีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องการจ าหน่ายสุรา เครื่องเล่น เวลาที่จะจัดสถานที่เป็นการปรามไว้ก่อนก็ดี  ถ้าจะท า 
2 อย่างคู่กันให้ทาง อ.บางปะกงด าเนินการและขอดูใบอนุญาตเครื่องเล่นถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาต้องมาแก้ไขกันอีก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ในการแข่งขันฟุตบอล ๒๐๑๘ 
  ขอสรุปผลการด าเนินการเรื่องการพนันฟุตบอลโลกซึ่งได้จบเทศกาลไปแล้ว  มีผลการปฏิบัติตั้งแต่                
14 มิ.ย. – 15 ก.ค. 61 มีการจับกุมได้ทั้งหมด  212 รายผู้ต้องหา  213  ราย  ในจ านวนนี้เป็นเจ้ามือ 13 รายนอกนั้น
เป็นผู้เล่นมีผลการจับกุมทุก สภ.และจับกุมผู้เล่นทางอินเตอร์เน็ตได้ 1 รายเป็นรายย่อยรับกินเองไม่มีม าตรการยึดทรัพย์ 
เจ้ามือทั้ง 13 ราย ศาลพิพากษาลงโทษปรับ 9 รายอีก 4 รายศาลให้รอค าพิพากษา  ผลการจับกุมของ จว.ฉะเชิงเทราเป็น
เป็นอันดับ 3 ของต ารวจภูธรภาค 2 รองลงมาจาก จว.ชลบุรี และ ปราจีนบุรีซึ่งน้อยกว่า จว.ปราจีนบุรีไป 10 กว่าราย   
แต่ผลการจับกุมเจ้ามือได้มากกว่า  
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา  15.00  น.  

                                

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

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

 
 
 
 
 


