รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 /2555
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายเริงศักดิ์
2. นางสุมิตรา
3. นายบัณฑิตย์
4. นายสรรชัย
5. นายวิฑูรย์
6. พ.ต.อ.สมบัติ
7. นายศิวาโรจน์
8. นายอนุศักดิ์
9. พ.อ.พณิชย์
10. พ.ท.สมศักดิ์
11. ร.อ.กิจจา
12. ร.ต.ท.คาน
13. ร.ต.อ.เกียรติก้อง
14. ร.ต.อ.ประโมทย์
15. พ.ต.อ.สนั่น
16. พ.ต.ท.วรวุฒิ
17. พ.ต.อ.นภดล
18. พ.ต.ท.ประภาส
19. พ.ต.อ.ณรัฐ
20. พ.ต.อ.สมชาย
21. พ.ต.ท.คธา
22. พ.ต.ท.ทัดคํา
23. พ.ต.ท.สมชาย
24. พ.ต.ท.ประณต
25. พ.ต.อ.อภิรักษ์
26. พ.ต.ท.สมทบ
27. พ.ต.ท.ปรีชา
28. พ.ต.ท.กันตพัฒน์

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
ศรีสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
เทวีทิวารักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
จงอุตส่าห์
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เชื้ออําไพ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
บัวเรือง
รรท. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
มุ่งหมายผล
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป้าบุญปรุง
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริพละ
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แตงอ่อน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ท่าไว
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
ล้อมค้อม
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
ทองคํา
แทน สว.ทล.1 กก.3
พูลประเสริฐ
แทน สว.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุญเผื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
สุวรรณวิก
แทน ผกก.สภ.บางปะกง
วงษ์น้อม
ผกก.สภ.พนมสารคาม
เหมือนปิ๋ว
รรท. ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว
รัตนจินดา
ผกก.สภ.บางคล้า
เกียรติสุวรรณ์ ผกก.สภ.แปลงยาว
รักษาสุข
แทน รรท. ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
แสงสุกสว่าง
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผ่องใส
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
เพียรบุปผา
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
เวชกาญจนา
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
บุญหิรัญ
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
หนูสลุง
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
เนติพิชยาพงศ์ สวญ.สภ.วังคู
/29.พ.ต.ท.สมเกียรติ...
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

พ.ต.ท.สมเกียรติ
พ.ต.ท.วิชาญ
นายสุวัฒน์
นายบรรพต
นายเดชา
นายนภดล
นายชัชวาล
นายสุระ
นายเกรียงศักดิ์
นายณัฐสิญจ์
นายชิดชนก
นายณัฏฐพงษ์
นางชนันรัตน์
นายเสน่ห์
นางสาวทัศนีย์
นายพัฒนพงศ์
นายสิทธิชัย
นายแพทย์ไพศาล
นางสุภา
น.ส.นงคราญ
นายชัชวาล
นายอยู่
นายบุญชู
นายชาญชัย
นายวิรัตน์
นายจตุพร

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ผศ.สุมลวรรณ
นายพรชัย
นางสาวงามพิศ
นายชลธี
นายลิขิต
นายวิโรจน์
นายสุดสาคร

นายยุทธพล

สมนึก
สารการ
วัฒนศักดิ์
ทรัพย์เมือง
ใจยะ
ห้วยอําพัน
ศิริพันธ์
หงษ์ศิริ
รัตนกุญชลี
ศรีพงษ์

สว.สภ.สาวชะโงก
สว. สภ.หนองแหน
แทน รรท. นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายอําเภอบางปะกง
นายอําเภอพนมสารคาม
แทน นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
นายอําเภอบางคล้า
นายอําเภอแปลงยาว
นายอําเภอบ้านโพธิ์
นายอําเภอสนามชัยเขต
องอาจอิทธิชัย นายอําเภอท่าตะเกียบ
ทับแสง
นายอําเภอราชสาส์น
สุขวิสิฏฐ์
นายอําเภอคลองเขื่อน
ศุภคุณ
แทน แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สิกขชาติ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วผลึก
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสมานิตย์
แทน ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
เวศสุวรรณ
แทน ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ดั่นคุ้ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นุ่มนวน
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แย้มเวช
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ล้วนรัตน์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
เสนาธรรม
ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
อยู่ภู่
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
พรมธาดา
แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา
วิโรจนุปถัมภ์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
คชานุบาล
หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยิ้มงาม
แทน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ธรรมจรูญ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยันตรง
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใจคําปัน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภัทรกุลนิษฐ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
/63.ร.ท.ชัยณรงค์...
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ร.ท.ชัยณรงค์
นางสาวไพลิน
นางสาวพรรณี
นายบุญธรรม
นายจีรวัฒน์
นางสาวอรุณี
นายบุญทวี
นายอิศรา
นายวรรณรุศม์
นายสุรวุฒิ
นายอนันต์
นายเสรี
นางศิริวรรณ
นายสมศักดิ์
นายปลวัชร
นายสิทธิพร
นายเจียม
นายเสริมลาภ
นายชาญ
พ.ต.อ.สิงขร
นายธีระ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ผู้ไม่มาประชุม
1. พ.อ.องอาจ
2. พ.ต.อ.ณัฐสิทธิ์
3. พ.ต.อ.นิพนธ์
4. พ.ต.ต.พัฒนา
5. ดร.มงคลชัย
6. นายวิพากย์
7.
8.
9.
10.

นายกิตติ
นายวัลลภ
นางสาวอรพินท์
นายประดิษฐ์

บงการณ์
เอื้อสมสกุล
คัณฑเขตต์
เสาวดี
จิรวัฒนวงศ์สิริ
แก้วจินดา
สุขรัตน์อมรกุล
ปิยะวาทินทร์
พึ่งรัตนา
เวชปรีชา
พงศ์สุพาณี
เฉลิมพันธ์
นิติวรยุทธ
จรูญเลิศ
บุตดีวงษ์
พิพัฒนกุล
โฉมสอาด
สิริพรม
นาคเกษม
สาระพันธ์
พรชูตรง
ศรีคชา

ชวาลวิวัฒน์
บุญน่วม
พานิชเจริญ
แก้วสําอางค์
สมอุดร
เตชเบญจรงค์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนครเนื่องเขต
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพนมสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสะเดา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหัวสําโรง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลวังเย็น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่1)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 3)

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) (ติดราชการ)
ผกก.สภ.สนามชัยเขต (ติดราชการ)
ผกก.สภ.แสนภูดาษ (ติดราชการ)
หัวหน้าสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุรี
(ติดราชการ)
เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
กัวศรี
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ติดภารกิจ)
เสริมประภาศิลป์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
ลิมปวัฒนศิริ
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดภารกิจ)
/11.นายอร่าม...
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายอร่าม
นายชวลิต
นายสมประสงค์
นายอํานาจ
นายชูรัช
นายวีระพล
นายประจวบ
นางศิริกาญจน์
นายเขียน
นายประเสริฐ
นายสม
นายอิทธิพงษ์
นายสมชาย
นายประดิษฐ
นายพลากร
นายสมบัติ
นายสุพจน์

รังสินธุ์
บุญปาน
คูหากาญจน์
ประเสริฐ
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
คงคาลัย
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โรจนพร
โชคพิชิตชัย
รันศิริเจริญ
ภูติเกียรติขจร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลดอนฉิมพลี (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเกาะกา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลเขาหินซ้อน (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลสนามชัยเขต (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลหอมศีล (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลบางวัวคณารักษ์ (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลพิมพา (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์ (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช (ติดราชการ)
นายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว (ติดราชการ)
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ 2) (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรวุฒิ
2. นายอุทัย

รัตนบริรักษ์
ทะริยะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

- ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประท้วงคัดค้านการก่อสร้า งโรงไฟฟ้า นครเนื่องเขต เมื่อวันที่
29 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีสถิติการตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ที่มีมูลค่าความ
เสียหายสูงมาก ฝากทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12 /2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554
ประธาน

– เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 มีรายงานการ
ประชุมจํานวน 11 หน้า ได้นําเข้าทางเว็บไซด์ของสํานักงานจังหวัดฯ และทางเว็บไซด์ของตํารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว ถ้าคณะกรรมการฯไม่มีการขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2554
/ระเบียบวาระที่ 3…
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 นโยบายของรัฐบาล
4.1 เรื่องเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ
• ด้านการปราบปราม
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ - ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการจับกุมคดียาเสพติดในรอบเดือนธันวาคม 2554 จับกุมผู้กระทํา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษได้ทั้งสิ้นจํานวน 398 ราย / ผู้ต้องหา 406 คน ในจํานวนนี้แยกเป็น
- แยกเป็นยาบ้า จับได้ทั้งหมดจํานวน 369 ราย / ผู้ต้องหา 377 คน แยกเป็นข้อหาดังนี้.(1) จําหน่าย
5 ราย / ผู้ต้องหา
7 คน
(2) เสพ
264 ราย / ผู้ต้องหา 264 คน
(3) ครอบครอง
61 ราย / ผู้ต้องหา
61 คน
(4) ครอบครองเพื่อจําหน่าย
39 ราย / ผู้ต้องหา
45 คน
( ของกลางยาบ้าเดือนธันวาคม 2554 จํานวนทั้งสิ้น 122,375 เม็ด )
*** เปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษได้ทั้งสิ้นในช่วงระยะตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2553
และ วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2554 ดังนี้
ยาเสพติดให้โทษ เดือน ธ.ค. 2553 จับได้ 357 ราย / ผู้ต้องหา
369 คน
เดือน ธ.ค. 2554 จับได้ 398 ราย / ผู้ต้องหา
406 คน
*** เปรียบเทียบระหว่าง ธ.ค. 2553 กับ ธ.ค. 2554 จับได้เพิ่มขึ้น 41 ราย
ยาบ้า
เดือน ธ.ค. 2553 จับได้ 344 ราย / ผู้ต้องหา
353 คน
เดือน ธ.ค. 2554 จับได้ 369 ราย / ผู้ต้องหา
377 คน
*** เปรียบเทียบระหว่าง ธ.ค. 2553 กับ ธ.ค. 2554 จับได้เพิ่มขึ้น 25 ราย
ของกลางยาบ้า
เดือน ธ.ค. 2553 จํานวน 7,240 เม็ด
เดือน ธ.ค. 2554 จํานวน 122,375 เม็ด
*** เปรียบเทียบระหว่าง ธ.ค. 2553 กับ ธ.ค. 2554 จํานวนเพิ่มขึ้น 115,135 เม็ด
• ด้านการป้องกัน
- การป้องกันทั่วไป
นายธีระฯ

- การป้องกันยาเสพติดของป้องกันจังหวัด สถานการณ์จากการประเมินของ ปปส. ตลอดจนผลคดีจับกุมในพื้นที่
ซึ่งอําเภอเน้นหนักยังเป็นพื้นที่ อ.เมือง อ.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางปะกง อ.พนมสารคาม แหล่งมั่งสุมยาเสพติดพบว่า
อยู่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ชนิดของยาในพื้นที่ที่พบจะเป็นยาบ้า ยาไอซ์และกัญชา และยังมีการลักลอบสูบฝิ่นใน
พื้นที่ อ.แปลงยาว ซึ่งจะเป็นประเภทผู้สูงอายุ อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด คือ อาชีพว่างงาน
รับจ้างทั่วไป แนวโน้มผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
/นโยบายการ...
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นโยบายการป้องกันมิให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดํา เนินการนโยบายเป็นรูปธรรมโดยท่า นผู้ว่า ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของข้าราชการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเริ่มจากศาลากลางจังหวัด
มี ห น่ ว ยที่ ดํา เนิ นการไปแล้ ว เช่ น ทหาร ตํ า รวจ ข้ า ราชการสํ า นั ก งานท้ อ งถิ่น ระดั บจั ง หวั ด ระดั บอํ า เภอ
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กอ.รมน. แรงงานจังหวัด และสรรพสามิตจังหวัด
สรุ ปผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด ประจํ า ปี เป้ า หมาย
เปรียบเทียบกับการดําเนินการได้รับรายงานจากส่วนราชการต่างๆ และอําเภอพื้นที่ สรุปภาพรวมในส่วนของ
ป้องกันจังหวัด การเข้าไปดําเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติดที่ ปปส. แจ้งมีทั้งหมด 786 หมู่บ้าน อําเภอ
ต่างๆได้ดําเนินการประชุมประชาคมรวมทั้งสิ้นจํานวน 611 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 77.73 % การเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็ ง กองทุ น แม่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนดํา เนิ น งานทั้ ง หมดแล้ ว มี ห มู่ บ้ า นกองทุ นแม่ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
154 หมู่บ้าน การตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอําเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 แห่ง มีการ
ดําเนินการเกินกว่าเป้าหมายเพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีศูนย์เรียนรู้มากและศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ที่สํานักงาน ปปส. เป็นจุดที่จังหวัด หมู่บ้า นชุมชนต่างๆ มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดตั้งหนึ่งอําเภอหนึ่งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอําเภอได้จัดตั้งเรียบร้อยและบางอําเภอได้เริ่มมีการอบรม
เรียบร้อย วิทยากรครู ก. ได้ดําเนินการจัดตั้งเรียบร้อย วิทยากรครู ข. ได้รับงบประมาณจากสํานักงาน ปปส.
ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กรุณาดําเนินการอบรมให้เรียบร้อยแล้ว
- การป้องกันในสถานประกอบการ
นางชนันรัตน์ฯ

– การดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเดือนมกราคม หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้มีการติดตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จํานวน 25 แห่ง เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เช่น มีการแข่งขันกีฬา
การตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ มีการได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วม
โรงงานสีขาวในเขตพื้นที่อํา เภอบางปะกงจํา นวน 2 แห่ง พบกลุ่มเสี่ยงจํา นวน 4 ราย ได้แนะนําให้สถาน
ประกอบการเฝ้า ระวั ง และทํ า การตรวจซ้ํ า ให้ โ อกาสในการทํ า งานพร้ อ มกั บ การบํา บั ดรัก ษา ได้ จั ดอบรม
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจในวัยทํางานให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE
จีระสร้างฝัน
เพื่อวันใหม่ของบริษัทจิรเดชา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 และให้ความรู้การดําเนินโครงการสีขาวให้แก่
สถานประกอบกิจการจํานวน 52 แห่ง ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 105 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
- ป้องกันในสถานศึกษา

นายพัฒนพงศ์ฯ - สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 – 31 มกราคม 2555
มีการให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป้าหมาย
ทั้งหมดจํานวน 1,069 ราย ขณะนี้ดําเนินการไป 30% ในเขตโรงเรียนจํานวน 895 ราย งบประมาณจาก ปปส.
จํานวน 35,000 บาท ตามที่มอบให้ สพป.เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการประสานงานแจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ทุกสังกัดจํานวน 149 โรงเรียน ขณะนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ใ นระหว่างดํา เนินการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอผู้รับผิดชอบในการดูแลของแต่ละโรงเรียน
/นายสิทธิชัยฯ...
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นายสิทธิชัยฯ

นายวรวุฒิฯ

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ดําเนินการตามเป้า หมายของ ปปส. มีการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนร้อยละ 30 % จํานวน 1,131 ราย ขณะนี้ดําเนินการไป
191 ราย การสร้างระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 56 แห่ง ขณะนี้
ทําไปแล้ว 6 แห่ง ส่วนการคัดกรองเด็กในกลุ่มเสี่ยงในช่วงเปิดเทอมได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงพบเด็กที่ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จํานวน 23 ราย โรงเรียนได้ส่งเข้าบําบัดที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตเรียบร้อย
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 การดําเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
แผนงานที่ 3 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างระบบเฝ้าระวังของจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 30 โรงเรียน
ขณะนี้ ไ ด้ รั บรายชื่ อ จากเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจอยู่ ใ นแต่ ล ะโรงเรีย นเรี ยบร้ อ ย ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การกํ า หนด
แนวทางการดํา เนินงานให้ชัดเจน เป้าหมายนอกยุทธศาสตร์เรื่องการตรวจสารเสพติด ขณะนี้ได้พบยาบ้าใน
นักเรียนจํานวน 15 ราย จาก 2 อําเภอ ในการดําเนินงานโครงการ 84 พรรษา เมื่อเดือนธันวาคมรอบที่ผ่านมา
ได้ดําเนินการกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ทางแผ่นดินจํานวน 7,585 คน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รู้รัก
สามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 9,258 คน และกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมฉลองเทิดไท้องค์ราชัน
จํานวน 10,194 คน
• ด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นายแพทย์ไพศาลฯ – ด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเดือนธันวาคม เป้าหมายทั้งระบบสมัครใจบําบัด
ระบบบังคับบําบัด ระบบต้องโทษ มีเป้าหมายจํานวน 6,023 ราย ดําเนินการไปแล้วจํานวน 670 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.12 ระบบสมัครใจมีเป้าหมายจํานวน 4,969 ราย ผลงานเดือนธันวาคมจํานวน 18 ราย ผลงาน
สะสมจํานวน 56 ราย ซึ่งเป็นอาชีพรับจ้าง ยาเสพติดเป็นประเภทยาบ้า ระบบบังคับบําบัดการควบคุมตัวแบบ
ไม่เข้มงวดเป้าหมายจํานวน 225 ราย ผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 138 ราย
แบบไม่ควบคุมตัวเป็นผู้ป่วยนอกเป้าหมายจํานวน 528 ราย สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจํานวน
427 ราย รวมระบบบังคับบําบัดทําไปแล้วร้อยละ 75 ระบบต้องโทษเป้าหมายจํานวน 301 ราย มีผลงาน
จํานวน 49 ราย ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 16
นายชัชวาลฯ - ขณะนี้มีผู้ต้องขังเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้มีผู้ต้องขังทั้งหมดจํานวน 2,319 คนเป็นผู้ต้องขังชาย
จํานวน 2,107 คน ผู้ต้องขังหญิงจํานวน 212 คน แยกเป็นคดียาเสพติดทั้งหมดจํานวน 1,456 คน ชายจํานวน
1,289 คน หญิงจํานวน 167 คน การบําบัดตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดจํานวน 300 ราย ขณะนี้ยอด
สมาชิกกลุ่มชุมชนบําบัดจํานวน 170 ราย และจะเพิ่มเป้าหมายให้ได้ 300 ราย ตามที่คณะกรรมการ ศพส.
จังหวัดได้ขอให้เพิ่มยอดการบังคับต้องโทษบําบัดเป็น 1,006 คน และทางเรือนจําได้ตั้งโครงการแล้วจํานวน
5 โครงการ จะได้ยอดการบําบัดเพิ่มประมาณ 800 ราย รวมแล้วประมาณ 1,100 ราย
นางสาวพรรณีฯ - สํา นักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2545 ในระบบบังคับบําบัดในรอบเดือนธันวาคม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูในระบบบังคับบําบัดจํานวน
199 ราย ส่งบําบัดแบบควบคุมตัวในค่ายทหารจํานวน 34 ราย ส่งแบบโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกจํานวน
97 ราย อยู่ในความดูแลของคุมประพฤติ 68 ราย มีผู้ติดตามผลจํานวน 114 คน รวมยอดในเดือนธันวาคม
มีผู้บําบัดแล้วจํานวน 565 คน
/4.2 การจัดระเบียบ...
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4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
นายธีระฯ

- การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการในห้วงเดือนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของอําเภอทั้ง 11 ชุด
และชุดของจังหวัดได้ร่วมกันดําเนินการออกตรวจเป้าหมายจํานวน 256 แห่ง ดําเนินการในเดือนนี้จํานวน
104 แห่ง ยอดสะสมรวม 204 แห่ง เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 79.68 มีการออกตรวจสถาน
บริการที่มีใบอนุญาตมีทั้งหมดจํานวน 7 แห่ง นอกจากนั้นเป็นร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ
ร้านค้า แอบแฝง การสุ่มตรวจปัสสาวะ 650 ราย ไม่พบสารเสพติด สําหรับสถานบริการได้ดําเนินการ
ให้คําแนะนําตักเตือนในการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ เช่น ในเรื่องการแสดงไม่ให้มีการแสดงลามก
อนาจาร ไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานประกอบการ และการเปิดปิดให้ตรงเวลา
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณการ ในส่วนของ ภ.จว. ฉะเชิงเทรา ในช่วงระยะวันที่ 1- 31 ธ.ค. 2554
มีผลการปราบปรามและจับกุม ดังนี้
1.) การพนันทั่วไป
จับกุมได้ 38 ราย / ผู้ต้องหา 138 คน
2.) การพนันสลากกินรวบ
จับกุมได้
3 ราย / ผู้ต้องหา 3 คน
3.) ยาเสพติดให้โทษ
จับกุมได้ 398 ราย / ผู้ต้องหา 406 คน
4.) ยาบ้า
จับกุมได้ 369 ราย / ผู้ต้องหา 377 คน
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

นายอยู่ฯ

- ในรอบเดือนมกราคมได้รับรายงานการจับกุมการรกระทําผิดว่า ด้วยการป่าไม้จํา นวน 2 คดี ในท้องที่
อ.สนามชัยเขตจํานวน 1 คดี ของกลางเป็นไม้ท่อนจํานวน 50 ท่อน ปริมาตร 5.14 ลบ.ม. พื้นที่บุกรุก
จํานวน 10 ไร่ และพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบจํานวน 1 คดี เป็นผู้ต้องหาจํานวน 1 คน โดยรถเฉี่ยวชนสัตว์ป่า
ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา
มีจํานวนคดีลดลง 2 คดี เดิมจํานวน 4 คดี คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า ฆ่าสัตว์ป่าคือกวางผาตายจํานวน 1 ตัว
บนทางหลวงสาย 259 กม.ที่ 14 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 จับผู้ต้องหาได้จํานวน 1 คน
ประธาน
- คดีที่ อ.สนามชัยเขตดําเนินการเป็นอย่างไรบ้าง
นายณัฐสิญจ์ฯ - อยู่ระหว่างดําเนินการของกรมป่าไม้
พ.ต.ท.กันตพัฒน์ฯ – ผู้ต้องหามอบตัวทั้ง 2 รายและได้ส่งให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท.
ดําเนินคดี
นายณัฐสิญจ์ฯ - ทราบว่ากรมป่าไม้ย้ายเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนเรื่องการจับยึดพื้นที่จากการที่ไป
ตรวจยังมีการลักลอบกลับเข้ามาปลูกเพิ่มเติมโดยใช้ต้นมันสําปะหลังชนิดที่สูงปลูกบังไว้ ได้ปรึกษากับทางชุมชน
ในพื้นที่ถ้าหากจะยกให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลป่า โดยมีงบประมาณในการดูแลรักษาและจะได้กําหนดเป็นป่าชุมชน ซึ่ง
ทางชุมชนในพื้นที่มีความยินดี
4.4 การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
นายวิโรจน์ฯ

– ในเดือนมกราคม 2555 ไม่มีรายงานการจับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการนําเข้า
สัตว์เลี้ยงนําเข้ามาในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น สุกรจํานวน 11,821 ตัว โคจํานวน 2 ตัวไม่พบผู้กระทําความผิด
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4.5 การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
นายแพทย์ไพศาลฯ – การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในส่วนของสาธารณสุข สําหรับสถิติในส่วนของวัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในปี 2554
ต่อ 1,000 คน ในการตั้งครรภ์จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ 64.5 ต่อ 1,000 คน เมื่อเทียบกับ
ระดับประเทศ ในระดับประเทศมี 56.2 จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีตัวเลขที่สูงกว่า จะเห็นว่าเป็นปัญหานําไปสู่
ปั ญ หาทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม เพราะฉะนั้ น การประชุ ม ที่ จ ะมี ขึ้ น ในเรื่ อ งของคณะอนุ ก รรมการ
คณะทํ า งาน อนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ ข องจั ง หวั ด จะเน้ น ในเรื่ อ งนี้ โดยมี ตั ว ชี้ วั ด หรื อ แนวทางดํ า เนิ น งาน เช่ น
สถานศึ กษาต้ อ งมี ก ารเรี ย นการสอนเรื่ องเพศศึ ก ษา โรงพยาบาลในสั ง กัด จะมี ค ลิ นิ กวั ย รุ่ นเพื่ อจะดู เ รื่ อ งนี้
โดยเฉพาะ และคงต้องขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทํา แผนในการป้องกั น
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
5.1 รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน
พ.ต.ท.หญิงอาภัสราฯ – ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในระยะ 1 –31 ธ.ค. 2554 ดังนี้
กลุ่มที่1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เกิด
3 ราย / จับได้ 0 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 2 ราย ( เดิม 5 ราย )
กลุ่มที่2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
เกิด
22 ราย / จับได้ 7 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง 16 ราย ( เดิม 38 ราย )
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เกิด
87 ราย / จับได้ 36 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง
9 ราย ( เดิม 96 ราย )
กลุ่มที่4 คดีอาญาที่น่าสนใจ
เกิด
45 ราย / จับได้ 7 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง
7 ราย ( เดิม 52 ราย )
กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
จับได้ทั้งสิ้นจํานวน 457 ราย
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
จับได้เพิ่มขึ้น 59 ราย ( เดิม 398 ราย )
5.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไข
- แรงงานในระบบ
นางสาวทัศนีย์ฯ - สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทํางาน ณ วันที่
จํานวนทั้งสิ้น 26,688 คน เป็นแรงงานต่างด้าว แยกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1.) กลุ่มทํางานอันจําเป็นเร่งด่วน
56
(2.) กลุ่มที่เข้ามาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น BOI 791
(3.) กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
553
(4.) กลุ่มบุคคลพื้นที่สูง
117
(5.) กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี
15,512

25 มกราคม 2555
คน
คน
คน
คน
คน
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(6.) กลุ่มที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐ MOU
(7.) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจํานวน

2,145 คน
7,514 คน

- ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ร.ต.อ.ประโมทย์ฯ - สถิติแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจําเดือนธันวาคม 2554 จับกุมแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 55 คน ได้มีการผลักดันส่งกลับประเทศ กัมพูชา พม่า และลาว
เรียบร้อยแล้ว
5.3 การรายงานการป้องกันการค้ามนุษย์
- การป้องกันการค้ามนุษย์
นางสาวไพลินฯ – ข้อมูลสถิติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจําเดือนมกราคม 2555 ได้มีการประกาศติดตามบุคคล
สูญหายซึ่งเกรงว่า อาจจะถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อของการค้า มนุษย์จํา นวน 2 ราย คื อ
นายสุรเชษฐ์ ภู่สกุล อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และ นางอํานวย
น้อยเงิน อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ต.บ้านโขง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือติดตามบุคคลดังกล่าวจากทางหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ยังไม่ไ ด้รับรายงานเข้า มา และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเกี่ยวกับการ
รณรงค์การค้ามนุษย์ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ที่ อ.ท่าตะเกียบ และในงานวันเด็กที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม
นายวิฑูรย์ฯ

นายธีระฯ

- เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่มีการดําเนินคดีจะเป็นการฟ้องไปแล้วจํานวน 2 คดี เป็นเรื่องของการกระทํา
ความผิดนอกราชอาณาจักร เพราะมีการล่อลวงเหยื่อมาจากประเทศลาวส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเป็นการค้า
ประเวณี มีการฟ้องดําเนินคดีไปแล้วจํานวน 2 คดี ซึ่งความผิดนอกราชอาณาจักร อํานาจการพิจารณาสั่งสํานวน
อยู่ที่อัยการสูงสุดเมื่อมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่จะส่งไปที่อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาสั่งฟ้อง ส่วนหน้า ที่ดําเนินคดี
การสืบพยาน จะอยู่ที่สํานักงานอัยการจังหวัด
- ในส่วนของป้องกันจังหวัด ได้นําเสนอเป็นโครงการจัดการฝึกอบรม เป้าหมายมีการให้ความรู้เรื่องการทําบันทึก
การจับกุมยาเสพติด การตั้งข้อหาให้รอบด้าน วิธีการขั้นตอนในการดําเนินการ ของพนักงานสอบสวนที่ยังไม่
ละเอียด กฎหมายในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดอําเภอของทุกอําเภอ
ได้นําเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการในเรื่องกําหนดวัน เวลา และประสาน
กับฝ่ายวิทยากร ประกอบไปด้วย อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักสอบสวนนิติการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ประธาน

- ไม่มี

/ปิดประชุมเวลา...
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ปิดประชุมเวลา 10.20 น.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ

ตรวจรายงานการประชุม

( สิงขร สาระพันธ์ )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง

ตรวจ

( อาภัสรา ศรีคชา )
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3
ด.ต.หญิง

พิมพ์/ทาน
( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ส.ต.ท.หญิง

พิมพ์/ทาน
(อนงค์ แสนตลาด )

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

