
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  4/๒๕6๒ 

วันจันทร์ที ่  29   เมษายน  ๒๕6๒   เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายวรพจน์   แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒) (ประธาน) 
2. นายยิ่งศักดิ ์  ไตรสุนทร  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ต.ท.อรรถการ  กองสุผล   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
4. พ.อ.ปูองรัฐ  แย้มงามเรียบ  แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
5. น.ต.บุญเลิศ  กล้องเจริญ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

            หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
6. นายเริงชัย  ศรัทธา   แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
7. นายประสาน  สืบเช้ือ   แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายปิยวัฒน์  ปิยวัฒน์ไพศาล  แทน หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

             จังหวัดฉะเชิงเทรา  
9. นายเชิดชู  ถนอมพิชัย  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางสาวสุธินี  คล้ายจันทร์พงษ์  แทน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอ่ียม   แทน ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
12. นายโฆษิต  ชุมเกษียร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายวรพัฒน์  ค าไกร   แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นายศักดิ์ศิลป์  คสาธร   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. นายศุภกฤต  ศรีอุทยาน  แทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายธนภัทร  ค าสุข   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
17. นายจรินทร์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ  แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางพิกุล   ศิริเกษ   แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นายพิศาล  พุ่มสร้าง   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    

               ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
21. นายสายชล  วิริยะอัตตสมบัติ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายไพโรจน์  วิลาราช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฎ์  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
25. นางสุดา   สุหลง   พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
26. นางสาวลดาวัลย ์  โรจนพานิช  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. นางผุสด ี  จงไกรจักร  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
28. นางสาวสุทธิกานต ์ บุญสูตร   แทน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายพรเทพ  อาจบัณฑิตกุล  แทน นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 



 ๒ 

30. นายคเชนทร์  เที่ยงมณ ี  แทน นายอ าเภอบางปะกง 
31. นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
32. นายธนบด ี  วัฒนะพูนสิน  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
33. นายไพโรจน์  ปล้ืมจันทร์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
34. นายพัลลภ  นักเจริญ   แทน นายอ าเภอแปลงยาว 
35. นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
36. นายสุริยกมล  ไวยพงษ์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
37. นายอติเทพ  ถ้ าชัยมงคล  แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
38. นายนิติภูม ิ  โภชากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
39. พ.ต.ท.ปรีชา  จูเจริญ   แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
40. พ.ต.ท.นิทัศน์  แหวนประดับ  แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
41. พ.ต.ท.สุรชัย  วัชรพาณิชย์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
42. พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ ์ แทน ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
43. พ.ต.ท.ชัยรัชย์กิตติ์ ชัยปฏิวัติ  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
44. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล  แทน ผกก.สภ.แปลงยาว 
45. พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
46. พ.ต.ท.กุลภณ  กุลวสุสิริ   แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
47. พ.ต.ท.ถนัดบุญ  สุวรรณรัตน์  แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
48. พ.ต.ท.ชนินทร์  เดชชีวะ   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
49. พ.ต.ท.พิทูรย์  พัฒนชัย   แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
50. พ.ต.ท.วิทยา  ยืนยง   แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
51. พ.ต.อ.ชวรัตน์  สสิวงศ ์   ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
52. พ.ต.ท.สุเทพ  สมใจเพ็ง  แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี 
53. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.บางขนาก 
54. พ.ต.ท.ธัญญะ  จันลองภาส  สว.สภ.สาวชะโงก 
55. พ.ต.ท.วุฒิชัย  จติไพบูลย์  สว.สภ.หนองแหน 
56. ร.ต.อ.วีรพงฐ์  รักสี   แทน สว.ทล.๑ กก.๓  
57. พ.ต.ท.ชัยชนะ  สุริยวงศ์   แทน ผกก.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
58. นางสาวจุติพร  พิพรพงษ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
59. นางสาวสุชาดา  ก้านบัว   แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
60. นางศรีกัญญา  วีระพันธ์   แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
61. นายสุรวุฒ ิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
62. นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
63. นายสมชาย  ทองม ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
64. นายนพพร  บุตดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
65. นายศุภกิจ  นิยม   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
66. นายพิชัย  อธิเกียรติ ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
67. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
68. นายมหัตม ์  มงคล   ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 



 ๓ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเพิ่มศักดิ ์  อัชฌาเจริญสถิต  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นายฐากูร  ชวนะพงศ ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. พ.ท.วรชิน  เยาวรัตน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
4. พ.อ.วีรวัฒน  ทองมั่นคง  รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน  
5. นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
6. นายวิสูตร  เจริญวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
7. นายสมหวัง  น้อยนงเยาว์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
9. นายสมประสงค์  คูหากาญจน์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรานาย 
11. นายวราภรณ ์  ศิริวงศ ์   นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
12. พ.ต.อ.จิราวัฒน์  ศรีพัฒนสิทธิกร  ผกก.สภ.วังคู 
13. พ.ต.ท.ถานันตร์  สุขส าราญ  สว.กก.1 สันติบาล  
14. นายเลอสรร  สายวาณิชย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครเน่ืองเขต 
15. นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
16. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
17. นายจักรพงษ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 
18. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
19. นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
20. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
21. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ 
22. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
23. นายอมร  กรรเจียก  นายกเทศมนตรีต าบลบางปะกง 
24. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
25. นายทวีศักดิ์  ขโมเมธาภรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
26. นายสม   อ่ิมละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
27. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ์ 
28. นายนพ   ทองอิน   นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
29. นายพลากร  โชคพิชิตชัย  นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช 
30. นางสมจิตร์  พันธ์ุสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
31. นายสมบัต ิ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
32. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
33. นายวัฒนา  รัตนาวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
34. นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     

                                                              (ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๒) 



 ๔ 

35. ร.ต.อ.ชวัลณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธิป  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ผู้แทน ศอ.ปส.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เริ่มประชุมเวลา   1๔.๑๐  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการส าคัญมอบหมายผมรองผู้ว่าฯ ท าหน้าที่แทน 
 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๓/๒๕62  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๒๘  มีนาคม  25๖2                                 
   พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2๘  มี.ค. 62 ได้ลงไว้ในเว็ปไซด์
ของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว  มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝุายเลขาฯ 
มติที่ประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี  
 รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญในรอบเดือน  

พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
  สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ที่เกิดข้ึนประจ าเดือน มี.ค.62 
  คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ เกิด 14 ราย/จับ 12 ราย ผลจับกุมร้อยละ 

85.71 
  คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 51 ราย/จับ 34 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 66.67 
  คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตาม พ.ร.บ. รับแจ้ง 10 ราย/จับ 4 ราย ผลการจับกุมร้อยละ 26.67 
  คดีกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 335 ราย/ผู้ต้องหา 357 คน  
  การวิเคราะห์คดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในเดือน มี.ค.62 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีเกิด 
  การวิเคราะห์คดีที่น่าสนใจที่ปรากฏแก่ส่ือ (ชมคลิป) 
  (ข่าวจากคลิป) คดีที่ ๑  มีผู้หญิงที่มีลูกสาวอายุ 5 ขวบและผู้หญิงคนน้ีไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ

ผู้ชายคนหน่ึงอายุ 52 ปี และน าลูกสาวตนเองไปให้ผู้ชายคนน้ีมีอะไรด้วย อาทิตย์ละ 2 วัน และแลกกับเงินครั้งละ 200 – 
300 บาทหรือส่ิงของที่ผู้ชายคนน้ีจะให้กลับมา  ต ารวจจับชายคนน้ียอมรับมีอะไรกับเด็กจริงและทุกครั้งที่มีอะไรด้วยจะมี
ทางทวารหนัก ต ารวจ สภ.พนมสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าในการจับกุม  คนแรกที่
ถูกจับผู้หญิงอายุ 28 ปีเป็นแม่ของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ และอีก 1 คนคือนายวินัย  พรมทองสุข อายุ 52 ปีที่เป็นชายที่
กระท าช าเราเด็กผู้หญิง จับได้พร้อมของกลางคืออวัยวะเพศชายปลอม  สารหล่อล่ืน และผ้าที่ผู้ต้องหาใช้ปูนอนในการท า
อนาจารเด็ก จับได้ทั้ง 2 คนและน าตัวไปแถลงข่าว  พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราบอกว่าคดีน้ี
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเห็นพฤติกรรมมานานแล้วแต่ทุกคนไม่อยากคิดแบบน้ัน ไม่มั่นใจว่าแม่จะท ากับลูกได้ขนาดน้ี 
จนชาวบ้านสังเกตพฤติกรรมจนมั่นใจแล้วว่าแม่พาเด็กไปให้นายวินัยฯ ท าอนาจารจริงจึงไปร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์



 ๕ 

ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชุดสืบสวนของ สภ.พนมสารคามรู้ข่าวลงพื้นที่ไปหาข่าวจนมั่นใจได้ว่าแม่น าลูกสาวอายุ 5 
ขวบ ไปขายบริการทางเพศให้กับนายวินัยฯ ครั้งละ 200 – 300 บาททุกสัปดาห์นัดเจอกันทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ 
ต่อมาต ารวจสนธิก าลังลงพื้นที่ซอยเปล่ียวหมู่บ้านแห่งหน่ึง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพบนายวินัยฯ 
น่ังอยู่ท้ายรถกระบะ สภาพนุ่งกางเกงแต่ไม่รูดซิปและพบเด็กหญิง 5 ขวบ นอนอยู่ท้ายรถกระบะไม่ได้สวมกางเกงในและมี
ผ้าห่มคลุมปิดเอาไว้  ได้คุมตัวนายวินัยฯ และของกลางทั้งหมดที่อยู่ท้ายรถกระบะไปที่ สภ.พนมสารคามสอบสวนต่อไป  
นายวินัยฯยอมรับสารภาพว่าล่วงละเมิดเด็กจริงทุกครั้งจะมีอะไรกันทางทวารหนักของเด็กแต่บางครั้งจะใช้อวัยวะเพศชาย
ปลอมแทน  โดยมีแม่ของเด็กพาไปส่งซอยเปล่ียวทุกครั้ง บางครั้ งก็นัดกันไปที่โรงแรมม่านรูดเมื่อเสร็จกิจก็จะให้เงินหรือ
ส่ิงของตอบแทนแม่เด็กกลับไป  ผู้ต้องหาบอกว่าได้รู้จักกับแม่เด็กมานานหลายปีและคบกับแม่เด็กเชิงชู้สาวโดยไม่มีใครรู้ ซึ่ง
หมายความว่าผู้ชายคนน้ีมีอะไรกันทั้งแม่และลูกสุดท้ายชาวบ้านแจ้งต ารวจเข้าไปจับกุมได้  ต ารวจแจ้งข้อหาทั้งแม่และนาย
วินัยฯ โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กพัฒนาสังคมจังหวัดน าตัวเด็กออกนอกพื้นที่ไปแล้ว ไปเยียวยาดูแลสภาพจิตใจต่อไป 

  คดีที่ ๒  เกิดข้ึนที่ อ.พนมสารคามผู้ต้องหาเป็นพ่ออายุ 62 ปี ต ารวจควบคุมตัวไปท าแผนประกอบค ารับ
สารภาพหลังจากก่อเหตุข่มขืนลูกสาวตัวเอง นามสมมุติช่ือ น.ส.เอ อายุ 17 ปี น.ส.เอเข้าแจ้งความด้วยตัวเองบอกว่าถูกผู้
เป็นพ่อข่มขืนมานานกว่า 4 ปีแล้วมักด่าท าร้ายร่างกายอยู่เป็นประจ าแล้วยังถ่ายคลิปข่มขู่อีกด้วย ล่าสุดบังคับข่มขืนไปเมื่อ
วันเสาร์ที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา น.ส.เอทนไม่ไหวเข้าไปแจ้งความต ารวจเข้าไปจับกุมผู้เป็นพ่อในวันที่ 26 เม.ย. และควบคุมไป
สอบสวนที่ สภ.พนมสารคามหลังจากน้ันแบ่งก าลังมาตรวจค้นที่ห้องเก็บเส้ือผ้าภายในบ้าน มีเมมโมรี่มือถือถูกเก็บไว้ในตลับ
ทองยึดพร้อม VCD หนังลามกจ านวนมาก รวมทั้งโน๊ตบุ๊คและภาพจากกล้องวงจรปิดและกล้องวงจรปิด  จากการสอบสวน 
ร.ต.อ.สุรินทร์  แก้ววิบูลย์   พงส.สภ.พนมสารคาม เปิดเผยผู้ตัวพ่อยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับลูกสาวจริง โดยอ้างว่าวันที่
เกิดเหตุดื่มสุรามีอาการมึนเมา เข้าไปในห้องนอนกับลูกกระท าการจนเสร็จกิจ หลังจากน้ันมีความสัมพันธ์เรื่อยมา เบื้องต้น
ต ารวจแจ้งข้อกล่าวหาไว้ 2 ข้อ กล่าวหา ม.277 ข้อหากระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาน้ี ช่วงที่ก่อ
เหตุ น.ส.เออายุยังไม่เกิน 15 ปี มีโทษจ าคุก 4 – 20 ปี อีก 1 ข้อหา ม.285 ให้มีโทษเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 3 ตามการกระท า
ผิดต่อผู้สืบสันดานหรือผู้อยู่ในการดูแลปกครองท าให้ได้รับโทษเพิ่มขึ้นไปอีก หลังจากการท าแผนประกอบค ารับสารคาม
เจ้าหน้าที่น าตัวไปฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วน น.ส.เอที่น่าเป็นห่วงที่สุดอยู่ในความดูแลของส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางต ารวจยังไม่ได้สอบปากค าผู้เสียหาย ขณะน้ีทราบว่าแม่ของเด็กอายุ 17 
ปี ได้เดินทางไปอยู่ประเทศออสเตรเลียภายหลังจากเลิกรากับสามี  ติดต่อกับต ารวจแล้วว่าจะรับลูกไปอยู่ด้วย 

  คดีที่ 3  ตาเล้ียงข่มขืนหลานสาวอายุ 8 ปี โดยแม่ไปร้องกับมูลนิธิปวีณาให้มาช่วยเหลือ คุณปวีณา           
หงษ์สกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรี  เดินทางไปที่ สภ.บางน้ าเปรี้ยว ท้องที่เกิดเหตุไปพร้อมกับคุณ
โบว์ นามสมมุติ อายุ 25 ปีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดหีลังจากที่ไปแจ้งความเอาไว้  เมื่อลูกสาว ด.ญ.เอ นามสมมุติอายุ 8 
ขวบถูกต่อเล้ียงของ น.ส.โบว์ข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งต ารวจ สภ.บางน้ าเปรี้ยวได้ออกหมายจับ จับกุมตัวคนร้ายได้แล้ว คดีน้ี
หลังจากวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา คุณโบว์แม่ของเด็กได้ไปร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีณา บอกว่าได้ฝากลูกสาว 2 คน คนแรก ด.ญ.
เอ อายุ 8 ขวบ คนที่ 2 ด.ญ.บี อายุ 3 ขวบ ไปฝากไว้ให้แม่เล้ียงดูที่ อ.บางน้ าเปรี้ยว บ้านหลังน้ีมีแม่และสามีใหม่หรือ
พ่อเล้ียงอยู่ด้วยกัน  กระทั่งวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา แม่โทรมาเล่าว่าหลังจากไปธุระกลับมาถึงบ้านเห็นสามีใหม่ของแม่ก าลัง
ถอดกางเกง ด.ญ.เอ อายุ 8 ขวบ พร้อมกับหอมแล้วไปจับอวัยวะเพศของเด็ก น.ส.โบว์ก็กลับไปหาลูกแล้วสอบถามลูกเรื่อง
ที่เกิดข้ึนว่าถูกท าแบบน้ีมานานเท่าไรแล้ว ลูกบอกว่า 3 ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครถ้าปล่อยไว้เกรงว่าลูกคนเล็กอาจจะ
โดนด้วย  เลยตัดสินใจไปร้องเรื่องน้ีกับมูลนิธิปวีณา  หลังจากน้ันมีการประสานต ารวจส่งตัวน้องตรวจร่างกายและให้ทีมสห
วิชาชีพสอบสวน  และสอบปากค าแม่ของเด็กและสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา หลังจากตรวจ
ร่างกายที่โรงพยาบาล ต ารวจพบว่าน้องมีร่างกายที่โดนละเมิดทางเพศจริง  ภายในช่องคลอดมีอาการบวมแดง พนักงาน
สอบสวน สภ.บางน้ าเปรี้ยวรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะออกหมายจับ ล่าสุดต ารวจจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว  จากการ
สอบปากค าผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพจากน้ันต ารวจได้ควบคุมด าเนินคดี ส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่            
29 เม.ย. พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว 



 ๖ 

พ.ต.ท.สุรชัย  วัชรพาณิชน์ แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
  คดีที่ 1 แม่น าลูกอายุ 5 ขวบไปให้ชายอ่ืนกระท าช าเรา คดีน้ีทาง พงส.สภ.พนมสารคาม จับกุมแม่และ

ชายที่กระท าช าเราเด็กน าตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแม่เด็ก ทาง พงส.ตั้งขอหาว่าเป็นธุระจัดหาเพื่อสนอง
ความใคร่ของผู้อ่ืนและเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจาร และมีการแจ้งข้อหาเพื่อการอนาจาร และมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อหาค้ามนุษย์ ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 เป็นชายแจ้งข้อหากระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี และข้อหากระท าอนาจาร
เด็กด้วย ผู้ต้องหาชายน าตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีอยู่ระหว่างสอบสวนด าเนินคดี  ส่วนคดีที่ 2 บิดาข่มขืน
กระท าช าเราบุตรอายุ 17 ปี พงส.ได้แจ้งข้อหาน าตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล จ.ฉะเชิงเทราแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวน
เช่นเดียวกัน  คดีแรกผู้ต้องหาให้การว่าเคยมีความสัมพันธ์กับแม่ของเด็กอยู่ในช่วงที่ก่อนจะตั้งครรภ์ เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็น
พ่อของเด็กด้วย ต้องตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงต้องน าไปตรวจ DNA แล้วน าไปเปรียบเทียบกันอีกครั้ง 

นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา    
  ในส่วนของกรณีเด็ก 5 ขวบหลังจากเหตุการณ์คืนน้ันก็ได้ส่งตัวเด็กไปที่คุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็ก

และครอบครัว  เน่ืองจากว่าคดีน้ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วย  เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา  ทางบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวได้น าเด็กไปส่งไว้ที่สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรีเรียบร้อยแล้ว  ส่วน
กรณีเด็กอายุ 17 ปี วันน้ีได้พาเด็กไปตรวจสภาพร่างกายและจิตใจด้วย  เน่ืองจากเด็กค่อนข้างสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นคงจะต้องรอผลการตรวจอีกครั้งหน่ึงว่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ด้วยหรือไม่  เหมือนจะมีคดีซ้อนที่ไปอยู่กับแฟน
เน่ืองจากเด็กต่ ากว่า 18 ปี พงส.จะต้องดูผลตรงน้ีประกอบ  แต่ช่วงน้ีจะต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กก่อน  ต้อประเมินและ
รออีกหลายๆอย่าง รอ พงส.มาสอบปากค าเด็กเพิ่มเติมด้วย 

  พ.ต.ท.สุรชัย  วัชรพาณิชน์ แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
  ทางแฟนก็จะมามอบตัววันน้ีในช่วงเช้าขณะได้รับทราบมาว่าก าลังสอบสวนอยู่แฟนก็ต้องถูกด าเนินคดีด้วย 
  นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในส่วนของเด็ก 5 ปี ก็จะมีเครือญาติอยู่แถวๆ น้ัน เน่ืองจากว่าที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เด็กตกอยู่ใน

ฐานะผู้เสียหายต้องเข้าสู่กระบวนการน้ันแต่ในส่วนของญาติก็จะไปติดตามประเมินอีกครั้งหน่ึง ซึ่งเด็กอยู่บ้านพักเด็กเกร็ด
ตระการจ.นนทบุรี จะอยู่นานแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับทางคดี ในส่วนน้ีเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์กับส่วนที่ต้องกันเด็กเป็นพยาน  
เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพก็เลยแตกต่างจากเคสอื่น  ถ้าเป็นเคสอื่นเราก็อาจต้องส่งในสถานสงเคราะห์ แต่เคสน้ีเป็นเรื่อง
ของการค้ามนุษย์ส่งสถานคุ้มครองผู้เสียหาย ระหว่างรอสอบปากค าเด็กด้วย 

   นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  ในส่วนของญาติฝุายเด็กแม่ฐานะครอบครัวยากจนมากดูแล้วถ้าเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวจะไม่มีความ
ปลอดภัยมีความเส่ียงตากับยายก็แยกกันอยู่  ยายมีสามีใหม่อยู่อีกบ้านหน่ึง ตาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง  มีแม่เด็กที่คอยหา
เงินเล้ียงจุนเจือครอบครัวอยู่ไม่มีงานการเป็นหลักแหล่งมีฐานะยากจน  แม่คบผู้ชายหลายคนที่ตรวจสอบปัจจุบันมี 4 คนให้
เด็กเรียกพ่อหมด คิดว่าไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับอยู่กับครอบครัว 

  นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตอนแรกที่อยู่บ้านพักเด็กต้องพาส่งภายใน 24 ชม. พนักงานเจ้าหน้าที่ไปยื่นค าร้องต่อศาลขยับเป็น 7 วัน 

ได้ส่ง 7 วันส่งไปเมื่อวันศุกร์แต่พอเข้าสู่กระบวนการที่เป็นสถานคุ้มครองแล้ว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเรื่องของคดีด้วย  
เรื่องของสวัสดิภาพของเด็ก ต้องประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเครือญาติของเด็ก แต่ประเมินเบื้องต้นน่าจะพัฒนาสังคมฯ
ต้องดูแลไว้ก่อน พัฒนาสังคมที่จะดูแลคือ สถานคุ้มครองดุแลผู้เสียหายบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี จะขอข้อมูลจากเราที่มี
เจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบในเบื้องต้นด้วย 

   นายอัตเรศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
  ส่วนของแม่เด็กคงคิดว่าไม่ได้ประกันตัวเพราะฐานะยากจนไม่หลักทรัพย์  ทราบข่าวว่าทางผู้ต้องหาผู้ชาย
ได้ประกันตัวไปแล้วเน่ืองจากที่บ้านมีฐานะดีและอ้างว่ามีประวัติการรักษาจิตเวชที่โรงพยาบาลพนมสารคาม 



 ๗ 

       พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ์  แทน  ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
  คดีอนาจารและกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๒๑ ม.5 ต.หมอนทอง อ.บางน้ า
เปรี้ยว คดีน้ีแม่เด็กไม่ได้มาแจ้งที่ พงส.โดยตรง เมื่อทราบเหตุแล้วไปปรึกษามูลนิธิปวีณา  มูลนิธิประสานให้มาแจ้ง พงส.
บางน้ าเปรี้ยว  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒4 ก็มาแจ้งความด าเนินคดีแล้ว พงส.ได้ออกหมายจับในวันที่ 26 เม.ย. ตามหมายจับที่  
121/2562 ข้อหากระท าอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปีมิใช่ภรรยาตน โดยเด็กน้ัน
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม  เด็กอายุแค่ 8 ปี 10 เดือน ตอนน้ีได้ด าเนินการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วอยู่ขั้นตอนของการฝากขัง  
ส่วนตัวเด็กทางมูลนิธิปวีณา  หงส์สกุล น าตัวไปอยู่ในความคุ้มครองดูแล 
     นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  คดีที่อยู่ในความสนใจแบบเดียวกัน พร้อมกันในจังหวัดเดียวกัน ขอฝากพัฒนาสังคมฯ ต้องไปดูและจะปูอง
ปรามได้อย่างไรบ้าง  ดูลักษณะแล้วทั้ง 3 คดีไม่ได้เพิ่งเกิด เกิดมา 3 – 4 ปี ท าไม่ถึงไม่มีใครสนใจที่จะแจ้งด าเนินการอย่าง
หน่ึงอย่างใดก่อนหน้าน้ี  คดีแรกเกิดนานแล้วเพิ่งมาแจ้งเหมือนกับชาวบ้านไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรกับน้ าหนักพวกน้ี  
เกิดการกระท าแบบน้ีขึ้นประเด็นคือ 1.น่าจะไปดูว่าอะไรที่ท าให้เกิดเหตุง่ายๆ เช่น พ่อแม่มีปัญหา หรือปัญหาครอบครัว   
2. อะไรที่จะให้เกิดการปูองปรามได้ สุดท้ายท าอย่างไรถึงจะให้เกิดการดูแลกัน บางทีคิดว่าธุระไม่ใช่หรือถ้าแจ้งไปแล้วจะ
เดือดร้อน  แจ้งไปแล้วจะเป็นภาระให้กับคนแจ้ง  ท าอย่างไรหาช่องทางให้คนแจ้งได้ง่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเป็นปี ทาง
ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้อ าเภอไปแจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าอย่างไรปูองกันได้หรือมีโอกาสที่จะเกิดหรือเกิดแล้วยังไม่มาแจ้งจะได้เข้า
ไปด าเนินการได้  บางครั้งการไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านของพัฒนาสังคมฯ ไปดูกรณีบ้านที่อยู่รวมๆกันและมีพ่อเล้ียง ตาเล้ียง อยู่
ครอบครัวเดียวกัน  แตไ่ม่ได้เป็นทางสายเลือดใกล้ชิดกันเด็กก็โตไว ช่วยกันระวังอย่างน้อยก็แก้ไขได้ทันท่วงทีเท่าที่สามารถ
จะด าเนินการได้อย่าให้เป็นเพื่อนบ้านที่ธุระไม่ใช่   

   นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         ทางคดีได้คุยกับปลัดด้วยกรณีคดีเรื่องของการออกข่าวก็คงจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนของผู้ต้องหาก็ว่ากันไป  
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่อยากให้มีการขุดคุ้ยหรือพูดถึงเด็กว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน  โดยเฉพาะเด็กที่ โตหรือเด็กที่เรียนหนังสือ
อยู่มีภาพข่าวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเด็กมากเกินไป  จะส่งผลกระทบทั้งสภาพจิตใจเด็กหลังจากที่ผ่านกระบวนการ
ฟื้นฟูแล้ว  เด็กก็ต้องกลับมาอยู่ในสังคมถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกันแบบน้ี จะต้องมีการให้ข้อมูลไม่อยากให้มีการพูดหรือพาดพิง
ตัวเด็กถ้าดูในข่าวจะมีคนไปสัมภาษณ์ญาติซึ่งข้อมูลที่ให้อาจจะไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  ส่ิงที่ส าคัญ
ที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
      นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ฝากผู้เกี่ยวข้องให้ความระมัดระวังกรณีน้ีพูดถึงทั่วไป  เด็กบางคนต้องกลับมาอยู่กับสังคมไม่อยากให้อะไร
เกิดขึ้น  มีข่าวเกิดขึ้นภาพข่าวก็จะอยู่จนกว่าจะมีเรื่องภาพข่าวก็ย้อนกลับมาอีกคนท าไม่ดีก็จัดการได้เลย  ประชาสัมพันธ์
ผู้ส่ือข่าวด้วยให้ค านึงถึงเหยื่อหรือผู้เสียหาย ดูจากสถิติเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลดลงที่
เพิ่มข้ึนมี พรบ.คุ้มครองสัตว์ปุา 
       นายสุริยกมล  ไวยหงส์  แทน  นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
  เหตุที่เกิดขึ้นพื้นที่ท่าตะเกียบเป็นเหตุลักลอบล่าสัตว์ปุาในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา  ไม่พบตัวผู้กระท า
ความผิดมีซากสัตว์ปุาที่ถูกบ่วงแร้วตาย มีอยู่ 1 เคสที่จับตัวผู้ต้องหาได้ที่แล่เน้ือเก้ง  ช่วงหน้าร้อนสัตว์ปุาจะเข้ามาอยู่ริมเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ปุามากที่สุดเพราะว่าในปุาขาดแหล่งน้ าเป็นช่องทางที่ง่ายต่อผู้ที่ลักลอบเข้าไป  ช่องทางที่ลักลอบตลอดแนว
เขตปูองกันค่อนข้างยากเหตุก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ในช่วงหน้าร้อน ผู้ที่เข้ามาลักลอบจะเป็นทั้งพรานและมีชาวบ้านในพื้นที่
แต่ชาวบ้านว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆ มากกว่าไม่ใช่สัตว์ใหญ่อย่างเช่นกระทิงหรือวัวแดง 
มติที่ประชุม     รับทราบ   

 

3.2 รายงานเหตุการณ์ส าคัญด้านความม่ันคง   
 การชุมนุมเรียกร้อง / สาธารณภัย    



 ๘ 

    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑) 
  เรื่องสาธารณภัยในปลายเดือนน้ีมีเหตุวาตภัยหลายอ าเภอ เช่น บางคล้า ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต คลอง
เขื่อน มีลมพัดท าให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย  ซึ่งทางอ าเภอได้รับแจ้งแล้วเรียนผู้ว่าฯ แล้ว ขั้นตอนต้องรีบรายงานเหตุ
เข้ามาขอย้ าทางอ าเภอให้ด าเนินการตามข้อส่ังการส ารวจแก้ไขช่วยเหลือขั้นตอนของอ าเภอล าส านักงานปภ.จังหวัดที่ว่าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องของการประกาศภัยพิบัติต้องรวดเร็ว  2 เรื่องการเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร
กิติยาภา  วันที่ 30 เม.ย. เวลา 15.00 น. ณ วัดวีระโชติธรรมาราม ทางรถยนต์ที่น่ัง เป็นบุคคลส าคัญที่เสด็จเข้ามาในพื้นที่
ให้ทางหน่วยงาน อ าเภอ ที่มีการเตรียมการ  และมีข่าวว่าเดิมจะมีการถวายฏีกาหน่วยความมั่นคงได้เน้นเรื่องน้ีอยู่มี 1 ราย
เป็นเปูาหมายของ อ.บางน้ าเปรี้ยวคงจะต้องมีการสอบถามแนะน ากันบ้างแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ก็เพิ่มเติมอ าเภอเมืองและ
อ าเภอใกล้เคียงให้ติดตามเรื่องน้ีติดตามหรือพบคนวิกลจริตหรือเจตนาเข้าไปเรื่องการแต่งกาย คนเมาสุรา สัตว์เล้ียงต่างๆใน
พื้นที่ขอให้เฝูาระวังเป็นพิเศษ   เรื่องต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข่าวสารปรากฏว่ามีความเคล่ือนไหวของแกนน าจาก
จังหวัดปราจีนบุรีมาในพื้นที่  ในนามของผู้ออกแบบแผ่นดินสยามและเป็นสายงานในภาคตะวันออกใช้ว่าสภาประชาชนเพื่อ
มาหาแกนน าคล้ายกับมาสร้างเครือข่ายรัฐธรรมนูญสร้างสภาประชาชน มีการรวบรวมสมาชิกแกนน าหาเครือข่ายอยู่ เพื่อมี
วัตถุประสงค์ในการดูแลรวบรวมรายชื่อถอดถอนนักการเมืองข้าราชการทุจริตคอรัปช่ันถ้ามีการเคล่ือนไหวในพื้นที่อาจจะไม่
ชัดเจนเข้ามาเคล่ือนไหวให้แจ้งกลุ่มงานความมั่นคงหรือทางจังหวัดทราบด้วย  เรื่องต่อไปจะใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราใน
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มิ.ย. เป็นข่าวว่ามีเรื่องโควตาของผู้ที่ขายล็อตเตอรี่อยู่ คนพิการที่ไม่ได้โควต้า
ขายล็อตเตอรี่อาจจะมีการเคล่ือนไหวถือโอกาสว่าสลากกินแบ่งจะมาใช้พื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราออกสลาก จะมา
เรียกร้อง  จึงขอให้อ าเภอ ต ารวจ ทหารช่วยกันติดตามข่าวสารในวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. อยากให้เกิดความเรียบร้อยมี
รายช่ือของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างถ้าประสานงานมา มีหลายอ าเภอที่มีความประสงค์อยากได้โควตาล็อตเตอรี่ เรื่องการล่า
สัตว์มีข้อมูลน าเรียนที่ประชุมว่ามีเจ้าหน้าที่ปุาไม้ที่มีความสามารถติดตั้งกล้องจับคนที่ไปล่าสัตว์ที่ท่าตะเกียบ มีทั้งปืนแก๊ปที่
ไปล่าสัตว์ออกทางส่ือมวลชน จึงมีการติดตั้งกล้องและมีการปูองกันปราบปรามที่ดีมีหลักฐานพยานชัดเจนเมื่อเข้าไปแล้วจะ
พุ่งเปูาต้องใช้ความพยายามในการค้างคืน คนที่ไปจะเป็นพรานในพื้นที่มีความช านาญในเส้นทางซึ่งถือเป็นเรื่องของนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  เรื่องที่ปรากฏข่าวสารเรื่องร้านอาหาร 2 ที่คนที่ให้ข่าวสารก็มองว่าถ้าแจ้งให้พื้นที่ทราบ
ข่าวสารจะรั่วไหล  ทางฝุายปกครอง ทหาร ต ารวจ ยังคุมพื้นที่ได้มีร้านอาหารที่พนมสารคามปล่อยให้เด็กใช้บริการและมี
การมั่วสุมค่อนข้างจะเกี่ยวเรื่องยาเสพติดด้วยจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจ อีกร้าน อ.บางคล้าเรื่องน้ีต้องแจ้งอ าเภอเพราะมี
ฝุายปกครอง ต ารวจเพื่อที่จะได้ลงไปดูแลก่อนเพื่อจะได้ด าเนินการส่วนจะติดขัดตรงไหนจะขอมาทางจังหวัดก็ได้   
    นายธนบดี  วัฒนะพูนสิน  แทน  นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
  กรณีที่จะมีการถวายฏีกาน่าจะเป็นของ อ.โยทะกาที่ขัดแย้งกันแต่ตอนน้ีเงียบไปแล้ว 
    นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ช่วยกันเฝูาระวังคนที่ไม่ปกติ ฝากเรื่องน้ีด้วยเป็นเรื่องส าคัญต้องหยุดไว้ให้ได้ ถ้าถึงหน้างานแล้วต้อง
ด าเนินการ 
    นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑) 
  ขอเพิ่มเติมการรถไฟแห่งประเทศไทยอ านวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พ.ค. ที่ต้นทางสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ก็มีการเพิ่มขบวนรถวันละ 4 เที่ยว เที่ยวไป 2 เที่ยว กลับ 2 
เที่ยว เที่ยวไปเวลา ๐๗.๓๕ น. และ ๑๒.00 น. เที่ยวกลับเวลา 23.00 น.และ 24.00 น. เป็นการอ านวยความสะดวก
เพิ่มเติม จะเรียนเพิ่มเติมว่าเป็นงานพระราชพิธีที่ส าคัญประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดหน่วยงานความมั่นคง ขอฝากให้ทุกท่านช่วย
สังเกตด้วยจิตอาสาถ้าไปสนับสนุนได้น่าจะได้จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องความสงบถ้ามีปูายหรืออะไรก็ต้องขอตรวจดู  อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนจ านวนมากและเป็นการปูองปรามได้อย่างสมพระเกียรติ 
    นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 



 ๙ 

  ในช่วงตั้งแต่วันน้ีมีรับเสด็จและ 4 – 6 จะมีพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดที่ส่วนกลาง  ทางจังหวัดได้ถูกให้ร่วม
จัดด้วย  วันที่ 4 จะมีการท าบุญใส่บาตรในช่วงเช้าและมีการชมการถ่ายทอดจากส่วนกลาง พื้นที่บริเวณศาลาริมน้ าวัดโสธร  
วันที่ 5 น าจิตอาสามาร่วมชมการถ่ายทอด วันที่ 6 จะมีการจัดพิธีหน้าศาลาจัตุรมุขที่หน้าศาลากลางและมีชมการถ่ายทอด
แต่จะมีพิธีด้วย วันที่ 4 – 5 ข้าราชการจะแต่งชุดจิตอาสากับชุดสุภาพเส้ือสีเหลือง  วันที่ 6 ข้าราชการแต่งเต็มยศ และ
ประชาชนจะเดินทางมาบริเวณพื้นที่ของจังหวัด ขอให้เราดูในเรื่องการอ านวยความสะดวกการจราจรและรักษาค วาม
ปลอดภัยพยายามอย่าให้เกิดเหตุ อุบัติเหตุหรือเหตุที่ไม่คาดคิดท าให้เรียบร้อยและให้ดีที่สุดช่วยกันอ านวยความสะดวกด้วย 

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์     
       นางสุดา  สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องการปราบปรามการค้ามนุษย์รอบเดือนที่ผ่านมามี 1 คดี คดีที่แม่น าลูกมาขายบริการ 
จากมีที่ผ่านมาทั้งปีมี 1 คดีปีน้ีในรอบ 6 เดือนมี  1  คดีแล้ว 

             

   4.2 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – ไม่มี 
     

   4.3 แนวทางการใช้แผนที่/ภาพถ่ายตามระเบียบระบุพิกัด/จุดที่มีการบุกรุกท าลาย   
     นายพิศาล  พุ่มสร้าง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดีโดยผ่านทางพิทักษ์ไพรประกอบการบุกรุกพื้นที่ปุาทั้งหลาย ในเดือน เม.ย. 
ที่ผ่านมาไม่มีการบุกรุกพื้นที่  มีแต่การกระท าผิดตาม พ.ร.บ.ปุาสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา มีการล่าเก้ง กวาง เขตรักษาพันธ์
สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน  จับกุมได้ผู้ต้องหาจ านวน  3 คนของกลางมีจ าพวกอาวุธปืน ยาเสพติด เล่ือยโซ่ยนต์ จับกุมได้วันที่ 12 
เม.ย. ที่ผ่านมา 
      นายสุริยกมล  ไวยหงส์  แทน  นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
  เรื่องช้างยังอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันมี 30 – 60 ตัวอยู่แถวปุาวัดคลองมะหาดช้างไม่ได้เข้าปุา ช้างเข้าไปในปุา
ไม่ถึงอาทิตย์ก็กลับออกมา  ถนนในพื้นที่ของท่าตะเกียบไม่มีปัญหาในการสัญจรชาวบ้านปรับตัวได้แล้ว ที่มีปัญหาคือส่วน
ปุาลาดกระทิงตรงน้ันมีปุา 2 ข้างทางและมีถนนผ่าน  ช้างออกจากปุามาค่อนข้างกระช้ันชิดช่วงน้ีทางหลวงจะท าบล็อค
สะพานมีเครื่องสแกนตลอดเวลาช่วงน้ีจึงไม่ออกมา 
      นายอ านวย  เพ็งบุบผา  แทน  นายอ าเภอสนามชัยเขต 
  ทางตรงสวนปุาลาดกระทิงไม่ค่อยได้ออกมาข้างถนนเพราะมีการสร้างสะพานและทางน้ีจะมีสวนปุาสร้าง
ก าแพงก้ันเรียบร้อยแล้วท าให้ช้างสัญจรล าบาก ส่วนศูนย์ทดสอบยานยนต์ได้ท าก าแพงเสร็จแล้วซึ่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุที่รถ
ตู้ชนอยู่ในช่วงก าแพงรั้วศูนย์ทดสอบยางล้อ 
       นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ท่านผู้ว่าฯอนุมัติงบประมาณไปล้านกว่าบาทเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปรากฏว่าหาคนรับรองแบบไม่ได้
นายอ าเภอก็ไม่กล้า เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการน าเสาไฟฟูาตั้งแล้วเอาลวดสลิงขึง  ตอนแรกจะให้ภาคเอกชน
ท าแต่ไม่กล้าเข้าไปท าจะให้ท่านแรงงานจัดแรงงานเข้าไปท าก็ไม่กล้าเข้าไปท ากัน ต้องเอางบประมาณลงไปแบบไม่มีการ
รับรองก็กลัวว่าถ้าท าไปแล้วเอาช้างอยู่กับที่ไม่ปัญหา แต่ถ้าลงไปแล้วเอาช้างไม่อยู่ออกแบบไปแล้วมีปัญหาคนด าเนินการก็
จะแย่ไม่มีคนรับรองแบบก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ให้โยธารับรอบโยธาบอกไม่ได้ออกแบบเองไม่กล้ารับรอง มูลนิธิรอยต่อ 5 
จังหวัดให้งบประมาณเรื่องรั้วประมาณ 10 กม.แบ่ง 2 อ าเภอมีของอ าเภอสนามชัยเขตได้ประมาณ 1,400 เมตร ติดถนน
บริเวณบ้านนายาวกับบ้านคลองเตย ของท่าตะเกียบก็ได้มากกว่าที่ต้องน าเสนอเรื่องน้ีเพราะช้างท าให้คนเสียชีวิตและคน
บาดเจ็บมาแล้วหลายกรณีมาแล้ว  ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องน้ีงบประมาณส่วนหน่ึงน าไปแก้ปัญหาเรื่องน้ีได้มอบ



 ๑๐ 

ให้ทางหลวงชนบทไปแก้ไขเรื่องไฟฟูาส่องสว่างเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้เดินทางมากขึ้นและอ าเภอมีการถางต้นไม้ข้างทางให้
เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และพยายามท ารั้วกั้นช้างที่ที่ช้างจะบุกรุกเข้าที่ชาวบ้านจะมีปัญหาเรื่องระเบียบและด าเนินการมี
ปัญหาอยากจะเรียนให้ทราบไว้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   4.4 การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน/การจัดระเบียบรถสาธารณะ  
      นายวรวิท  เรืองจันทร์  แทน  ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   แขวงทางหลวงจังหวัดขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินเป็นการจับกุมของด่านช่ังน้ าหนัก
เคล่ือนที่  จากการจับกุมได้มีบางน้ าเปรี้ยว จ านวน 5 คันเป็นรถในพื้นที่ทั้งหมด จับกุมที่ด่านช่ังน้ าหนักได้จ านวน 7 คัน
เป็นในพื้นที่ 2 คัน แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ยังมีการบรรทุกน้ าหนักเกินยังเป็นเจ้าของเดิมถ้าท าซ้ าๆแก้ปัญหาคือไล่จับกัน
ต่อไปและจะมีการเพิ่มโทษการที่จะเพิ่มโทษคือศาลจะส่ังปรับ ในการพิจารณาโทษของศาล ท าซ้ าๆ กันครั้งต่อไปจะเพิ่ม
โทษคือการติดคุก 

        พ.ต.ท.กฤษณ์  บุญเรืองคณาภรณ์  แทน  ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
  พนักงานสอบสวนจะเพิ่มการลงโทษในการท าผิดซ้ าๆกัน รถที่จับมาลักลอบว่ิงหรือออกจากบางน้ าเปรี้ยว  
ระยะทางไม่เกิน 500 เมตรเข้าเขตหนองจอก  เคยไปดักจับแต่ว่าคาบเก่ียวกับพื้นที่ด้วยจับมาก็ถูกร้องว่าต ารวจท าไมไปจับ
ท้องที่อ่ืน ทางต ารวจบอกว่าไปจากบางน้ าเปรี้ยวเลยตามไปจับ จับได้ 5 คันที่ลักลอบว่ิง 
        ผู้แทนหอการค้า 
  มีข้อมูลหรือไม่ว่าน้ าหนักที่เกินแต่ละครั้งมีน้ าหนักที่เกินมากน้อยขนาดไหน  เข้าใจว่าคนที่ท าผิดคือ               
1. เป็นนิสัย  2.ด้วยความไม่เข้าใจหรือเผลอเรอ  ต้องดูเจตนาที่เกิดเกิดเท่าตัวหรือเกิดนิดหน่อยต้องเป็นองค์ประกอบต้อง
พิจารณาดูเหมือนกัน 
       นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ประเด็นคือไม่เกรงกลัวกฎหมายจับได้ก็จ่ายเงินแล้วไม่ถูกจับ พอท าเพื่อวัดดวงเพราะพื้นที่บางน้ าเปรี้ยว
อีกหน่อยเดียวก็จะถึงหนองจอกแล้ว  แต่พอจับแล้วมีโทษจ าหรือปรับจะได้ไม่ท าอีกคิดได้ว่าไม่น่าจะต้องกระท าผิดอีกแล้ว  
แต่ต้องกระท าท าภายใต้ของกฎหมายจะเขียนส านวนได้แค่ไหนและแบบพฤติกรรมการกระท าผิดไป  ส่วนใหญ่เปล่ียน
คนขับแต่บริษัทเดิมซึ่งเป็นผลประโยชน์ของบริษัท  
    

   4.5 การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ  
  นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑) 
   การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะไม่ได้รับรายงานว่ามกีารร้องเรียนหรือพบว่ามีการแข่งรถ 

   4.6 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
         นายปิยวัฒน์  ปิยวัฒน์ไพศาล  แทน  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ขอสรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วัน คือ 11 – 17 เม.ย.62 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 24 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 
7 คน ชาย 5 คน หญิง 2 คน บาดเจ็บทั้งหมด 26 คน ชาย 23 คน หญิง 3 คน อ าเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 9 อ าเภอ และไม่มี
เหตุ 2 อ าเภอ เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 รายบาดเจ็บลดลง เทียบกับจังหวัดอ่ืนจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่
อันดบัที่ 23 ที่มีผู้เสียชีวิต แต่อุบัติเหตุอยู่อันดับที่ 53  
 พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขาฯ) 
  ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการจับกุม 10 ข้อหาหลักเมื่อเปรียบเทียบกับปี 61 จับเพิ่มขึ้นทุก
ข้อหา คือ 1) ขับรถเร็ว จับ 1649 รายจับเพิ่ม 290 ราย 2) ย้อนศร จับ 702 ราย จับเพิ่ม 131 ราย 3) ไม่มีใบอนุญาต
ขับรถ จับ 4,005 ราย จับเพิ่ม 125 ราย 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จับ 2291 ราย จับเพิ่ม 223 ราย ๕) แซงในที่คับขัน 
จับ 271 ราย จับเพิ่ม 31 ราย 6) เมาสุรา จับ 297 ราย จับเพิ่ม 18 ราย 7) มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย จับ 1222 ราย 



 ๑๑ 

จับเพิ่ม 102 ราย ๘) โทรศัพท์ขณะขับรถ จับ 246 ราย จับเพิ่ม 19 ราย มีเพียงฝุาฝืนสัญญาณไฟ จับ 536 ราย จับ
ลดลง 49 รายและ ไม่สวมหมวกนิรภัย จับ 3763 ราย จับลดลง 109 ราย 
          นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  ท่านผู้ว่าฯรณรงค์เรื่องหมวกนิรภัยที่จับได้น้อยลงมีคนใส่หมวกมากขึ้นใช่หรือไม่ ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุทาง
ถนนคนที่ล้มส่วนใหญ่ไม่ใส่หมวกนิรภัย ถ้าใส่หมวกคนที่ล้มอาจจะไม่เป็นอะไรหรือท าให้เหตุไม่รุนแรง ฝากช่วยกันรณรงค์
ด้วย  ท่านผู้ว่ารณรงค์อยากให้ดูแลตัวเองแต่ต้องให้เราบังคับให้ใส่หมวก 
         ผู้แทนหอการค้า 
  เรื่องอุบัติเหตุถ้าเป็นสถิติของทั้งโลก ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนเป็นอันดับ 2 ของโลก เรื่อง
อุบัติภัยเป็นจุดเปล่ียนเศรษฐกิจมหาศาลของประเทศไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวนโยบายที่จะสร้างฉะเชิงเทราให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ถ้าจะเป็นเมืองน่าอยู่แต่อุบัติภัยไม่สามารถจะท าให้ลดลงได้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่ือว่าทุกภาคส่วนต้องให้
ความส าคัญแล้วค่อยหามาตรการที่จะท าให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยจากอุบัติภัยได้ รายได้อย่างหน่ึง
คือการท่องเที่ยวถ้าคนไปมาแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นเรื่องที่น่ายินดี ส่ิงหน่ึงเราต้องช่วยกัน  เจ้าบ้าน
ต้องท าตัวให้เป็นคนที่เคารพในเรื่องของระเบียบกฎ กติกา ทางด้านจราจรอยากให้ปลุกฝังค่านิยมให้ความรู้กับนักเรียน 
นักศึกษา เริ่มจากเล็กๆก่อน ถ้ามีแก้ตอนมากๆแล้วน่าจะยากท าอย่างไรให้เด็กนักเรียนของเราเฉพาะในเมืองถ้ามีการขับขี่
รถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกนิรภัยทุกคน  ในโรงเรียนต้องออกมาตรการว่าเข้าโรงเรียนต้องใส่หมวกนิรภัยขอความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมฝึกให้เป็นนิสัยต่อไปจะเคยชินและปฏิบัติ  ถ้าไม่เริ่มวันน้ีก็จะไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าส่ิงที่เริ่มจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
         นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
  เห็นตรงกันทั้งหมดแต่เรื่องวินัยคนไทยปฏิบัติยาก เช่นเข็มขัดนิรภัยซึ่งถูกจับน้อยแต่รณรงค์กันอย่างไรพอ
น่ังรถก็จะคาดเหมือนหมวกนิรภัยเป็นเรื่องของการปลูกฝัง   จังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มดีขึ้นเพราะจับมากขึ้นด้วยถ้าเป็น
ข้าราชการแล้วถูกจับเรื่องแบบน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาแล้วขับจะโดนซ้ าเติมทันทีและจะถูกเรื่องวินัยด้วย ช่วยกันรณรงค์ด้วย
คงเป็นเรื่องวินัยต้องช่วยกันด าเนินการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอจากที่ประชุม – ไม่มี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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