
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวดัฉะเชิงเทรา  ครั้งที ่ 3/๒๕๕9 

วันอังคารที่   ๕   เมษายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.0๐  น. 
      ณ  ห้องประชุมมรพุงษ์ศิรพิฒัน์  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา  
 

…………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม   
1. นายไพศาล  วิมลรัตน ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประธาน) 
2. นายชาญชัย  ประทุมมณี  แทน อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  เขมะชิต   แทน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
5. พ.ต.ปฐมพล  วงพิเดช   แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
6. ร.อ.ส าเริง  สว่างศรี   แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๑  

      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
7. ร.อ.ชยุต   เพ็ชร์ศรีงาม  แทน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ 
8. นายธวัชชัย  สุขสวัสด์ิ   แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
9. นายนิพันธ์  โง้วเจริญสุข  แทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางอารียา  โลณะปาลวงษ ์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา      
11. พ.ต.ท.ธัญญะ  ระย้า   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางโสภา  เวฬุตันต ิ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นางอุบลรัตน์  สงเคราะห ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นางกัญญพัสศ์  บุญเกิด   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
15. นายพรชัย  ดาวรรณา  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
16. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ 
17. นายพรรณ  โรจนพันธ ์  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. นางสาวหิรัญญา  โหงวเกิด  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นางสาววริณภา  น้อยสง่างาม  แทน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. นายวีรชัย  ชมศาสตร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายสาโรช  งามข า   ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา 
22. นายสมบูรณ ์  บูรณะภักด ี  แทน เกษตรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
23. เรือโทชัยณรงค์  บงการณ ์  แทน ผูอ้ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
24. นายไพโรจน ์  วิลาลาช   แทน วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
25. นายสมชาย  เพ็งอินทร  แทน ศูนย์ประสานป่าไม้ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ปราจีนบุร ี
26. นายสราวุธ                  อิศรานุวัฒน์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 



 ๒ 

27. นายสิทธ ิ  บูรณะภักดี  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นายสมเกียรติ  เยี่ยงมานิต  แทน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
30. นายพินิจ  ผุดไซตู   แทน ประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรา 
31. นายจรัล   หร่ายมะณี  นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
32. นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา  นายอ าเภอบางปะกง 
33. นายพายัพ  ป้านสระ   แทน นายอ าเภอพนมสารคาม 
34. นายปริญญา  วงศ์หทัย  แทน นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
35. นายไพโรจน์  ปลื้มจันท์  แทน นายอ าเภอบางคล้า 
36. นายสายสิญจน์  วงษ์ชะอุม่  แทน นายอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
37. นายณฐนนท์  ดวงมูลสี   แทน นายอ าเภอสนามชัยเขต 
38. นายสุรยกมล  ไวยหงษ์   แทน นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
39. นายวิชิตพงศ์  สุทธิ   แทน นายอ าเภอราชสาส์น 
40. นายศักดิ์ภูม ิ  เวหากรณ์  แทน นายอ าเภอคลองเขื่อน 
41. พ.ต.ท.บรรณรต  หวลจิตต์  แทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
42. พ.ต.ท.สุวัฒนา  ศรีกล่ า   แทน ผกก.สภ.บางปะกง 
43. ร.ต.อ.วารินทร ์  อินทร์ไตรรัตน์  แทน ผกก.สภ.พนมสารคาม 
44. พ.ต.ท.ชัยวัฒน ์  โลหะเวช  แทน ผกก.สภ.บางคล้า 
45. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สมบูรณ์บริรักษ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโพธ์ิ 
46. พ.ต.อ.เผ่าภากร  รามนุช   ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
47. พ.ต.ท.ธนภณ  สระส าลี   แทน ผกก.สภ.ราชสาส์น 
48. พ.ต.อ.รัฎฐ  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
49. พ.ต.ท.ชาตรี  ทิพย์อัมพร  แทน ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
50. พ.ต.ท.สุชาติ  นีซัง   แทน สวญ.สภ.บางขนาก   
51. พ.ต.ท.ปวริศร ์  จรณายุธ  แทน สวญ.สภ.วังค ู
52. ร.ต.ท.มณัฐชัย  พรหมแสง  แทน สว.สภ.หนองแหน 
53. ร.ต.ท.บรรจง  จินดามงคล  แทน สว.งาน 3 กก.1 สันติบาล 
54. พ.จ.อ.สายัณห ์  ช้างแก้วมณ ี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลนครเนื่องเขต 
55. นายสุรวุฒ ิ  เวชปรีชา  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
56. ว่าที่ พ.ต.ไพรัตน ์ สินเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลเกาะขนุน 
57. นายสมศักดิ์  จรุญเลิศ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
58. นายนพพร  บุตดีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสะอ้าน 
59. นางสุชัญญา  มะสิทธิ์   แทน นายกเทศมนตรีตบลบางปะกง 
60. นายชูศักดิ์  ศรีอัญชลี  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบางวัว 
61. นายพงศ์ธร  เผ่าบรรจง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์เทพราช 
62. นายพิชัย  อธิเกียรติ์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
63. พ.ต.อ.มงคล  แสวงศักดิ์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (เลขานุการ) 
64. นายธนสรร  วงษ์เที่ยง  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๑) 
65. พ.ต.ต.วิศรุต  ละเอียดอ่อง  สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา (ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ ๓) 



 ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจิรศักดิ์  ศรคีชา   ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. พ.อ.พัฒนพงศ ์  ยี่สารพัฒน ์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
3. นายจักรวาล  แสงแข   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ ์  จีระเศรษฐ  ผกก.๒ บก.กฝ.ตชด.ค่ายพระยาสุรสีห์ 
5. นางพัชรนันท์  พันธ์ุพิริยะ  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายณรงค์  วัชรชัยทโลสถ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
7. นายวีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
8. นายสมประสงค์  คูหากาญจน ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายจตุพร  คชานุบาล  หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกนัและปราบปรามการท าลาย 

      ทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) 
10. นายเสริมพันธ ์  สาริมาน   หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
11. นายจีรวัฒน ์  จิรวัฒนวงศ์สิร ิ  หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช  นายอ าเภอแปลงยาว 
13. พ.ต.อ.สมนึก  หาญตา   ผกก.สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
14. พ.ต.อ.ประภาส  เหมือนปิ๋ว  ผกก.สภ.แปลงยาว 
15. พ.ต.อ.ธีรวัจน ์  เพิ่มวัฒนชัยกุล  ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
16. พ.ต.ท.ชรินทร์  งามวงษ์น้อย  รอง ผกก.รรท.ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
17. พ.ต.อ.ชาติพรรณ์  ศรีอภิรมย ์  ผกก.สภ.ฉิมพล ี
18. พ.ต.ท.ธงชัย  วงษ์บุดดา  สว.สภ.สาวชะโงก 
19. พ.ต.ต.จิรวุฒ ิ  ขวัญคุ้ม   สว.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 
20. พ.ต.ท.กีรติศักดิ์  ก้องเกียรติศิริ  สวญ.ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. นายกลยุทธ  ฉายแสง   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
23. นายวิสูตร  ศรีสุนทร  นายกเทศมนตรีต าบลบางคล้า 
24. นายอ านาจ  ประเสริฐ  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ า 
25. นายชูรัช   ภู่ศรีจันทร ์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนฉิมพลี 
26. นายนพ   ทองอินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบางขนาก 
27. นายวีระพล  เต็งเที่ยง   นายกเทศมนตรีต าบลศาลาแดง 
28. นายประจวบ  บุญเกิด   นายกเทศมนตรีต าบลดอนเกาะกา 
29. นายนิกร   จันธรรมาพิทักษ์  นายกเทศมนตรีต าบลพนมสารคาม 
30. นางศิริกาญจน์  เศรษฐวงศ ์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาหินซ้อน 
31. นายเขียน  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลสนามชัยเขต 
32. นายสม   อิ่มละเอียด  นายกเทศมนตรีต าบลหอมศีล 
33. นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีต าบลบางวัวคณารักษ ์
34. นายพศิน  ภูแสน   นายกเทศมนตรีต าบลพิมพา 
35. นายประดิษฐ์  โรจนพร   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ ์
36. นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะเดา 
37. นายจักรพงษ ์  ศักดิ์ประศาสน์  นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว 



 ๔ 

38. นายทวีศักดิ์  ขโนเมธาภรณ ์  นายกเทศมนตรีต าบลหัวส าโรง 
39. นายสมพร  ปิ่นแก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลวังเย็น 
40. นายวัลลภ  กัวศร ี   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
41. นายวัฒนา  รัตนวงษ ์  ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
42. นายประดิษฐ์  ลิมปวัฒนศิร ิ  นายกสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัด 
43. นายชวลิต  บุญปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.0๕  น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวนัจันทร์ที่  ๗  มีนาคม  255๙       

                             
เลขานุการ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มี.ค. 5๙ มีกรรมการท่านใด

จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนโยบายของรัฐบาล 
 
เลขานุการ   วาระที่  ๔.๑ เรื่องยาเสพติดให้โทษ ขอเรียนเชิญป้องกันจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายธนสรร   สรุปผลการด าเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าเดือน มี.ค. ๕9 สรุปผลการด าเนินงานดังนี ้   
 ด้านป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  1) จัดท าแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนรุนแรง เป้าหมาย อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน  2) จัดชุดปฏิบัติการประจ า
ต าบล ออกด าเนินการตามมาตรการ ๙ ขั้นตอนสู่ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน
เป้าหมาย 11 หมู่บ้าน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1) จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนรุนแรง   2) ตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ ในสังกัดทุกแห่ง 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ
จัดท าระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 5๓ แห่ง 3,474 คน  
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2) ตรวจติดตามสถานประกอบการให้รักษามาตรฐาน มยส.  ๒ แห่ง  3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถาน
ประกอบการ  3  แห่ง  336  คน ผลปกติ  4) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ             
1  ครั้ง/1  แห่ง  

ผลการปราบปราม ข้อหาผลิต (กระท่อม) จ านวน 3 คดี ผู้ต้องหา ๕ คน ข้อหา จ าหน่าย 35  
คดี ผู้ต้องหา 37 คน ข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่าย  36 คดี ผู้ต้องหา 38  คน ข้อหาครอบครอง 113 
คดี ผู้ต้องหา 116 คน และข้อหาเสพ 241 คดี ผู้ต้องหา 241  คน รวมจับกุมทั้งสิ้น 428 คดี ผู้ต้องหา 
437 คน ของกลาง ยาบ้า 9,878.50 เม็ด  ยาไอซ์ 15.84 กรัม  กัญชา 170 กรัม  พืชกระท่อม 
38,771  กรัม สารระเหย (กาว) 2 กระป๋อง 

ด้านการบ าบัด สมัครใจผู้ป่วยนอก เป้าหมาย  992 คน ด าเนินการแล้ว 188 คน สมัครใจค่าย
บ าบัด เป้าหมาย 500 คน ด าเนินการแล้ว 249 คน บังคับบ าบัด เป้าหมาย 1,614  คน ด าเนินการ
แล้ว 1,064  คน  ต้องโทษบ าบัดฯ เป้าหมาย 192 คน ด าเนินการแล้ว  189  คน ติดตาม เป้าหมาย 
1,130  คน  ด าเนินการแล้ว  418  คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ชุด
จังหวัดและอ าเภอได้ออกตรวจสถานบริการ จ านวน 5  แห่ง ร้านคาราโอเกะ จ านวน 77 แห่ง โรงแรม/
หอพักจ านวน  14 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตจ านวน  99  แห่ง  ได้สุ่มตรวจปัสสาวะจ านวน  583  คน  
แนะน า/ตักเตือน  94  แห่ง  การตรวจด้านอื่นๆ ไม่พบการกระท าผิดแต่อย่างใด  

เลขานุการ  ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ          
ขอเชิญทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                            

นายวีรชัย  สรุปผลคดีการกระท าความผิดด้านป่าไม้ ประจ าเดือน ก.พ. ๕๙ คดีเกิด จ านวน  8  คดี 
  คดีที่ 1 วันที่ 2 มี.ค. 5๙  ผู้ต้องหา 1 คน  ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป  จ านวน 11 แผ่น 
ปริมาตร 0.18  ลบ.ม. ไม้พะยูงท่อน (เสาถากกลม) จ านวน 16 ท่อน ปริมาตร 0.61 ลบ.ม. อุปกรณ์
การกระท าผิด รถยนต์กระบะยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีน้ าเงิน หมายเลขทะเบียน ณฮ -1458 กทม. สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณในปั้มน้ ามันเชลล์ ถ.บางนา – ตราด กม.ที่ 40  ม.6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
 คดีที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. ๕๙ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด ไม้พะยูง 57 แผ่น/ท่อน  ปริมาตร 
1.976 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด รถยนต์กระบะยี่ห้อ ฟอร์ด สีเทา ทะเบียน บจ 288 อ านาจเจริญ 
จ านวน 1 คัน  สถานที่ตรวจยึด บริเวณถนนสายหนองปลาตะเพียน – หัวส าโรง ม.3 ต.หัวส าโรง อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 คดีที่ 3 วันที่ 13 - 14  มี.ค. ๕๙ ผู้ต้องหา 1 คน  ตรวจยึด ไม้สักท่อน จ านวน 62 ท่อน 
ปริมาตร 7.927 ลบ.ม.  อุปกรณ์การกระท าผิด รถยนต์ HINO รถ ๑๐  ล้อ รถแม็คโค รถขุดดินตะขาบ 
รถโตโยต้า จ านวน 2 คัน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณข้างทางสายบ้านห้วยพลู – ห้วยหิน ม.1 ต.ลาดกระทิง 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 4 วันที่ 1๖ มี.ค. 59 ไม่พบตัวผู้กระท าผิด  อุปกรณ์การกระท าผิด กับดักตะปู เลื่อยโซ่
ยนต์ สายไฟฟ้า แผ่นบังคับโซ่ เลื่อยยนต์ดัดแปลงใช้พลังงานไฟฟ้า รวม 12 รายการ สถานที่ตรวจยึด 
บริเวณบ้านเลขที่ 445 ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   
 คดีที่ 5 วันที่ 18 มี.ค. 59 ผู้ต้องหา 4 คน  ตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จ านวน 24 ท่อน/ ปริมาตร 
0.488 ลบ.ม.ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 54 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.435 ลบ.ม. ไม้นนทรี/ประดู่แปรรูป 
25 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.12 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระท าผิด รถยนต์กระบะ จ านวน 2 คัน รถยนต์โต
โยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง อุปกรณ์อื่น รวม 7 รายงาน สถานที่ตรวจยึด บริเวณ
หลังบ้านเลขที่ 12 บ้านท่าม่วง ม.9 ต.คู้ยายหมี ต.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 



 ๖ 

 คดีที่ 6 วันที่ 19 มี.ค. 59  ผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 17 แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร 0.173 ลบ.ม. สถานที่ตรวจยึด บริเวณบ้านเลขที่  12 บ้านท่าม่วง  ม.9  ต.คู้ยายหมี           
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 คดีที่ 7 วันที่ 23 มี.ค. 59 ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ตรวจยึด พื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 
61 ตารางวา สถานที่ตรวจยึดบริเวณป่าบ้านหนองปลาซิว ม.8 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา    
 คดีที่ 8 วันที่ 29 มี.ค. 59 ผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึด พื้นที่บุกรุก 1 ไร่ 1 งาน 3.38 ตารางวา  
สถานที่ตรวจยึด บริเวณ ณ ป่าทิศตะวันตกบ้านหนองปลาซิว ม.8 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ            
จ.ฉะเชิงเทรา 
 เปรียบเทียบคดีเดือน มี.ค. 58 – มี.ค. 59 จ านวนคดี ลดลง 1 คดี จ านวนผู้กระท าผิด ลดลง 8 
คดี จ านวนไม้ท่อน/แปรรูป ลดลง 1,271 ปริมาตร 19.69 พื้นที่ถูกบุกรุก เพิ่มขึ้น 11 ไร่ 2 งาน 
64.38 ตารางวา สัตว์ป่า ลดลง 2 คดี อุปกรณ์การกระท าผิดลดลง 258 คดี                                                            

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับคดี 
 
เลขานุการ  ระเบียบวาระที่  ๕.๑ รายงานสถิติคดีอาญาที่ส าคัญพร้อมสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นใน รอบเดือน 

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ต.วิศรุต   สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือน มีนาคม 2559 สถิติการเกิดคดี กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิตร่างกาย 

และเพศ คดีเกิด 23 ราย จับได้ 19 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 21 ราย
ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 82.60  (เป้าหมายร้อยละ 
85.30)  

  คดีกลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด 62 ราย จับได้ 38 ราย เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง 25 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 61.29 (เป้าหมายร้อยละ 57.88 )  

  คดีกลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ  คดีเกิด  15 ราย จับได้ 11 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ที่ผ่านมา คดีเกิดลดลง  10  ราย   ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง =
ลดลง ผลคดี = ลดลง ผลการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 73.33)  

  คดีกลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ทั้งสิ้น 952 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่าน
มา  จับได้เพิ่มขึ้น  7 ราย ในกลุ่มนี้ไม่มีคดีที่ผู้กระท าผิดที่เป็นคนต่างด้าว มีความผิดเฉพาะตาม พ.ร.บ.คน
เข้าเมือง จ านวน 10 ราย ผู้ต้องหา 12 คน (ผลการจับกุม รับ/แจ้ง = ลดลง และผู้ต้องหา = ลดลง)  

  สรุปข้อมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่  ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงเดือน   มีนาคม  2559 
  1. รถยนต์ ถูกโจรกรรม ไม่มีเกิด 
  2. รถจักรยานยนต์ ถูกโจรกรรม จ านวน 9 คัน ได้รถคืน จ านวน 1 คัน  

           เปรียบเทียบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม เดือน ม.ค. 5๙ / ก.พ. 5๙ / มี.ค. 59 
                   - เดือน ม.ค. รถยนต์ เกิด 2 ราย รถจักรยานยนต์ เกิด 5 ราย 
                   - เดือน ก.พ. รถยนต์ ไม่เกิด  รถจักรยานยนต์ เกิด 8 ราย  
                   - เดือน มี.ค. รถยนต์ ไม่เกิด  รถจักรยานยนต์ เกิด 9 ราย 

ประธาน                     ในกรณีเกิดคดีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะให้หน่วยงานที่เป็นพลเรือนช่วยท าให้ผ่านเกณฑ์ 
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พ.ต.อ.ทนงศักดิ์           ในกรณีต ารวจจะคิด 3 ปีย้อนหลังและภาพรวม ถ้าปีใดจับมากก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีลดลง ส่วนคดี
ที่มีหมายจับจะใช้เวลา 1 เดือน เพราะฉะนั้นในการจับเดือนต่อเดือนจะไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นใน
ภาพรวมก็จะผ่านเกณฑ ์  

เลขานุการ  ต่อไปวาระที่  ๕.๓  รายงานการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดฉะเชิงเทรา รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นายสิทธิ  รายงานการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่
ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กองก ากับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการค้า
มนุษย์ ด าเนินการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ณ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
รายละเอียดคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กก.๒ บก.ปคม. ได้ท าการล่อซื้อการค้าประเวณีผ่านสื่อออนไลน์ (Line) 
จากหมายเลขไอดีไลน์ ของผู้ใช้ชื่อสตังค์ โดยตกลงกันว่าจะน าหญิงสาวไปส่งให้ที่โรงแรมบ้านใหม่ (ถนน
เลียบทางรถไฟตลาดบ้านใหม่) เวลาประมาณ 17.00 น. จากการล่อซื้อพบหญิงสาว จ านวน 3 คน โดย
หญิงสาว 2 คน เป็นคนพามาส่งที่โรงแรม อีก 1 คน ถูกส่งมาขายบริการทางเพศ จากการสัมภาษณ์ทราบ
ว่าหญิงสาว ๒ คน ที่เป็นคนพาเหยื่อมา ชื่อ นางสาวนิรินธนา กังก๋ง(สตังค์) อายุ 15 ปี 6 เดือน ปัจจุบัน
ไม่ได้เรียนหนังสือ (จบชั้น ม.๒) เคยถูกแก๊งนางฟ้าบังคับมาค้าประเวณีภายหลังจึงผันตัวเองมาหาลูกค้าให้
แขกเอง และนางสาวภัทราภรณ์ ปรางมาศ (ฝ้าย) อายุ 16 ปี 8 เดือน ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ รู้จักกับสตังค์และเพื่อนๆ ที่ร้านโดม ช่วงหลังเพื่อนมีปัญหาจึงพาเพื่อนไปพักอยู่ที่
บ้าน โดยให้ข้อมูลว่าไม่ทราบว่าเพื่อนท างานอะไร และตนเองไม่เคยค้าประเวณี  หญิงสาวที่ถูกน ามาขาย
บริการทางเพศ ชื่อ ด.ญ.ฐิติมน  วงค์จันทร์ (แอร์) อายุ 14 ปี 6 เดือน ปัจจุบันไม่ได้เรียนหนังสือแต่อย่าง
ใด เคยถูกแก๊งนางฟ้าบังคับมาค้าประเวณีเหมือนน้องสตังค์ ภายหลังสตังค์ชักชวนให้มาท างานรับแขกด้วย 
โดยขอแบ่งค่านายหน้าประมาณ 500 บาท จากการสอบข้อเท็จจริง สรุปว่า ด.ญ.ฐิติมน วงค์จันทร์ (แอร์) 
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากมีการเป็นธุระจัดหา และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยการค้า
ประเวณี จากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ จึงส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว ณ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรถส่งเข้ารับสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ในวันรุ่งขึ้น (๑ เม.ย. ๕๙) ส าหรับนางสาวนิรินธนา กังก๋ง (สตังค์) และ 
นางสาวภัทราภรณ์ ปรางมาศ (ฝ้าย) ถูกจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ ปัจจุบันถูกคุมตัวอยู่ที่ สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรา 

ประธาน  ผู้ต้องหาอยู่ รร.เบญจมฯ มีพฤติกรรมอย่างนี้ ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจกับเด็กจะท าอย่างไร
ต้องกลับไปทบทวนดู 

นายจรัล  ส่วนของโรงแรมทางอ าเภอไปตรวจสอบแล้ว เป็นเพียงสถานที่ที่ชุดล่อซื้อขอใช้โรงแรมที่ใช้
ส าหรับนัดเหยื่อ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมรู้ในขบวนการล่อซื้อ ในวันเกิดเหตุมีทั้งผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ ปคม.
พูดคุยกับทางโรงแรม ส่วนการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมก็คือปฏิบัติมาตลอด ส่วนอ าเภอมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด และอ าเภอก็จะรายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป ส่วนของเอกสารขอ
บันทึกการจับกุมจากต ารวจแล้วรายงานเป็นหนังสือ 

ประธาน  ทางกระทรวงมหาดไทยให้เข้มงวดกวดขันกับทางโรงแรมที่ยังไม่จดทะเบียน เนื่องจากได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากหอการค้าเอกชนที่ กทม.ว่าโรงแรมที่ยังไม่จดทะเบียน เอาเปรียบโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว 
จึงร้องเรียนมาจัง กรอ. กระทรวงมหาดไทยเลยเร่งรัดให้จัดการให้เฉียบขาดกับทางหอพักหรือโรงแรมที่ยัง
ไม่จดทะเบียน ส่วนจังหวัดถ้าเอกสารตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง จะด าเนินการจดทะเบียนให้ ถ้าท าผิด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ผิดจะด าเนินการเฉียบขาดต้องปิดโรงแรมเลย  



 ๘ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง  
  
นายธนสรร  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เดือน มี.ค. ๕๙ 
  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนส าคัญในพื้นที่ 

ไม่มีการเคลื่อนไหวสั่งการให้ยั่วยุ ปลุกปั่น หรือต่อต้าน คสช.ในพื้นที่แต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวของ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่ เริ่มมีการออกงานในพื้นที่ ในเรื่องการดูแลรักษาฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ 

  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 
  กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา  
  เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. 59เวลา 16.00 น.  ได้มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                   

จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน น าโดย นายวิเชียร ควรเอี่ยม ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปที่บริเวณใต้
สะพานพระราม ๘ กทม. วัตถุประสงค์เพื่อกดดันให้สถาบันการเงินต่างๆ เร่งท าบันทึกข้อตกลง  

  เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. 59 เวลา 09.45 น. มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                        
จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คน น าโดยนายวิเชียร  ควรเอี่ยม ได้เดินทางมาศูนย์ด ารงธรรมจ.ฉะเชิงเทรา 
เพื่อติดตามเรื่องขอที่ดินท ากินจากรัฐบาล ส าหรับเกษตรกรผู้ยากไร้ ส าหรับเรื่องการขอที่ดินท ากินจาก
รัฐบาล ที่เคยยื่นเรื่องไว้ต่อศูนย์ด ารงธรรม ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการถือครองสิทธิ์ที่ดินฯ ตาม
บัญชีรายชื่อเกษตรกรทุกราย  

  เมื่อวันที่ 2๒ มี.ค. ๕๙ เวลา 13.30 น. นายชรินทร์ ดวงดารา ที่ปรึกษา เครือข่ายหนี้สินชาวนา
แห่งประเทศไทย (คนท.) ได้เดินทางมาประชุมตัวแทนอนุกรรมการสมาชิกองทุนฟื้นฟู ที่วัดลาดขวาง         
ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ เข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยชี้แจงการท างานของ
คณะอนุกรรมการ กฟก.ที่ต่อสู้เรียกร้องเพื่อเกษตรกรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   และก าหนดจะเดินทางไป
ประชุมชี้แจงกับสมาชิก กฟก. จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ซึ่งแนวทางของนาย
ชรินทร์ฯ จะก าหนดเดินทางไปชี้แจงในภาคตะวันออก วันละ 2 จังหวัด ส าหรับการประชุมฯ ในวันนี้ 
เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. 

  กลุ่มต่อต้านการลักลอบทิ้งน้้าเสีย/กากอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต.หนองแหน   
  เมื่อวันที่  ๒๔ มี.ค. 59  เวลา 09.30 น. ได้มีกลุ่มราษฎร ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา ประมาณ 50 คน น าโดย นายจร เนาวโอภาส ได้เดินทางมายังศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับ
ฟังค าพิพากษาของศาลจังหวัด คดีระหว่าง นายจร เนาวโอภาส ที่ ๑ กับพวก รวม 212 คนโจทก์ บริษัท 
อาเจไทย จ ากัดข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด , พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ผู้พิพากษาศาลจังหวัดได้มีค าพิพากษาโดยสรุป คือให้จ าเลยทั้ง
สี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้ง 212 คน คนละ 64,040 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีฯ เสร็จแล้ว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
นางสาววริณภา  ส านักงานขนส่งจังหวัดได้ด าเนินการแก้ไขรถบรรทุกน้ าหนักเกิน ประจ าเดือน มี.ค. 59 โดยออก

ตั้งจุดตรวจรถจ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยบูรณาการร่วมกับทหาร ครั้งที่ 1 บริเวณทางหลวงแผ่นดิน 314 
ต.หน้าเมือง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 บริเวณทางหลวงแผ่นดิน 314 ต.หน้าเมือง ครั้งที่ 3 บริเวณ
ทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม  ครั้งที่ 4 เข้มงวดกวดขันในสถานีขนส่งผู้โดยสาร        
จ.ฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ ๕ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.บางไผ่ ในจ านวน 5 ครั้ง พบผู้กระท าความผิด
ตาม พรบ.ขนส่งทางบกทั้งสิ้น 67 คัน พรบ.ขนส่งรถยนต์ จ านวน 24 คัน พบรถที่เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
ให้สามารถที่จะบรรทุกน้ าหนักที่จะเพิ่มขึ้นได้จ านวน 4 คัน เป็นรถนอกพื้นที่ไม่ใช่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประธาน  ที่ผ่านมาต้องขอบคุณขนส่งฯ ที่ออกตั้งจุดตรวจเป็นอย่างดี บริเวณแหลมประดู่และบางไผ่เพราะ
ถนนบริเวณนี้ช ารุดอยู่แล้ว ส่วนอ าเภอได้แจ้งไปแล้วขณะนี้เป็นฤดูแล้งถนนทรุดและให้ช่วยประสาน อบต.
ในพื้นที่ด้วย ถนนทรุดให้ท าป้ายห้ามรถหนักผ่านด าเนินการตามที่จังหวัดได้แจ้งไปแล้ว 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  8 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ และรถตู้สาธารณะ 
 
นางสาววริณภา  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบาย คสช.ในระยะที่ 3 เข้าสู่การจัดระเบียบ

อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายฯ ตรวจวินรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้ขับรถ
สรุปผลการด าเนินการตรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2559 ตรวจที่ต าบลแสนภู
ดาษ อ.บ้านโพธ์ิ จ านวน 7 วิน  18 คัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 09.30 น. ไม่พบผู้กระท าความผิด 

  การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร (รถตู้ชนิดพิเศษ) มีผู้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวน 4 ราย รวมผู้
มาจดทะเบียนทั้งหมด 92 ราย  

ประธาน  ต้องขอบคุณขนส่งฯ ในเรื่องเรียกผู้ประกอบการมาท าความเข้าใจให้เข้มงวดในเรื่องตัวรถก็ดีหรือ
พนักงานขับขี่ก็ดี ได้ให้นโยบายไปแล้วการกระท าการค่อนข้างจะดี เป็นการที่จะรักษาชีวิตของผู้โดยสาร
ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ต้องขอบคุณด้วยที่ท่านเอาใจใส่ดูจากรถตู้ช่วงนี้ขับไม่ค่อยเร็วและไม่ได้วิ่งทาง
ช่องทางขวา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                                                         
ระเบียบวาระที่  9  เรื่องข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุม – ไม่มี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ   
 
ประธาน  ท่านผู้ว่าฯ ฝากทางอ าเภอและต ารวจช่วงเทศกาลสงกรานต์เรื่องเมา ทะเลาะวิวาทและน าไปสู่

การเสียชีวิต  ท่านฝากว่าขอให้ลงไปให้ถึงชุมชนด้วยในเรื่องของสายตรวจ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่อง
อุบัติเหตุเสียเป็นส่วนใหญ่ 



 ๑๐ 

   
มติที่ประชุม      รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา    09.40  น.  

                                พ.ต.อ.               ตรวจรายงานการประชุม 
                    ( มงคล  แสวงศักดิ์ ) 
                             ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา/เลขานุการ  
             

                                                            ด.ต.หญิงทัชชา   สถติย์พรหม    พิมพ์/ทาน 
                                                                         ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านโพธิ์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


