รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
……………………………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายเริงศักดิ์
2. นายบัณฑิตย์
3. นายไพศาล
4. นายสุรพงศ์
5. นายเดชา
6. นางสาวสุนันท์
7. พ.ต.อ.วินัย
8. พ.ท.สุทธิรัตน์

มหาวินิจฉัยมนตรี
เทวีทิวารักษ์
วิมลรัตน์
ศันติวิชยะ
ใจยะ
อังเกิดโชค
จิตต์ปรุง
ปรานศิลปิน

9. ร.ท.ชยุต
10. พ.ท.องอาจ
11. นายธวัชชัย
12. นายสมศักดิ์
13. นางอารียา

เพ็ชรศรีงาม
ชวาลวิวัฒน์
ชัยวัฒน์
กู้เกียรติกาญจน์
โลณะปาลวงษ์

14. พ.ต.ท.ศรุต
15. นายวีรพล
16. นางภาวดี
17. นายธนโชติ
18. นายสัมพันธ์

สว่างสุข
นิธิพงศ์
เอื้ออังคณากุล
สมรรถไท
พรสกุลศักดิ์

19. นายสิทธิชัย

เวศสุวรรณ

20. นายทวีป

ฉิมไทย

21. นายวิชัย
22. นางสาวนงคราญ
23. นายอยู่

ลิกขนานนท์
แย้มเวช
เสนาธรรม

24. นายชาญชัย

พรมธาดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (1)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒)
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา ภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ผู้บัญชาการเรือนจากลางฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผกก.2 บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
/25.นายเสน่ห.์ ..

๒

25. นายเสน่ห์
26. นายสุรชัย
27. นางสาวฉัตรสุดา
28. นายสุดสาคร
29. เรือโทชัยณรงค์
30. นายวิรัตน์
31. นายประยุทธ
32. นางสาวกษินฤดี
33. นางสาวพรรณี
34. นายปณิธาน
35. นายวิสิทธิ์
36. นายสิทธิชัย
37. นายสุพจน์
38. นางวราภรณ์
39. นายพรเลิศ
40. นายสัญชาน
41. นายประโยชน์
42. นายพรหมกฤต
43. นายธีระ
44. นายธนาเดช
45. นายเชาวเนตร
46. พ.ต.อ.สนั่น
47. พ.ต.อ.อภิรักษ์
48. พ.ต.ท.ศานิต
49. พ.ต.อ.ณรัชต์พล
50. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ
51. พ.ต.ท.ชูศักดิ์
52. พ.ต.อ.สิงขร
53. พ.ต.ท.พิริยพงศ์
54. พ.ต.ท.สถาพร
55. พ.ต.ท.พรชัย
56. พ.ต.ท.เสน่ห์
57. พ.ต.ท.ชรินทร์
58. พ.ต.ท.สมพบ
59. พ.ต.ท.นิพนธ์

วงศ์แสนใหม่
พุ่มแช่ม
ชุมเกษียร
ภัทรกุลนิษฐ์
บงการณ์
วิโรจน์อุปถัมภ์
อินแบน
พัฒนโสภณ
คัณฑเขตต์
พิมมาลัย
สินลือนาม
กิตติกูล
มารีรัตน์
ศิริวงศ์
โชคชัย
สกาญจนชัย
เลี่ยวสมบูรณ์
ม่วงมงคล
พรชูตรง
เติมปลื้ม
ยิ้มประเสริฐ
บุญเผื่อน
เวชกาญจนา
จะโนภาษ
เลิศรัชตะปภัสร์
จงจิระ
กุลานุจารี
สาระพันธ์
พงษ์สุวรรณ
คาหริ่ง
กิตติชญาน์ธร
เจริญจิตร
งามวงษ์น้อย
บุญหิรัญ
คล้ายสิงห์

แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
นายอาเภอบางปะกง
แทน นายอาเภอพนมสารคาม
แทน นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว
นายอาเภอบางคล้า
นายอาเภอแปลงยาว
นายอาเภอบ้านโพธิ์
นายอาเภอสนามชัยเขต
นายอาเภอท่าตะเกียบ
แทน นายอาเภอราชสาส์น
นายอาเภอคลองเขื่อน
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.พนมสารคาม
แทน ผกก.สภ.บางน้าเปรี้ยว
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
แทน ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
แทน ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น
แทน ผกก.สภ.คลองเขื่อน
แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ
แทน ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
แทน ผกก.สภ.ฉิมพลี
แทน สวญ.สภ.บางขนาก
/พ.ต.ท.บรรฑูรย์...
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60. พ.ต.ท.บรรฑูรย์
61. พ.ต.ท.สมเกียรติ
62. ร.ต.ต.บรรจง
63. ร.ต.ท.ไพรัตน์
64. นายจักรกฤษณ์
65. นายบุญนที
66. นายปัจจัย
67. นางสาวิตรี
68. นายสุรวุฒิ
69. จ.อ.รัชพล
70. นายอนันต์
71. นายสมศักดิ์
72. นายนพพร
73. นายชูศักดิ์
74. นายไชยวัฒน์
75. นายเจียม
76. นายเฑียร
77. นายสราวุธ
78. พ.ต.อ.ธนู
79. นายธนสรร
80. นางนิทัศนีย์

ผลิตนนท์เกียรติ
สมนึก
จินดามงคล
เกตุภูเขียว
นนท์จีรพัส
สุขรัตน์วรกุล
เนาวรัตน์
ศรีสอาด
เวชปรีชา
ถาวรชวลิตกุล
พงศ์สุปราณี
จรุญเลิศ
บุตรีวงษ์
ศรีอัญชลี
ศรีวิไลสกุลวงศ์
โฉมสอาด
คุมพล
ชูทับทิม
พวงมณี
วงษ์เที่ยง
ฉัตรโชติกวงศ์

81. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา

ศรีคชา

แทน สวญ.สภ.วังคู
สว.สภ.สาวชะโงก
แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล
แทน สว.ทล.๑ กก.๓
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางคล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลปากน้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเปรี้ยว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขนุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางขนาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอ้าน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางวัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะเดา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ)
แทน ปูองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๑)
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ผู้ช่วยเลขาฯ คนที่ ๒)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3)

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พล.ต.อภิรัชต์
๒. นางนพอนงค์

3. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์
4. นายจตุพร

คงสมพงษ์
สุขสืบพงศ์
เกษตรภิบาล
คชานุบาล

5. นายวิพากษ์

เดชเบญจรงค์

6. นายบุญชู
7. นางสาวศุภวรรณ

อยู่ภู่
โอภาไพบูลย์

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยประสานงานปูองกันและปราบปรามการ
ทาลายทรัพยากรปุาไม้ (นปม.)
ศูนย์ประสานปุาไม้ฉะเชิงเทราสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ปราจีนบุรี
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
/นายจีรวัฒน์...
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8. นายจีรวัฒน์
9. นายอดิเทพ
10. พ.ต.ท.วิชาญ
11. พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์
12. นายเลอสรร
13. นายชูรัส
14. นายวีระพล
15. นายประจวบ
16. นายนิกร
17. นางศิริกาญจน์
18. นายเขียน
19. นายอมร
20. นายสม
21. นายอิทธิพงษ์
22. นายสมชาย
23. นายพลากร
25.นายจักรพงษ์
26.นายทวีศักดิ์
27.นายสมพร
28.นายวัลลภ
29.นายประดิษฐ์
30.นายชวลิต

จิรวัฒนวงศ์สิริ
สุวรรณวัฒ
สารการ
เจริญกุล
สายวาณิชย์
ภู่ศรีจันทร์
เต็งเที่ยง
บุญเกิด
จันธรรมาพิทักษ์
เศรษฐวงศ์
แสงสว่าง
กรรเจียก
อิ่มละเอียด
ทองล้อม
เอี่ยมอ่อน
โชคพิชิตชัย
ศักดิ์ประศาสน์
ชโนเมธาภรณ์
ปิ่นแก้ว
กัวศรี
ลิมปวัฒนศิริ
บุญปาน

หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สว.สภ.หนองแหน
สว.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขต
นายกเทศมนตรีตาบลดอนฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเกาะกา
นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเขาหินซ้อน
นายกเทศมนตรีตาบลสนามชัยเขต
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรีตาบลหอมศีล
นายกเทศมนตรีตาบลบางวัวคณารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพา
นายกเทศมนตรีตาบลเทพราช
นายกเทศมนตรีตาบลแปลงยาว
นายกเทศมนตรีตาบลหัวสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลวังเย็น
ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นิลวิสุทธิ์
เปรมปรีชา
วิลาลาช
เจริญพงษ์
พิมพาแปูน

นักวิชาการแรงงานสานักงานประกันสังคมฉะเชิงเทรา
นักวิชาการแรงงานสานักงานจัดหางานจังหวัด
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
หัวหน้ายุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรุจินันท์
2. นางปทุมพร
3. นายไพโรจน์
4. นางเตือนใจ
5. นายปรัชญา
เปิดประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ยังไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เลขานุการ
ขออนุญาตท่านประธานมีคณะกรรมการย้ายมาใหม่ ขอให้แนะนาตัวในที่ประชุม
/นายสุรพงศ์...
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นายสุรพงศ์
ประธาน
มติที่ประชุม

ผมนายสุรพงศ์ ศันติวิชยะ ย้ายมาจากอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีมากที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่าน ขอบคุณครับ
ท่ า นอั ย การจั ง หวั ด จะกรุ ณ ามาเป็ น เสาหลั ก ในคณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ
ขอบพระคุณท่าน และยินดีต้อนรับสู่เวทีของพวกเรา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
เลขานุการ

เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุ มฯ ครั้ งที่ 3/๒๕๕6 เมื่ อวั นพฤหั ส บดีที่ 28 มีน าคม
2556 รายงานการประชุมฯ จานวน ๑2 หน้า ได้นาเข้าเว็บไซด์ของสานักงานจังหวัดฯ และเว็ป
ไซด์ของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว ขอแก้ไขรายชื่อผู้กล่าวรายงานในที่ประชุม
ปูองกันจังหวัดจากนายวิฑูรฯ เป็นนายธนสรรฯ ในวาระที่ 4.1 หน้า 6 หน้า 7 และหน้า 8 แก้เป็น
ปลัดจังหวัด รวมแก้ 3 จุด มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
การแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕6

มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร้ อ ยจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ
ไม่มีเรื่องตาม แต่มีข้อสั่งการที่ท่านประธานได้กล่าวในที่ประชุม เรื่องแรก ครม.สัญจร
ช่วยกันในฐานะเป็นเจ้าภาพ 5 จังหวัด จังหวัดเราเป็นศูนย์กลาง เรื่องที่สอง นายธนสรรฯ พูดไว้ใน
วาระ 4.1 เรื่องยาเสพติดให้โทษ สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา ท่านประธานกล่าวว่าแผนงาน
6 เดือนแล้วตัวเลขยังไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ช่วยตรวจสอบว่าปัญหามีอะไร เรื่องที่สาม กิจกรรม
สมัครใจบาบัด มีงบประมาณแต่ตัวคนไม่มี จึงทาให้ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ท่านประธานกาชับว่า
เรื่องปูองกันเป็นของฝุายปกครอง บาบัดของสาธารณสุข และปราบปรามเป็นของตารวจ แต่การ
ทางานจริง ๆ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เต็มที่ เรื่องที่สี่ สุ่มตรวจปัสสาวะในโรงงาน ที่ท่านประธาน
ได้ข่าวมาว่ามีการหลีกเลี่ยง โดยใช้ปัสสาวะของเพื่อนตรวจแทน กาชับให้ ช่วยกันให้ ถูกต้องผล
ออกมาจะได้ชัดเจน เรื่องที่ห้า สารเร่งเนื้อแดงอาจจะมีหลุดรอดเข้ามา ผู้บริโภคจะเกิดอันตราย
ฝากปศุสัตว์ร่วมกับสาธารณสุขให้ดูประเด็นนี้เป็นพิเศษ เรื่องที่หก คดีผู้ใหญ่ประจบฯ การประชุม
ครั้งที่แล้วยังจับไม่ได้ ในการประชุม ครั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในวันนี้ สรุปข้อ สั่งการของท่าน
ประธานมี 6 เรื่อง
ประธาน
ขอบคุณ ทุกเรื่องคงจะคลี่คลาย ยกเว้นเรื่องยาเสพติด คงจะเป็นเปูาหมายซึ่งพวกเรา
ทุกคน โดยเฉพาะทางฝุายปกครองและตารวจ จะต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่อง เพราะว่างบประมาณ
ของท้องถิ่นยังมีอยู่ พวกเราต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

/นายบัณฑิตย์...
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นายบัณฑิตย์
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ท่านประธานบอกที่ โรงพยาบาลบางปะกง
มีคนไข้ที่มารักษาแล้วไม่ยอมออก ตอนนี้สานักงานพัฒนาสังคมได้พาไปอยู่ ที่สถานสงเคราะห์
เรียบร้อยแล้ว
มีอีกรายไปขโมยของที่โ รงพยาบาลบางปะกง ให้ ส านักงานพัฒนาสั งคมประสานท่ าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปะกง เพราะพฤติกรรมไปขโมยของคนไข้รายอื่น จะไปแจ้งความ
ดาเนินคดี คนไข้ที่ถูกขโมยของก็สงสารไม่เอาความ แต่ความจริงเป็นคดีอาญา และอันตรายถ้า
เกิดปล่อยให้อยู่ อย่างนั้ น ลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง รายที่ดาเนินการแล้ว ขอบคุณมาก และ
ขอบคุณเรื่อง ครม.สัญจร ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะเวทีของพวกเราเรื่องของความมั่นคง เรื่องการร้องเรียนของมวลชน ได้รับการชมเชยว่า
จังหวัดเรา
เป็นจังหวัดซึ่งเตรียมพร้อมทั้งข้อมูล อุปกรณ์ในการประชุม และในวันประชุมจัดระเบียบได้อย่างดี
ทุกฝุายตั้งด่านเป็นจุดที่ถูกต้องสกัดไว้ เอารถรับเข้าไปเจรจา สถานที่ก็แยกไว้ต่างหาก สามารถรู้
ประเด็นล่วงหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางที่เชิญมา และพวกเราเองทุกคนเข้าไปมีส่วน
ร่วม เรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ โดยสรุปวันนั้น ผ่านไปด้วยดี มีหลุดมาเป็นสีสันเล็กน้อย ซึ่งเราก็
พยายามเต็มที่ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไร เพราะไม่มีผลกระทบต่อการประชุม ต้อง
ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นชื่อเสียงของจังหวัดพวกเราชาวฉะเชิงเทรา
โดยเฉพาะข้าราชการที่รับราชการอยู่ในยุคนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล
เลขานุการ
นายธนสรร

วาระที่ ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญปูองกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดาเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน เม.ย. ๕6 สรุปเป็น 2 ส่วน สรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมตามแผนงาน 7 แผนงาน ส่วนแรกภารกิจเรื่องการปูองกันปราบปรามและการบาบัด
เรื่องแรก ผลการดาเนินการชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างสันติวิธี โดยขยายผลจากหมู่บ้าน
ที่ประสบความสาเร็จ จานวน 85 หมู่บ้าน โดยมีเปูาหมายดาเนินการในปี 56 จานวน 61 หมู่บ้าน
ดาเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่สี่ คือ การคัดเลือกผู้นาและการจัดทาเวทีประชาคมครั้งแรก ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินการทั้ง 61 หมู่บ้าน เรื่องที่ 2 โรงเรียนสีขาว เปูาหมาย จานวน 33 แห่ง มีการ
คัดเลือกครูแกนน า กิจกรรมเฝูาระวังขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่ส าม การดาเนินการ
โรงงานสีขาว มีเปูาหมาย จานวน 6 แห่ง คณะทางานได้ออกไปตรวจประเมินสถานประกอบการ
ต้นแบบ จานวน 5 แห่ง ทั้ง 5 บริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการ อีก 1 แห่ง ไม่ขอรับการประเมิน คือ
บริษัท โยชิโน่ มุ่งพัฒนา(ประเทศไทย) จากัด ด้านการปราบปราม ข้อหาผลิต 4 คดี ผู้ต้องหา 4
คน ข้อหาจาน่าย 47 คดี ผู้ต้องหา 54 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจาหน่าย 75 คดี ผู้ต้องหา 78
คน ข้อหาครอบครอง 205 คน ผู้ ต้องหา 205 คน ข้อหาเสพ 435 คดี ผู้ ต้องหา 435 คน
รวมผลการจับกุม จานวน 766 ราย ผู้ต้องหา จานวน 776 คน ของกลาง ยาบ้า 42,720.5 เม็ด
ยาไอซ์ 65.16 กรัม กัญชาแห้ง 230.28 กรัม กัญชาสด 530 กรัม พืชกระท่อม 315,683.21 กรัม
/ฝิ่น 1 กรัม...
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ประธาน

ฝิ่น 1 กรัม สารระเหย 2 กระป๋อง ด้านการบาบัด สมัครใจบาบัด จานวน 179 คน บังคับ บาบัด
จานวน 237 คน ต้องโทษ ไม่มี ติดตาม 2,440 คน
ผลการดาเนินงานตามแผนทั้ง 7 แผนงาน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 5 แผนงาน
แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังแผ่นดิน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 ประเภท หมู่บ้านที่ 1
หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เปูาหมาย จานวน 539 คน ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ได้จัดทาประชาคม และเฝูาระวังปัญหา ยาเสพติด ในหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2 หมู่บ้านชายแดน ไม่มี
เปูาหมาย หมู่บ้านที่ 3 หมู่บ้านกองทุนแม่ เปูาหมาย 178 คน ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์
หมู่บ้านที่ 4 หมู่บ้านที่ดาเนินการครบทุกขั้นตอน เปูาหมาย จานวน 237 คน ดาเนินการครบ
100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ หมู่ บ้ า นที่ 5 หมู่ บ้ า นที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด รุ น แรง เปู า หมาย 30 หมู่ บ้ า น
ดาเนินการแล้ว 12 หมู่บ้าน แผนงานที่ 2 การแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติด ระบบค่ายบาบัด เปูาหมาย
จานวน 800 คน ดาเนินการแล้ว จานวน 158 คน ร้อยละ 19.75 เปอร์ เซ็นต์ สมัครใจบาบัด
เปูาหมาย จานวน 420 คน ดาเนินการแล้ว จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 44.29 เปอร์เซ็นต์
บังคับบาบัด เปูาหมาย จานวน 737 คน ดาเนินการแล้ว จานวน 1,681 คน (เกินเปูาหมาย)
คิดเป็นร้อยละ 228.09 เปอร์เซ็นต์ ต้องโทษ เปูาหมาย จานวน 200 คน ดาเนินการแล้ว จานวน
203 คน (เกิ น เปู า หมาย) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 101.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ การติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล
เปูาหมาย จานวน 3,219 คน ผลการดาเนินการ 2,440 คน คิดเป็นร้อยละ 75.79 เปอร์เซ็นต์
แผนงานที่สาม การสร้างภู มิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.5 – ป.6 เปูาหมาย จานวน 14,592
คน ด าเนิ น การครบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สถานศึ ก ษาเข้ ม แข็ ง เปู า หมาย จ านวน 149 แห่ ง
ด าเนิ น การครบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ลดปั จ จั ย เสี ย ง จ านวน 20 แห่ ง ด าเนิ น การครบ 100
เปอร์เซ็นต์ ปูองกัน เยาวชนนอกสถานศึกษา 26,578 คน ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ปู อ งกั น ผู้ เ สพรายใหม่ จ านวน 23,221 คน ด าเนิ น การครบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละสถาน
ประกอบการสี ข าว จ านวน 20 แห่ ง ด าเนิ น การครบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แผนงานที่ สี่ การ
ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติดข้อหาสาคัญ และขยายผล เปูาหมาย จานวน 583 ราย
ดาเนินการแล้ว จานวน 405 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.46 เปอร์เซ็นต์ จับกุมยาเสพติดค้างเก่า
เปูาหมาย 14 ราย ดาเนินการแล้ว จานวน 351 ราย คิดเป็นร้อยละ 364.28 เปอร์เซ็นต์ และ
จับกุมนักค้ารายสาคัญ จานวน 5 ราย ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แผนงานที่เจ็ด พัฒนา
ประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เปูาหมาย จานวน 2 ครั้ง
ดาเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปูาหมาย
จานวน 24 ครั้ง ดาเนินการแล้ว จานวน 12 ครั้ง คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และประชุม ศพส.
อ าเภอ เปู า หมาย จ านวน 132 ครั้ ง ด าเนิ น การแล้ ว จ านวน 68 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50
เปอร์เซ็นต์
ยังเป็นห่วงเรื่องการบาบัด โดยเฉพาะเรื่องค่ายบาบัด และสมัครใจบาบัด ตัวเลขยังต่าอยู่
ให้เสนอโครงการเข้ามา วันนี้ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการนาเสนอว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน และมีแผน
ดาเนิ น การต่อไปอย่ างไร จะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเปูาหมายหรือไม่ เริ่มตั้งแต่ อาเภอเมือง
เฉพาะเรื่องค่ายบาบัด
/นายวิสิทธิ์...
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เฉพาะเรื่องค่ายบาบัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในส่วนของอาเภอเมือง ส่วนของท้องถิ่นมี
จานวน 50 ราย ขณะนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้จัดทาโครงการแยกกัน จะเริ่มดาเนินการ
เดือน พ.ค. 56
กาหนดไว้ เดือน พ.ค. 56 จะไปจัดที่ค่าย ตชด.แปลงยาว
อาเภอบางคล้าลองดูส่วนของท้องถิ่นต่อไปด้วย
ดาเนินการแล้ว 1 ค่าย กาลังจะดาเนินการอีก 1 ค่าย ปลายเดือน มิ.ย. 56
กาลังอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 23 เม.ย. 56 – 1 พ.ค. 56 รุ่นต่อไปปลายเดือน พ.ค. 56
อบรมแล้ว 1 รุ่น จานวน 50 คน รุ่นที่ 2 อีก จานวน 50 คน จะอบรมวันที่ 14 – 22
พ.ค. 56 ส่วนของท้องถิ่นจะนัดประชุมในส่วนผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
จะจัดค่ายอบรมประมาณ 50 คน ในเดือน พ.ค. 56
มีผู้ร่วมโครงการ จานวน 82 คน ส่วนท้องถิ่นจะให้ท้องถิ่นดาเนินการจะตรวจสอบว่า
ท้องถิ่นมีความสามารถจะดาเนินการได้หรือไม่
กาลังจัดหาผู้รับการอบรม สถานที่อบรม คือ ตชด.แปลงยาว ประมาณเดือน พ.ค. 56
และเดือน มิ.ย. 56
มีโครงการอบรมขณะนี้ ได้เตรียมการเรื่องการหาคนเข้ารับการอบรม คาดว่าในเดือน พ.ค.
56 จะเปิดค่ายได้ จานวน 50 คน ส่วนค่ายของท้องถิ่นประสานแล้วจะเปิด จานวน 30 คน
การจัดค่ายอบรมของ อ.คลองเขื่อน คงจะรวบรวมได้ไม่ถึง 50 คน จะทาในลักษณะฝาก
อบรม กับอ.บางคล้า และอ.แปลงยาว
ที่จัดอบรมไม่ได้เพราะอะไร ไม่มีหรือไม่ได้รับความร่วมมือ
เวลาที่ใช้รวบรวมผู้รับการอบรม จานวน 50 คน ต้องใช้เวลามาก สมมุติใช้เวลา 3 เดือน
พอรวบรวมได้ 1 เดือน ก็จะฝากอบรม
ในส่ ว นของท้ อ งถิ่ น เช่ น อ.พนมสารคาม เตรี ย มไว้ 2 หลั ก สู ต ร เพราะท้ อ งถิ่ น จะมี
งบประมาณพร้อม ท่านสมศักดิ์ฯ เป็นไปได้หรือไม่ในการอบรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย. 56 จะแล้วเสร็จทั้งหมด ถ้าผู้รับการอบรมสนใจจะอบรม
ซ้าได้หรือไม่ จะได้ใช้งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพต่อเนื่องไปด้วย
ถ้าส่งโครงการมาก็จะเบิกเงินให้ จะไม่ได้ตรวจสอบว่าใครอบรมซ้าหรือไม่
ในส่วนของปกครองต้องทาตามยอดของปกครอง คือ จานวน 800 คน ทาตามตัวชี้วัด ถ้า
เหมือนกับที่ อ.พนมสารคามเสนอก็ต้องคุยกันกับท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นพร้อมทาได้ก็จะเป็นทีมชุดใหม่
จะมีการอบรมอาชีพต่อ แต่กลุ่มแรกจัดอบรมจะนามาเข้าค่าย ส่วนของท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นจัดได้เอง
ก็จะเข้าสู่ระบบของการเข้าค่ายฝึกอาชีพต่อไป แต่ถ้านากลุ่มแรกมาฝึกอาชีพอีกทางท้องถิ่นก็มี
ปัญหาในส่วนของกระบวนการจัดหรือไม่
การอบรมในเดือน พ.ค. – มิ.ย. 56 ให้สอบถามว่าใครจะอบรมอาชีพต่อ แต่เงื่อนไขต้อง
ตกลงกับท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของกรมการปกครองที่อาเภอดาเนินการ เรื่องโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืนตามเปูาหมาย อาเภอใหญ่ อาเภอละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน อยู่ระหว่างดาเนินการ ในส่วน
/ท้องถิ่น...
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ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ต้องขอความกรุณาท่านนายอาเภอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดท้องถิ่น
ร่วมกับทางฝุายปกครอง ปรึกษาหารือกัน เพราะท้องถิ่นยังไม่ได้ดาเนินการเลยในภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นเรื่องยาก คือ เทศบาล และอบต. กว่าจะหาคนมาได้ก็มีข้อจากัดหลายเรื่อง เรืองนี้ได้ประชุมกับ
ท่านปลัดอบต. ได้แจ้งว่าไม่สามารถหาคนมาอบรมต้องให้ทางอาเภอช่วย เพราะในปีที่ผ่านมาก็ต้อง
ให้ทางอาเภอช่วยจัดอบรม แต่ถ้าอาเภอจัดอบรมในส่วนกรมการปกครองไปแล้ว และส่งคนเดิมไป
อบรมและส่งคนเดิมไปอบรมซ้าคนกัน เวลาสตง. ตรวจไม่ทราบว่าจะผิดหรือไม่
จริงๆ แล้วไม่มีข้อห้ามถ้าผู้อบรมสมัครใจอบรม จุดประสงค์คือต้องการใช้งบอบรมอาชีพ
ทาอย่างไรจะได้งบประมาณในการอบรม
เคยแก้ปัญหาที่ อ.พนมสารคาม พอยอดผู้อบรมไม่เต็ม หารือกับสาธารณสุขไปขอดูยอด
ระบบ Matrix ดูแบบของทางสาธารณสุขพอจะยืดหยุ่นได้ ถ้าเข้าระบบ Matrix ได้ก็จะช่วยเพิ่ม
ยอดของท้องถิ่น แต่ปัญหาคือไม่สามารถนามาใช้ในระบบนี้ได้เพราะเป็นคนละระบบกัน
ฝากท่านสมศักดิ์ตรวจสอบระบบที่จะช่วยเสริมท้องถิ่น ขอให้ศูนย์อาเภอช่วยผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณ สรุปว่าท้องถิ่นจะทาอะไรได้หรือไม่ ถ้าทาไม่ได้
ก็เป็นหน้าที่ของศูนย์อาเภอที่ต้องทา เพราะเป็นงบประมาณของพื้นที่ เมื่อได้ข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว
จะได้นาไปสู่การปฏิบัติ น่าจะได้คาตอบก่อนเดือน พ.ค. ๕๖ การอบรมพอท้ายหลักสูตรอาจจะมี
แบบสอบถามให้เด็กกรอก ต้องการจะเข้าหลักสูตรอบรมอาชีพต่อหรือไม่ถ้ ามีโอกาสเพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลไว้ ฝากท่านรองวินัยฯ ท่านผู้กากับ และศูนย์อาเภอ เพราะเป็นภาพพจน์ของจังหวัดเรา ต้อง
ร่วมมือกันเพราะเป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่
การรายงานเรื่องการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการปราบปรามได้บวกที่จับยาบ้า
จานวน 200,000 เม็ด และยาไอซ์ จานวน 9 กิโลกรัม ที่แถลงข่าวด้วยหรือไม่
ยังไม่ได้รวมเป็นยอดเดือน มี.ค. 56 เพราะจับได้เดือน เม.ย. 56 แถลงข่าว วันที่ 13
เม.ย. 56 ยังไม่ได้รวมแต่ผลคร่าว ๆ จะนาเสนอในที่ประชุม
ขอตามเรื่องยาเสพติด เฉพาะตัวเลขที่ต่าอยู่ แผนงานที่ 1 หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด
รุนแรงจาก 30 ทาแล้ว 12 คิดเป็นร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ทางสานักงานปูองกันจังหวัด แผนงาน
เป็นอย่างไรบ้างที่จะทาให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 56 เพราะโครงการชุมชุนอุ่นใจฯ ทาทุกอาเภอ อาเภอละ
1 หมู่บ้าน อ.พนมสารคาม 2 หมู่บ้าน
ฝากทุ กอ าเภอ เพราะเป็ นเปู า หมายนโยบายของรั ฐ บาล แผนงานที่ ส าม เรื่ องสถาน
ประกอบการสีขาว ตัวเลขยังเป็นศูนย์อยู่
ที่ ยั ง เป็ น ศู น ย์ เ นื่ อ งจากเปู า หมายที่ รั บ การประเมิ น การประเมิ น ต้ อ งรอให้ ส ถาน
ประกอบการแจ้งมาว่าพร้อมให้เราไปประเมิน
วาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการของอาเภอ และจังหวัด
ออกตรวจสถานบันเทิง จานวน 163 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ จานวน 1,291 คน พบสารเสพติด
จานวน 110 คน ได้นาเข้าสู่กระบวนการบาบัดเรียบร้อยแล้ว การตรวจค้นด้านอื่น ๆ ไม่พบการ
กระท าความผิ ด การสุ่ ม ตรวจสถานประกอบการ ได้ จั ด ชุ ด จั ดระเบี ย บสั ง คมร่ ว มกั บ อ.เมื อ ง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สุ่มตรวจ
/ปัสสาวะ...
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ปัสสาวะในโรงงาน เอส พี เอส อินเตอร์เทค จานวน 123 คน พบผลบวก จานวน 13 คน และ
บริษัทเอส พิ เอส โคออพเพอเรท จานวน 76 คน พบผลบวก จานวน 6 คน รวมผลการตรวจ
ปัสสาวะทั้งสิ้น จานวน 199 คน พบผลบวก จานวน 19 คน ซึ่งบริษัทได้มาประสานจะนาเข้าค่าย
บาบัดของ อ.เมือง ต่อไป
เลขานุการ
ต่ อ ไ ปว า ระ ที่ ๔ . ๓ ก า รปู อ งกั น แล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก า รตั ด ไ ม้ ท า ลา ย ปุ า แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายอยู่
สรุ ป ผลคดี ก ารกระท าความผิ ด ด้ า นปุ า ไม้ ประจ าเดื อ น เม.ย. ๕๖ เหตุ เ กิ ด ท้ อ งที่
อ.สนามชัย เขต และอ.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัย เขต ๒ คดี ไม้ท่อน จาวน ๑๘๑ ท่อน ปริมาตร
๑๔.๖๘ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป จานวน ๑๔ แผ่น ปริมาตร ๐.๖๖ ลูกบาศก์เมตร ไม้สักท่อนที่จับ
ได้ เป็นไม้ที่จับได้บริเวณปุาด้านข้างสถานีอนามัยบ้านกม.๗ ม.๖ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการปลูกไว้ในที่ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต และอ.ท่าตะเกียบ ๑ คดี ผู้ต้องหา
๑ คน จับไม้พะยูง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอ่างฤาไน ไม้ จานวน ๓ แผ่น ปริมาตร ๒.๒๔๓
ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การกระทาความผิด จานวน ๑๑ รายการ รวมคดี เดือน เม.ย. ๕๖ จานวน
๓ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน ไม้ท่อน จานวน ๑๘๑ ท่อน ปริมาตร ๑๔.๖๘ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป
จานวน ๑๗ แผ่น ปริมาตร ๒.๙๐๓ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ของกลาง ๑๗ รายการ
มีเ รื่ อ งน าเสนอ ๒ เรื่ อ ง เรื่ อ งแรก กลุ่ ม ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม จะมาปลู ก ปุ า
โครงการรวมพลังสามัคคีทาดีเพื่อพ่อ จะปลูกปุาบริเวณบ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๑ พ.ค. ๕๖ สถานประกอบการได้เชิญ ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธาน เรื่องที่สอง
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว วันที่ ๒๔
พ.ค. ๕๖ เวลา ๙.๓๐ น. ที่บริเ วณสวนปุาลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิง เทรา ได้เชิ ญ
ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธาน
ประธาน
การตัดไม้ทาลายปุาเพิ่มขึ้น แสดงว่ามาตรการด้านนี้ของเรามีปัญหา คณะกรรมการการ
ตัดไม้ทาลายปุาของเรามีหรือไม่
นายอยู่
มีครับ ประชุมแล้ว ๒ ครั้ง ในปีนี้ เป็นกรรมการจากชุดจังหวัดและอาเภอ
ประธาน
เนื่องจากปีนี้ปัญหาเรื่อง การตัดไม้ทาลายปุามีเพิ่มขึ้น จึงให้คณะกรรมการปูองกันแปราบ
ปรามการลักลอบตัดไม้ ทาลายปุาประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย แล้ว
นาข้อสรุปให้ที่ประชุมนี้ทราบ
นายเดชา
นายอาเภอท่าตะเกียบ และนายอาเภอสนามชัยเขต ให้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในการประชุมของ
อาเภอประจาเดือนด้วย เพื่อลดทอนปัญหาที่มีอยู่
เลขานุการ
ต่อไปวาระที่ ๔.๔ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัด
รายงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวฉัตรสุดา
สาหรับเดือน เม.ย. ๕6 ไม่มีรายงานจับกุมผู้กระทาผิดจากการลับลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และ
ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่สาคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบ
เดือน ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มี.ค. ๕6 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ คดีเกิดขึ้น จานวน ๑ ราย จับกุมได้ จานวน ๑ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา
คดีเกิดลดลง จ านวน ๗ ราย คดีกลุ่ มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดขึ้น
จานวน ๑๓ ราย จับกุมได้ จานวน ๘ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง
จานวน ๒๒ ราย คดีกลุ่ มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกิดขึ้น จานวน ๔๘ ราย จับกุมได้
จานวน ๒๘ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง จานวน ๔2 ราย คดีกลุ่ม
ที่ ๔ คดีอาญา ที่น่าสนใจ คดีเกิดขึ้น จานวน ๑๙ ราย จับกุมได้ จานวน ๖ ราย เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง จานวน ๒๐ ราย คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม
ได้ จานวน ๙๘๕ ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา จับกุมได้เพิ่มขึ้น จานวน ๓๕๔
ราย ส่ว นรายละเอีย ดผลการจับกุมคดีส าคัญขอเชิญ ท่าน พ.ต.อ.ธนู พวงมณี ผกก.ฝอ.ภ.จว.
ฉะเชิงเทรา เลขานุการเป็นผู้รายงาน
พ.ต.อ.ธนู
เป็นเรื่องที่ท่านประธานได้สั่งการไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องคดีฆ่าผู้ใหญ่ประจบฯ
สามารถจับกุมคนร้ายคดีนี้ได้แล้ว ส่วนรายละเอียดของคดีของคดีขอเชิญท่าน พ.ต.อ.วินัย จิตต์ปรุง
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.อ.วินัย
คดี ฆ่ า ผู้ ใ หญ่ ป ระจบฯ ที่ เ ป็ น แกนน าต่ อ ต้ า นการลั ก ลอบทิ้ ง สารเคมี และกากขยะ
อุตสาหกรรม ที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เป็นที่สนใจของประชาชน และผู้บังคับบัญชาติดตามคดีนี้โดยตลอด เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๖
คนร้าย ๒ คน ขับรถยนต์เก๋งสีดา ยี่ห้อ HONDA ทะเบียน สจ ๙๖๘๘ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทะเบียน
ปลอม คนร้ายคนหนึ่งได้ลงจากรถ ใช้อาวุธปืนพกสั้น ๑๑ มม. ยิงผู้ใหญ่ประจบฯ ๕ นัด ถึงแก่
ความตายในที่เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไป ในทางสืบสวนจับกุมเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก เราใช้ ทุ ก วิ ถี ท างจนกระทั่ ง วั น ที่ ๑๒ เม.ย. ๕๖ หลั ง เกิ ด เหตุ ไ ด้ เ กื อ บ ๒ เดื อ น
ก็สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ คนร้ายมีทั้งหมด ๓ คน ได้ทั้งผู้จ้างวาน และมือปืน มือปืนเป็นทหาร
อากาศ 2 คน ซึ่งทางานอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รถยนต์คันก่อเหตุซึ่งเป็นรถจริง แต่ทะเบียนกาลัง
ตรวจสอบว่าเป็นทะเบียนปลอมหรือไม่ สาหรับคดีนี้เราทาทุกวิถีทาง จนสามารถจับกุมตัวคนร้าย
ได้และไม่ผิดตัว สารับรายละเอียดการจับกุม ขอให้ สภ.พนมสารคาม ที่ติดตามเรื่องนี้และร่วม
ทางานร่วมกันมาโดยตลอด ได้นาเรียนให้ที่ประชุมทราบ แต่บางอย่างไม่สามารถบอกรายละเอียด
ได้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่จะจับกุมคนร้ายต่อไป เชิญ ผกก.สภ.พนมสารคาม รายงาน
พ.ต.อ.อภิรักษ์
หลังจากเกิดเหตุ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๖ เราไม่ได้ปักใจประเด็นเดียวเรื่องที่ผู้ตายเป็นแกนนา
ต่อต้านการทิ้งขยะฯ ยังมีตั้งประเด็นเรื่องชู้สาว สอบจากภรรยาผู้ใหญ่ประจบฯ บอกว่ามีภรรยาคน
เดียว แต่พอไปสืบสวนก็ทราบว่ามีภรรยา ๓ คน แต่ประเด็นเรื่องชู้สาวได้ตัดออกไปเนื่องจาก ๓ คน
นี้ ปรองดองกันดี เรื่องขัดแย้งการทากิจการถมดินก็มีส่วน เนื่องจากผู้ใหญ่ประจบฯ ได้รับงานมาก
เป็นประเด็นว่าอาจเป็นการตัดราคาหรือไม่ แต่ก็ตัดไปเพราะข้อสรุป คือ ผู้ใหญ่ประจบฯ ทางานใน
ราคาถูก จึงมีผู้จ้างงานมาก เหลือประเด็นเดียว คือ ประเด็นที่ผู้ตายเป็นแกนนาในการต่อต้านทิ้ง
/ชองเสีย...

๑๒

พ.ต.อ.วินัย

ของเสียฯ ในเขต ต.หนองแหน มีกลุ่มบริษัท ๔ บริษัท ที่เป็นข้อพิพาท มีผู้ให้เบาะแสระยะเวลา
การสืบสวนต้องทาโดยละเอียดรอบคอบ ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการภาค ๒ คือให้ช้าแต่ชัวร์
ไม่ผิดตัว เรื่องการกดดันของผู้บังคับบัญชา และชาวบ้านก็มีส่วน ซึ่งทาให้เราพยายามใช้ความ
ละเอียดรอบคอบในการจับกุม และเราทราบว่าผู้ก่อคดีมี ๓ คน อยากจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สิ่งที่มีประโยชน์มากในการสืบสวนนั้น อยากให้ท่านประธานเวลาประชุม หรือมีข้อสั่งการอะไร
ขอให้ท้องถิ่นให้ความสาคัญกับกล้อง CCTV ในพื้นที่ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเราใช้วิธี ดูกล้องในเขต
เทศบาลอาเภอพนมสารคาม มีกล้องที่เป็นของเทศบาล และของเอกชน ประมาณ 150 กล้อง ที่
เราน ามาเปิ ด ดู ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ต้ อ งสุ่ ม ตรวจดู มี ป ระจั ก ษ์ พ ยานแวดล้ อ ม ซึ่ ง สถาน
ประกอบการที่เป็นโรงแรมหรือห้องเช่าต่าง ๆ ก็มีประโยชน์ ในการจดบันทึกทะเบียนรถผู้เข้าพัก
อาศั ย และกล้ อ ง CCTV ที่ ติ ด ในสถานประกอบการ เรี ยนท่ า นประธานว่า เราควรต้ อ งให้
ความส าคั ญ เพราะว่ า หลั ง จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาแล้ ว ผู้ ต้ อ งหาให้ ก ารว่ า ได้ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ไ ด้ ม าซุ่ ม ดู
พฤติกรรมผู้ตาย ผู้ต้องหาได้สุ่มพักในโรงแรมต่าง ๆ โรงแรมละ 1 คืน 2 คืน ดูว่าที่ไหนมีกล้อง
วงจรปิดก็จะเปลี่ยนที่ จนกระทั่งไปได้ที่พักที่โรงแรมลานนา ซึ่งมีระยะเวลาพักนานที่สุด ประมาณ
7 วัน และโรงแรมไม่มีกล้องวงจรปิด แต่เราได้รายละเอียดจากทางโรงแรมที่จดปูายทะเบียนรถไว้
ผู้ ก่ อ เหตุ ค่ อ นข้ า งฉลาด และมี ก ระบวนการวางแผนมานาน เนื่ อ งจากค่ า จ้ า งสู ง มี มู ล ค่ า ถึ ง
1,000,000 บาท ผู้ว่าจ้างให้แนวทางว่าทาอย่างไรก็ได้อย่าให้ตารวจจับได้ เรื่องรถได้จากการ
สอบสวนผู้ต้องหา คือ ผู้ต้องหาใช้วิธีการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ว่ามีรถรุ่นนี้ สีนี้ ประกาศขาย และ
มาทาปูายทะเบียนปลอม และได้ไปลักรถยนต์ทะเบียน กค 8045 สุราษฎร์ธานีมาเดิมรถยนต์เป็น
สีบ รอนด์เงิน นามาพ่น เป็ น สี ดาทับไป และเปลี่ ยนปูายทะเบียนเป็น สจ 9866 กระบวนการ
ทางานของผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คน ถือว่าวางแผนมาอย่างดี จนการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างแน่
ชัด ได้รถวันที่ 10 เม.ย. 56 รวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับ ผู้ต้องหาที่ 1 คือ นายภูธร
กวีพันธ์ ผู้จ้างวาน ผู้ต้องหาที่ 2 คือ จ่าอากาศเอกยุทธนัย นาแจ้ง เป็นคนจัด หามือปืนและขับรถ และ
ผู้ต้องหาที่ 3 คือ จ่าอากาศเอกอนุ บุญเพ็ง มือปื น ซึ่งจ่าอากาศเอกยุทธนัยฯ ถูกจับกุมได้พร้อม
อาวุธปืน 11 มม. พร้อมเครื่องกระสุนปืน และปืนลูกซองเบอร์ 12 สงสัยว่าทาไมต้องมีปืน 2
กระบอก ผู้ต้องหาบอกว่า ถ้าผู้ตายเคลื่อนที่ก็จะใช้อาวุธปืนลูกซองยิง แต่ถ้าอยู่กับที่จะใช้ปืน 11
มม. ซึ่งเป็นผลดีสาหรับเรา เพราะปืน 11 มม. จะทิ้งปลอกไว้ ถ้าหัวกระสุนฝังในหรือตกในที่เกิด
เหตุก็สามารถนามาตรวจเปรียบเทียบได้ ซึ่งจากการจับกุมจ่าอากาศเอกยุทธนัยฯ ผลตรวจยืนยัน
จากพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นปืนที่ใช้ยิง ปลอกกระสุนและหัวกระสุนปืนมีสภาพสมบูรณ์ จ่าอากาศ
เอกยุ ท ธนั ย ฯ ให้ ก ารปฏิ เ สธ แต่ พ ยานหลั ก ฐานยื น ยั น ชั ด เจน การจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง 3 ราย
เข้าจับกุมในวัน เวลาเดียวกัน คือวันที่ 11 เม.ย. 56 ซึ่งถ้าจับไม่พร้อมกัน อาจจะมีการติดต่อส่ง
ข่าวทาให้การจับกุมพลาดเปูาได้ การบูรณาการของตารวจภูธร ภาค 2 ได้ส่งทีมวิเคราะห์ข่าว
ทีมสืบสวน การทางานมีการแบ่งงานที่ชัดเจน ทาให้การจับกุมไปสู่ความสาเร็จ
ขอเสริมจากการวิเคราะห์การทางานของคนร้าย ไม่ว่าจะเป็นมือปืน ผู้จ้าง มีการวางแผน
มาอย่างดีมาก ศึกษาจากรถยนต์ที่ก่อเหตุที่บอกขายทางอินเตอร์เน็ต ปลอมทะเบียนให้เหมือน
ทาสีให้เหมือนเพื่อให้ตารวจหลงประเด็น มือปืนเปิดหน้าเพราะเชื่อว่าคนพนมสารคามไม่มีใครรู้จัก
เพราะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนจ้างวานการติดต่อเป็นความลับมาก แต่หลักฐานต่าง ๆ ที่
/ได้มาจาก...

๑๓

ประธาน

เลขานุการ

ประธาน
พ.ต.อ.วินัย
ประธาน
เลขานุการ

เลขานุการ
นายธนโชติ

ได้มาจากความอุตสาหะของตารวจในการทางาน และความร่วมมือของทุกฝุาย อีกอย่างการทางาน
ของคดีนี้ซึ่งเป็นคดีอาชญากรรม ซึ่งคดีอาชญากรรมทุกคดี คนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ อยู่ที่
ตารวจจะแกะรอยได้แค่ไหน ส่วนของตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ของทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นฝุายปกครอง หรือส่วนอื่น ๆ ที่ได้ร่วมทางานนี้จนสาเร็จ ทาให้ความเคลือบแคลง
สงสั ย ของประชาชนหายไป ผลสะท้ อ น คื อ ประชาชนมาขอบคุ ณ ต ารวจ สภ.พนมสารคาม
เป็นเครื่องยืนยันว่าตารวจทางานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริง
เป็นคดีที่พวกเราโดยเฉพาะตารวจ ได้รับความกดดันสูงทั้งจากชาวบ้าน สื่อมวลชน และที่
สาคัญจากการประชุม ครม.สัญจร ที่ต้องการผลบางสิ่งบางอย่าง การใช้เวลาก็ไม่ได้นาน และ
ผลงานก็เป็นที่น่าชื่นใจ จับได้ทั้งกระบวนการจากการเห็นปูายแสดงความขอบคุณของชาวบ้าน
เราก็ชื่นใจไปด้วย เป็นผลงานของตารวจและในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอชื่นชมและขอบคุณเป็นงานชิ้น
โบว์แดงของพวกเรา
คดีอาญาที่สาคัญ อีก 1 เรื่อง คือ การจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ พื้นที่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 10 – 12 เม.ย. 56 สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง จานวน 216,000 เม็ด
และ ยาไอซ์ จานวน 9.39 กิโลกรัม มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท เป็นการจับจากรายเล็กและขยาย
ไปสู่รายใหญ่ ท่าน พ.ต.อ.สนั่นฯ ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา อยู่ในที่ประชุมท่านประธานมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้
ใช่ที่ไปแถลงข่าวที่สานักงานตารวจแห่งชาติหรือไม่
จับเรื่องคดีผู้ใหญ่ประจบฯ ได้ พอดี สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ได้ ท่าน
ผบช.ตารวจภูธรภาค 2 จึงนาไปแถลงข่าวพร้อมกัน
ให้ขยายผลไปด้วยเพราะยาบ้า 200,000 กว่าเม็ด ไม่ใช่น้อย ต้องขอบคุณโดยเฉพาะ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอเพิ่มเติมข้อสังเกตจากสถิติที่ท่าน สว.อาภัสราฯ รายงาน จะเห็นว่าคดีทั้ง 4 กลุ่ม คดี
เกิดลดลง ทางฝุายอานวยการกาลังวิเคราะห์อยู่ว่า ตัวเลขยาเสพติดที่เราระดมจับกุมได้กว่า 700
คดี น่าจะมีผลสัมพันธ์กับคนร้ายที่กระทาความผิด เลยตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น ถ้าหากจับผู้กระทา
ความผิดได้มาก คดีชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน คดีน่าจะลดลง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข ด้านแรงงานนอก
ระบบ ขอเชิญจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
ส านั ก งานจั ดหางานจั งหวัด ฉะเชิ ง เทรา ขอรายงานจานวนแรงงานต่า งด้ าว ที่ ได้ รั บ
อนุญาต ให้ทางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาเดือน เม.ย. ๕6 แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้า
เมืองถูกกฎหมาย จานวน 19,678 คน แยกเป็น คนต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จานวน
836 คน คนงานต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราว จานวน 650 คน คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
จานวน 12,917 คน และคนงานต่างด้าวที่นาเข้าตาม MOU จานวน 5,215 คน แรงงานต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมาย(ชนกลุ่มน้อย) จานวน 209 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 19,887 คน
จากการประชุม ครม.เมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 56 ให้ยื่น ระยะเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้าเมือง กาหนดเวลา 120 วัน สิ้นสุดวันที่ 13 เม.ย. 56 ต่อมามติ ครม.ได้ขยายเวลาให้อีก 120
วัน คือ ถึงวันที่ 11 ส.ค. 56 สาหรับ ตม.จังหวัดวันนี้ไม่ได้มาร่วมประชุม
/เลขานุการ...

๑๔

เลขานุการ
นางวิภวา

ประธาน
มติที่ประชุม

ต่อไปวาระที่ ๕.๓ รายงานการปูองกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ส านั กงานพัฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ด ฉะเชิง เทรา ขอสรุป ผลการ
ดาเนินงานในรอบเดือน เม.ย. ๕6 มีการติดตามบุคคลสูญหาย จานวน 1 ราย คือ นางบัว จารูญศรี
อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14/15 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี และได้ติดตามบ้านญาติและ
สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และไม่พบให้ช่วยติดตามด้วย ได้แจ้งไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ได้รับ
คาตอบกลับมา
มีอยู่กรณีหนึ่งที่ โรงพยาบาลบางปะกง ว่าหมดปัญหาหรือยัง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง
เลขานุการ
นายธนสรร

ประธาน

เลขานุการ
มติที่ประชุม

ต่อไประเบี ย บวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุ มนุม ประท้ว ง ขอเชิญ ปูองกันจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรารายงานให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับรอบเดือน เม.ย. ๕6 ไม่มี แต่มีของเดือน มี.ค. 56 ประชุม ครม.สัญจร ได้มีกลุ่ม
เกษตรกร จานวน 15 กลุ่ม มาร้องเรียน แยกเป็น เรื่ องการคัดค้านโรงไฟฟูาที่ อ.พนมสารคาม
และอ.บางคล้า โครงการรับจานาข้าวเปลือก โครงการขอค่าชดเชยน้าท่ วม ปี 2555 ซึ่งบางพื้นที่
ยังไม่ได้รับ และการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข
ที่เหลือเป็นเรื่องร้องเรียนทั่ว ๆ ไป เช่นการขอถนนลาดยาง ที่ ม.14 ต.ทุ่งสะเดา อ.สนามชัยเขต
และการขอค่าชดเชยปลากะพง ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี 54
ฝากส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาง
จังหวัดได้สรุปเรื่องนี้ส่งทางหน่วยงานส่วนกลางแล้ว ส่วนพวกเราที่อยู่ในจังหวัด ขอฝากไว้ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ประเด็นเรื่องการร้องเรียน ถ้าสามารถแก้ไขเยียวยาได้ในระดับจังหวัด หรือแม้แต่ไปพบ
ชาวบ้านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ช่วยทาด้วย เรื่องที่ 2 ถ้าหน่วยงานในส่วนกลางเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของพวกเราช่วยติดตามถามข่า ว ความก้าวหน้าในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ผลมาแจ้ง
ชาวบ้านที่เดือดร้อน
เรียนท่านประธาน ในที่ประชุมของเรามี ตารวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามาร่วมประชุม
ด้วย ได้สอบถามแล้ว ไม่มีประเด็นชี้แจง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม (ไม่มี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที 8...

๑๕

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
ประธาน

รับทราบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม หากไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม
ก็ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.20 น.

พ.ต.อ.

ตรวจรายงานการประชุม

( ธนู
พวงมณี )
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ
พ.ต.ท.หญิง

ตรวจ

( อาภัสรา ศรีคชา )
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๓
ร.ต.ท.หญิง

พิมพ์/ทาน

( ดุจดาว ศรีพิบูลย์ )
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง

พิมพ์/ทาน
( ทัชชา สถิตย์พรหม )
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ (ช่วยราชการ)

