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รายงานการประชุมฝ่ายบรหิารของ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา 
ครั้งที่ ๑/๒๕62 

วันศุกรท์ี่ ๑1 มกราคม ๒๕62  เวลา 14.00 น 
ณ  ห้องประชมุ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา 

............................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ประธาน 
๒. พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓. พ.ต.อ.เกรยีงไกร บุญซ้อน รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๔. พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๕. พ.ต.อ.สมโชค ตาผล ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๖. พ.ต.อ.กมล โอศิร ิ ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๗. พ.ต.อ.ประเสริฐ โตศักด์ิสิทธิ์ ผกก.สภ.บางปะกง 
๘. พ.ต.อ.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๙. พ.ต.อ.ณฐกร คุ้มทรัพย ์ ผกก.สภ.บางคล้า 
๑๐. พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห ์ ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
๑๑. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ ์ ผกก.สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๑๒. พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน ์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
๑๓. พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
๑๔. พ.ต.อ.วัสสพันธ์ ศิริกุลกมลฉัตร ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
๑๕. พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
๑๖. พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สภ.ราชสาส์น 
๑๗. พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
๑๘. พ.ต.อ.จิราวัฒน ์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก.สภ.วังค ู
๑๙. พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง ผกก.สภ.บางขนาก 
๒๐. พ.ต.อ.พงษ์ธร พนาสนธิ ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉช. 
๒๑. พ.ต.อ.บุญส่ง ปีกขุนทด ผกก.ฝอ.ฯรรท.ผกก.สภ.แปลงยาว 
๒๒. พ.ต.อ.กิตติพัฒน ์ พงษ์พนัส ผกก.สภ.ฉิมพลี 
๒๓. พ.ต.อ.ภักดี ศุภวิริยกุล นวท.(สบ.๔)พฐ.ฉะเชิงเทรา 
๒๔. พ.ต.ท.วุฒิชัย จิตไพบูลย ์ สว.สภ.หนองแหน 
๒๕. พ.ต.ท.สุธี จันทนา สว.(สอบสวน)ฯ รรท.สว.สภ.สาวชะโงก 
๒๖. พ.ต.ท.วิชาญ จิตตยานันท ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯรรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉช.  เลขาฯ 
๒๗. พ.ต.ท.หญิง จินตนา บรรเทิงจิตร ์ สว.ฝอ.(๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
๒๘. พ.ต.ท.เจริญชัย มั่งม ี สว.กก.สส.ฯทนท.สว191 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๒๙. พ.ต.ท.วิบูลย์ อุ่นนันกาศ รอง ผกก. (แทน) ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๐. พ.ต.ท.นที ทองสุกแก้ว สว.ฯ (แทน) ผกก.ตม.ฉะเชิงเทรา 
๓๑. พ.ต.ท.สุรินทร์ รักษาพล สว.ฝอ.(7) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๒. พ.ต.ท.ทศวรรษ ทศพันธุ ์ สว.ฝอ.(5) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๓. พ.ต.ท.หญิง ภคิน ี พนาสนธิ ์ สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๔. พ.ต.ท.ประยุทธ ดานะ สว.ฝอ.(3),(4) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
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๓๕. ร.ต.อ.รัศม ี ค้าศรีแก้ว รอง สว.ฯ (แทน) สวญ.ส.ทล.๑ กก.8 บก.ทล. 
๓๖. ร.ต.อ.วิโรจน์ โชคสุขชัย รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
๓๗. ร.ต.อ.ปวิญ เข็มจรูญ รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา 
38. ร.ต.ท.ณชพัฒน ์  ฆ้องกลาง    รอง สว.ฯ (แทน) สว.ฝอ.(2) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
39. ด.ต.ราเชน   วัณยิ่ง     ผบ.หมู่ฯ (แทน) ผกก.2บก.ปทส. 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ฯ ลาต่างประเทศ 
2. พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ ร่วมปิดท้ายขบวน 
3. สว.ส.จว.ฉะเชิงเทรา   
4. สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท. ติดประชุม VCR ณ ที่ตั้ง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑4.0๐ น. 

ประธาน  ขอเชิญฝุายเลขาฯ ด้าเนินการ 

เลขาฯ  ระเบียบวาระพิเศษ 

 1. มอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี ้
1.1 กรณีเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา 20.00 น. เกิดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือน

ขวัญ เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  
ม.5  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว   เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ร่วมกันสืบสวนหาหลักฐาน จนสามารถจับกุม
ตั ว ผู้ ก ร ะท้ า ผิ ดพ ร้ อ มขอ งกล า งม าด้ า เ นิ น ก า รต ามกฎหมาย ได้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว   
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ใช้ปฏิภาณไหวพริบตามหลักยุทธวิธี สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดสีมควรได้รับความยกย่องชมเชยในการปฏิบัติหน้าที ่ดังนี ้

 1. พ.ต.ท.ชนินทร์ เดชชีวะ  รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว 
 2. พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน   สว.สส.สภ.แปลงยาว 
 3. ร.ต.อ.ขจรศักด์ิ เถลิงพงษ์  รอง สว.ป.สภ.แปลงยาว 
 4. ร.ต.ท.วีระพล เสนีรัตน์  รอง สว.สส.สภ.แปลงยาว 
 5. ร.ต.ต.สมบูรณ ์ ใหญ่กลาง  รอง สว. (สอบสวน) สภ.แปลงยาว 
 6. ด.ต.อเนก โคกสันเทียะ  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 7. ด.ต.ณรงค ์ จันทกูล   ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 8. ด.ต.ตระกูลพันธ ์ สีอุบล  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 9. ด.ต.เชิงชาย เจนชัย  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 10. จ.ส.ต.วิศรุต กุลบุตร ์  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 11. ส.ต.ท.ชัชวาล  สันวิจิตร  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
 12. ส.ต.ท.ศุภกร เสมอใจ  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว 
1.2 กรณี สภ. ที่มีผลการจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่อง

กระสุนปืน ดีเด่นประจ้าเดือน ธ.ค.61 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สภ.พนมสารคาม กลุ่มที่ 2 ได้แก่   
สภ.สนามชัยเขต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  ชมเชย  สภ.แปลงยาว สามารถจับกุมตัวผู้กระท้าผิดพร้อมของกลางมาด้าเนินการ

ตามกฎหมายภายใน 1 ชม. แสดงถึงการท้างานอย่างมืออาชีพ ชมเชย สภ.สนามชัยเขต และ      
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สภ.พนมสารคาม คดจีับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ดีเด่นได้
จ้านวนมาก  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันพธุที่ 12 ธ.ค.61 

เลขาฯ  รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันพุธที่ 12 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอกสารรวม ๑3 หน้า ได้แจกจ่ายให้ทราบแล้ว ขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมด้วย 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ข้าราชการต้ารวจหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ ภ .จว.ฉะเชิงเทรา 

แถลงผลการปฏิบัติงาน และปัญหา ข้อขัดข้อง ให้ที่ประชุมทราบ (ตชด., ปทส., พฐ., ทล.กก.8, 
ทล.กก.3, รฟ., ส., ตม. และ ทท.) 

พ.ต.ท.วิบูลย์ฯ  ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค.๖๑ ดังนี้  
  1. วันที่ 1 ก.พ.62 กก.2 ตชด. ได้รับ นสต.ใหม่ จ้านวน 300 นาย เข้ารับการฝึก 

และมี นสต.เก่า จ้านวน 100 นาย รวม 400 นาย ซึ่งในส่วนนี้ ทาง ภ.จว.ฉช. สามารถใช้
ก้าลังพลในการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาได้ทั้งหมด  

  2. ห้วงเดือน เม.ย – พ.ค.62 น้านักเรียน นสต.ปีที่ 61 จ้านวน 100 นาย เข้ารับ
การฝึกงาน ด้าน ปป. และ จร. ในพื้นที่ ภ.จว.ฉช. ขอประสานกับ หน.สภ. ว่าจะใช้ สภ.เดิมใน
การเข้ารับการฝึกงาน หรือเห็นควรประการใดสามารถแจ้งมาได้ที่ กก.2 ตชด. 

ด.ต.ราเชน  ปทส. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค. ๖๑ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัตงิาน 

พ.ต.อ.ภักดีฯ  พฐ.ฉะเชิงเทรา  ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค. ๖๑ ดังนี้  คดีเพลิงไหม้ 2 
เรื่อง, ชีวิต 2 คดี, ทรัพย์ 2 คดี, ลายนิ้วมือแฝง 2 เรื่อง, DNA 6  เรื่อง, จราจร ๑3 เรื่อง, ยาเสพติด 
164 เรื่อง, ประวัติบุคคลขออนุญาต และศาลแขวง 1,451  เรื่อง 

ร.ต.อ.รัศมีฯ  ทล.๑ กก.8.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค.๖๑ ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

ร.ต.อ.วิโรจน์ฯ  ทล.๑ กก.3.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค.๖๑ ดังนี้ ไม่มี
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

ร.ต.อ.ปวิญฯ  รฟ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค.๖๑ ดังนี้ จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว 32 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

พ.ต.ท.นทีฯ  ตม.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ธ.ค.๖๑ ดังนี้ จับกุมเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย 144 ราย และแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต 4 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัตงิาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานสถานภาพอาชญากรรม (กก.สส.), รายงานส านวนคดี (กลุ่มงาน
สอบสวน), รายงานผลการปฏิบัติที่ส าคัญเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
การร้องเรียน (ฝอ.1 - 7) รายงานผลการปฏิบัติของศูนย์ฯ 191 
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เลขาฯ  ขอเชิญ กก.สส. รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

พ.ต.ท.พนาดรฯ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานภาพอาชญากรรม ประจ้าเดือน ธ.ค.61 
1. สถิตคิดีอาญาส้าคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลเดือน พ.ย.61 กับ ธ.ค.61 

- กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ มีคดีเกิดขึ้น 21 ราย จับกุมได้ 19 คดี
คิดเป็นร้อยละ 90.48 ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีคดีเกิดขึ้น 77 ราย จับกุมได้ 58 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.32 ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ มีคดีเกิดขึ้น 20 ราย จับกุมได้ 18 คน ผลการ
จับกุมคิดเป็นร้อยละ 90.00 

- กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีคดีเกิดขึ้น 455 ราย จับกุมได ้528 คน 
๒. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ประจ้าเดือน ธ.ค.๖๑  

- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  สภ.แปลงยาว 
- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

๓. การจับกุมความผิดเกี่ยวกับคดยีาเสพติด ประจ้าเดือน ธ.ค. 61 
๓.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามข้อหา 

- ผลิต  จับกุม  1    ราย ผู้ต้องหา    1   คน 
- จ้าหน่าย จับกุม  20  ราย  ผู้ต้องหา  23  คน 
- ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย จับกุม 49 ราย ผู้ต้องหา  50  คน 
- ครอบครอง จับกุม  76  ราย  ผู้ต้องหา  77  คน 
- เสพ  จับกุม 164 ราย  ผู้ต้องหา 164 คน 

รวมทั้งสิ้น  จับกุม 310 ราย ผู้ต้องหา 315 คน 
๓.2 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทของกลาง 

- ยาบ้า   17,๓31.50 เม็ด     - ไอซ ์๑๓0.๕3 กรัม 
- กัญชาแห้ง  549.77 กรัม  - พืชกระท่อม 3,094.15 กรัม 

๓.3 ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปี 2561 (วันที่ 1 ต.ค.61 – 5 ม.ค.62) 
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ด้าเนินการแล้ว เกินเปูาหมาย ร้อยละ 

จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดรายส้าคัญ (ราย) 

957 276 -681 28.84 

จับกุมตามหมายจับ (ราย) 
 

33 30 -3 90.91 

ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ 
(ราย) 

40  4 -36 9.88 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน 
(ราย) 

82 14 -68 17.07 

มูลค่าทรัพย์สนิที่อายัด
ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

15 ล. 2.05 ล -12.95ล 13.66 

๓.4  เปูาหมายการด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ม.ค. 62 
- เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดรายส้าคัญ ไม่น้อยกว่า 90 ราย 
- เร่งรัด ติดตาม จับกุม หมายจับคดียาเสพติด  
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- เร่งรัดด้าเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ( สมคบ, ยึดทรัพย์ ) 
- เร่งรัดด้าเนินการตาม พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
- ทุกแห่งด้าเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อต้านยาเสพติด)  

สภ. ละ 1 แห่ง (เตรียมรอรับการตรวจ)  
- ทุกแห่งด้าเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง สภ. ละ 1 แห่ง/ไตรมาส ( 4 แห่ง/ปี )- 

ทุกแห่งด้าเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง สภ. ละ 1 แห่ง/ไตรมาส ( 4 แห่ง/ปี ) 
๔. สถานภาพหมายจับ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

๔.1 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับค้างเก่าสะสม จับกุมได้ 1๒๔ หมาย  ขาดอายุความ  
19 หมาย ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 1 หมาย อายัดตัวผู้ต้องหา 15 หมาย รวมผลการ
ด้าเนินการ  159  หมาย  ก้าหนดเปูาหมายร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์  ผลด้าเนินการได้  10.20 
เปอร์เซ็นต์ 

๔.2 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับที่ศาลอนุมัติใหม่  จ้านวนหมายจับที่ศาล
อนุมัติใหม่ 7 หมาย จับกุม 3 หมาย ก้าหนดเปูาหมายร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ จับกุมได ้42.86
เปอร์เซ็นต์ 

๔.3 หมายจับสะสม หมายจับมีคุณภาพ 784 หมาย ไม่มีคุณภาพ 619 หมาย 
รวม 1,403 หมาย 

๕. การวิเคราะห์การโจรกรรมรถยนต์ รถ  จยย. ในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
ประจ้าเดือน ธ.ค.61 

๕.๑ ผลการวิเคราะห์คดีโจรกรรม รถ จยย. ได้แก่ 
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เกิด 1 คัน จับ 0 คัน ช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น. 

สถานที่ บริเวณเคหสถาน ยังไม่ได้คืน ๑ คัน 
พ.ต.ท.เจริญชัยฯ ศูนย์ฯ 191 ขอรายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 ดังนี ้

- จ้านวนรับแจ้งเหตุ จ้านวน 352 ครั้ง ไม่พบเหตุ 3 ครั้ง พบเหตุ 349 ครั้ง  
ระยะเวลาที่ จนท.ต้ารวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ น้อยกว่า 5 นาที 92 ครั้ง และ 5 – 15 นาที 
260 ครั้ง 

พ.ต.อ.พงษ์ธรฯ  กลุ่มงานสอบสวนฯ ขอรายงานสรุปส้านวนการสอบสวน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 
1. คดีอาญาสุดท้าย ๘,๖๑๓ คดี อยู่ระหว่างสอบสวน ๑,๑๕๗ คด ี
2. คดีจราจรสุดท้าย ๓๙๐ คด ีอยู่ระหว่างสอบสวน ๗๘ คด ี
3. ส้านวนการสอบสวนปี 61 เกิน 3 เดือน รวม คดีอาญา 189 คด ีคดีจราจร 30 คด ี

- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา 122  คด ี คดีจราจร  17  คด ี
- สภ.บางปะกง  คดีอาญา  17   คด ี คดีจราจร    4  คด ี
- สภ.พนมสารคาม  คดีอาญา  22   คด ี คดีจราจร    5 คด ี
- สภ.แปลงยาว  คดีอาญา    6   คดี คดีจราจร    2  คด ี
- สภ.บางน้้าเปรี้ยว  คดีจราจร   1   คดี 
- สภ.ท่าตะเกียบ  คดีอาญา  18   คด ี
- สภ.ราชสาส์น  คดีอาญา    2   คด ี คดีจราจร    1  คด ี
- สภ.คลองเขื่อน  คดีอาญา    1   คด ี
- สภ.แสนภูดาษ  คดีอาญา    1   คดี คดีจราจร    1  คดี 

4. คดีสุดท้ายปี 62 รวม คดีอาญา 116 คด ี
 - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา 122 คดี 
 - สภ.บางปะกง  คดีอาญา  3   คดี 
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 - สภ.พนมสารคาม  คดีอาญา  1   คดี 
 - สภ.บางคล้า  คดีอาญา  6   คดี 
 - สภ.แปลงยาว  คดีอาญา  2   คดี 
 - สภ.สนามชัยเขต  คดีอาญา  5   คดี 
 - สภ.บ้านโพธ์ิ  คดีอาญา  4   คดี 

 - สภ.ท่าตะเกียบ  คดีอาญา 12  คดี 
 - สภ.ราชสาส์น  คดีอาญา  2   คดี 

 - สภ.คลองเขื่อน  คดีอาญา  4   คดี 
 - สภ.แสนภูดาษ  คดีอาญา 25  คดี 

เลขาฯ  ขอเชิญฝุายอ้านวยการ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ. ๑-๗ และกลุ่มงานสอบสวนฯ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานเรื่องส้าคัญ เร่งด่วน ปัญหา และอุปสรรค 

พ.ต.ท.หญิง จินตนาฯ ฝอ.1  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

ร.ต.ท.ณชพัฒน์ฯ   ฝอ.2  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.ประยุทธฯ  ฝอ.3  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 
1. ผลการจับกุมอาวุธปืน ๖๑ กระบอก และเครื่องกระสุนปืน ๑,๒๕๓ นัด 

1.1 กลุ่ม 1 (เปูาหมาย 5 กระบอก) จับกมุได้ 15 กระบอก 
- สภ.บางคล้า  1 กระบอก - กก.สส.ฯ    3 กระบอก 
- สภ.พนมสารคาม 6 กระบอก - สภ.เมือง     3 กระบอก 
- สภ.บางปะกง  1 กระบอก - สภ.แสนภูดาษ    1 กระบอก 

1.2 กลุ่ม 2 (เปูาหมาย 4 กระบอก) จับกมุได้ 8 กระบอก 
- สภ.สนามชัยเขต 4 กระบอก - สภ.บางน้้าเปรี้ยว 2 กระบอก 
- สภ.บ้านโพธิ ์  1 กระบอก - สภ.แปลงยาว    1 กระบอก 

1.3  กลุ่ม 3 (เปูาหมาย 3 กระบอก) จับกุมได้ 2 กระบอก  
-  สภ.เขาหินซ้อน            2  กระบอก  

๒. การตรวจบันทึกแจ้งเตือนภัยผู้บังคับบัญชา ประจ้าเดือน ธ.ค.61 จ้านวน 2,164 
ครั้ง ระดับ ผกก./สว.หน.สภ. 50 ครั้ง, รอง ผกก.ป. 108 ครั้ง, สวป. 220 ครั้ง, รอง สว. 
945 ครั้ง,เวรอ้านวยการ 96 ครั้ง และ สายตรวจ 739 ครั้ง 

พ.ต.ท.ประยุทธฯ ฝอ.4  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.ทศวรรษฯ ฝอ.5 ขอรายงานสรุปผลตามโครงการพบปะผู้น้าชุมชนและท้องถิ่น ประจ้าเดือน ธ.ค. 61 
  - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา13ครั้ง  146  คน    - สภ.ราชสาส์น 12ครั้ง   94 คน 

- สภ.บางปะกง 6  ครั้ง  160  คน - สภ.คลองเขื่อน 5 ครั้ง     95 คน 
- สภ.แสนภูดาษ     13ครั้ง    63  คน - สภ.ฉิมพลี    6 ครั้ง      83 คน 
- สภ.บ้านโพธ์ิ        9  ครั้ง    98  คน - สภ.เขาหินซ้อน 4 ครั้ง      40 คน 
- สภ.พนมสารคาม  12ครั้ง  182  คน   - สภ.บางน้้าเปรี้ยว 9 ครั้ง 128 คน 
- สภ.บางคล้า        11ครั้ง  365  คน - สภ.บางขนาก10ครั้ง 75  คน 
- สภ.แปลงยาว      14ครั้ง  265  คน - สภ.วังคู        5 ครั้ง     92 คน 
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- สภ.สนามชัยเขต   9 ครั้ง  260  คน - สภ.สาวชะโงก 5 ครั้ง    85 คน 
- สภ.ท่าตะเกียบ    12 ครั้ง   86  คน - สภ.หนองแหน 7 ครั้ง  107 คน 

รวม ผลการด้าเนินการตามโครงการ 162 ครั้ง ผู้น้าชุมชนและผู้น้าท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ 2,734 คน 

พ.ต.ท.หญิง ภคินีฯ ฝอ.6 ขอรายงานผลผลการปฏิบัติประจ้าเดือน ธ.ค.61 ดังนี ้
1. งบประมาณปี 62 ไตรมาสที่ 2 – 4 ทั้งปี ได้จัดสรรแล้ว โดยการแจ้งเป็น

หนังสือ ที่ 0017 (ฉช).416/103 ลงวันที่ 7 ม.ค.62  
2. ก้าชับการส่งใบส้าคัญค่าตอบแทนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามหนังสือ ที่ 0017 

(ฉช).416/71 ลง4 ม.ค.62  

พ.ต.ท.สุรินทร์ฯ  ฝอ.7 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ธ.ค.61 ดังนี ้
1. สถิติการร้องเรียน - การแจ้งเบาะแส 

- แหล่งที่มา รับจาก ป.ป.ส. 26 เรื่อง และศูนย์ด้ารงธรรมฯ ฉช. 18 เรื่อง 
รวม 44 เรื่อง 

- ร้องเรียนข้าราชการต้ารวจ 3 เรื่อง, ยาเสพติด 26 เรื่อง, การพนัน 3 เรื่อง, 
จราจร 2 เรื่อง และอื่นๆ 10 เรื่อง รวม 44 เรื่อง 

2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ  
- การปฏิบัติหน้าที่ รวม 1 เรื่อง ได้แก่ สภ.พนมสารคาม 
- การร้องขอให้เร่งรัดคดี/ขอความเป็นธรรม รวม 2 เรื่อง ได้แก่ สภ.แปลง

ยาว 1 เรื่อง, และสภ.ฉิมพลี 1 เรื่อง 
3. เรื่องร้องเรียน ทั่วไป ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 62) 

รวม 10 เรื่อง ได้แก่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 4 เรื่อง, สภ.บางปะกง 1 เรื่อง, สภ.พนมสารคาม 
4 เรื่อง, และสภ.ฉิมพลี 1 เรื่อง 

4. สถิติการด้าเนินการทางวินัย รวม 2 เรื่อง ได้แก่ สภ.บางน้้าเปรี้ยว กักยาม 1 
เรื่อง และสภ.แสนภูดาษ กักขัง 1 เรื่อง  

พ.ต.ท.ฐาปนะฯ  ศูนย์ควบคุมและอ านวยการจราจร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
1. สรุปผลการจับกุม 10 ข้อหาหลัก ประจา้เดือน ธันวาคม 60 เปรียบเทียบ 61 

สภ. ภาพรวมทกุขอ้หา(%) ข้อหาที่ไม่ผ่าน(%) 
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา มากกว่า 100  
สภ.บางปะกง มากกว่า 100  
สภ.บางน้้าเปรี้ยว มากกว่า 100  
สภ.พนมสารคาม มากกว่า 100  
สภ.บางคล้า มากกว่า 100  
สภ.ราชสาส์น มากกว่า 100  
สภ.ท่าตะเกียบ มากกว่า 100  
สภ.เขาหินซ้อน มากกว่า 100  
สภ.วังคู มากกว่า 100  
สภ.หนองแหน มากกว่า 100  
สภ.คลองเขื่อน มากกว่า 100  
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สภ.บ้านโพธ์ิ มากกว่า 100 ขับรถย้อนศร-14  
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ-12  
แซงในที่คับขัน-น้อยกว่า100 

สภ.ฉิมพล ี +77  

สภ.บางขนาก +53 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-100  
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-50 

สภ.สนามชัยเขต +35 ไม่สวมหมวกนริภัย -6 
สภ.สาวชะโงก +22 ไม่มีใบขับขี-่46 
สภ.แสนภูดาษ -6 ใบขับขี-่7  

หมวกนิรภัย-45  
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-39 

สภ.แปลงยาว -9 ความเร็วเกินก้าหนด -46  
ขับรถย้อนศร -17  
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ -33 
ไม่มีใบขับขี่ -30  
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย -26  
แซงในที่คับขัน -9  
เมาสุรา -10 

2. สรุปผลการจับกุม 10 ข้อหาหลัก ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. 60 เปรียบเทียบ 61 
สภ. ภาพรวมทุกข้อหา(%) ข้อหาที่ไม่ผ่าน(%) 

สภ.ท่าตะเกียบ มากกว่า 100  

สภ.คลองเขื่อน มากกว่า 100  
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา มากกว่า 100 ฝุาฝืนสัญญาณไฟ-57  

ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-4 
สภ.หนองแหน +86 ไม่คาดเข็นขัดนิรภัย-20 
สภ.ราชสาส์น +82 ไม่มีใบขับขี-่37  
สภ.เขาหินซ้อน +80 แซงในที่คับขัน-น้อยกว่า100 

มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-63 
สภ.สาวชะโงก +68 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-น้อยกว่า100 

ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-น้อยกว่า100 
สภ.แปลงยาว +55  
สภ.พนมสารคาม +37 เมาสุรา-22 
สภ.บางขนาก +20  
สภ.บางปะกง +20 ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-15 
สภ.แสนภูดาษ +19 ขับรถย้อนศร-24  

ฝุาฝืนสัญญาณไฟ-2 
ไม่สวมหมวกนริภัย-3  
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-2  
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ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-18 

สภ.บางคล้า +17 ขับรถย้อนศร-53  
ไม่สวมหมวกนริภัย-24 

สภ.วังคู +17 ขับรถย้อนศร-50  
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ-100 
ไม่สวมหมวกนริภัย-19 

สภ.บ้านโพธ์ิ +7 แซงในที่คับขัน-78  
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-11 

สภ.ฉิมพล ี +2 ไม่มีใบขับขี-่14  
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-น้อยกว่า100 
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ-น้อยกว่า100 

สภ.บางน้้าเปรี้ยว -51 ไม่มีใบขับขี-่48  
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย-72  
ไม่สวมหมวกนริภัย-48  

สภ.สนามชัยเขต -51 ความเร็วเกินก้าหนด –น้อยกว่า100  
ไม่มีใบขับขี-่68 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย -44  
แซงในที่คับขัน-น้อยกว่า100 
ไม่สวมหมวกนริภัย-40  
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย-น้อยกว่า100 

๓. ผลการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 รสขม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ห้วงระดม
กวดขันวินัยจราจร  (27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62) 

3.1 ภาพรวมผลการจับกุมของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้น ผ่านเปูาหมาย +7
เปอร์เซ็นต ์

- ข้อหาที่ผ่านเปูาหมาย ขับรถย้อนศร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุราขับรถ ไม่
สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

- ข้อหาที่ไม่ผ่านเปูาหมาย ขับรถเร็ว ฝุาฝืนสัญญาณไฟ ไม่มีใบอนุญาต
ใบขับขี่ แซงในที่คับขัน 

3.2 สภ.ที่มีผลการจับกุมผ่านเปูาหมายทุกข้อหา คือ สภ.แสนภูดาษ และ      
สภ.ราชสาส์น 

3.3 สภ.ที่มีผลการจับกุม ข้อหาส้าคัญที่ เป็นสาเหตุหรือท้าให้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร มากเป็นอันดับ 1 

- เมาสุราแล้วขับรถ   สภ.แสนภูดาษ 
- ขับรถเร็วเกินกฎหมายก้าหนด  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
- ไม่สวมหมวกนิรภัย   สภ.บางปะกง 

3.4  ระดับประ เทศ  สรุ ปสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุทั้ งประ เทศ    3 ,791  ครั้ ง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สูงสุด 118  ครั้ง  (จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 39 ครั้ง อยู่ล้าดับที่  
46)  (ปี 61 ล้าดับ ที่ 27 ) 
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- ผู้เสียชีวิต   463   คน  จังหวัดนครราชสีมา  สูงสุด  25   คน     
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 6 คน ล้าดับที่ 32) (ปี 61 ล้าดับที่ 26) 

- ผู้บาดเจ็บ  3 ,892  คน  จังหวัดนครศรีธรรมราช สูงสุด 137 คน 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 39 คน ล้าดับที่ 45) (ปี 61 ล้าดับที่ 23) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 รอง ผบก. สั่งการและก าชบัการปฏิบตัริาชการ 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.อนุชา  กิติวิภาต รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานบริหาร (บร.) 

พ.ต.อ.อนุชาฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี ้
๑. งบประมาณไตรมาส 2 – 4 ตามที่ สว.การเงินได้ชี้แจงนั้น มาครบเรียบร้อย 

และได้แจ้งไปยัง สภ.แล้ว  
๒. ทาง ตร. จะมีการอบรมเรื่อง กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญาแบบใหม่ 

ภ.จว.ฉช. ได้ส่ง จนท.เข้ารับการอบรมฯ 3 คน เมื่ออบรมเสร็จแล้ว จะมาแนะน้าวิธีการเบิก
แบบใหม่ว่าท้าอย่างไรบ้าง 

๓. ฝาก หน.สภ. 6 สภ. เรื่องการด้าเนินการตามนโยบายของ ตร. โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด้าริ ซึ่ง ตร. มีนโยบายให้ท้าจิตอาสาไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 
ครั้ง ซึ่ง ผบก.ฯ มีนโยบายว่าจะด้าเนินการในภาพรวม ภ.จว.ฉช. เดือนละ1 ครั้ง โดยออกแผน
ด้าเนินการไว้ 6 เดือน ดังนี ้

- วันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62 ณ วัดแสนภูดาษ ในเขตพื้นที่ สภ.แสนภูดาษ 
- วันเสาร์ที่ 23 ก.พ.62 ในเขตพื้นที่ สภ.บางคล้า 
- วันเสาร์ที่ 16 มี.ค.62 ในเขตพื้นที่ สภ.แปลงยาว 
- วันเสาร์ที่ 27 เม.ย.62 ในเขตพื้นที่ สภ.พนมสารคาม 
- วันเสาร์ที่ 25 พ.ค.62 ในเขตพ้ืนที่ สภ.สนามชัยเขต 
- วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.62 ในเขตพื้นที่ สภ.เขาหินซ้อน 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.เกรียงไกร  บุญซ้อน รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) และงานสืบสวน (สส.) 

พ.ต.อ.เกรียงไกรฯ ส้าหรับงาน ปส. และ สส. มีผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปีงบฯ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 10 มกราคม 2562) 

กิจกรรม / ตัวชี้วัด เปูาหมาย ด้าเนินการแล้ว คงเหลือ ร้อยละ 

จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดรายส้าคัญ (ราย) 

957 295 -662 30.83 

จับกุมตามหมายจับ (ราย)  
ร้อยละ 40 

33 30 -3 90.91 

ขยายผลด้าเนินการในความผิด
ข้อหาสมคบ (ราย) ร้อยละ 3.5 

40  4 -36 9.88 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน (ราย) 
ร้อยละ 7 

82 14 -68 17.07 

มูลค่าทรัพย์สินที่อายัดทรัพย์สิน 15 ล. 3.02 ล -12. 20.13 
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(ล้านบาท) 98 ล  
 

ด้าเนินการ ปปง. (ร้อยละ 20 ของ
ผลอนุมัติคดีสมคบ) 

10 0 -10 0.00 

2. เปูาหมายการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.2562 

2.1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด)  
- ให้ทุก สภ. ประสานงานผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนในพื้นที่ เตรียมการส้าหรับหมู่บ้านที่คัดเลือกเพื่อรอรับการตรวจ (สภ.ละ 1 
หมู่บ้าน)  

- ให้ทุก สภ. ด้าเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านฯ อย่างต่อเนื่องให้ครบ 
10 หมู่บ้าน โดยประชุมหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ปิดล้อมตรวจค้น จัดท้า MOU ให้ครบถ้วน 

2.2 การด้าเนินการตามตัวชี้วัดด้านยาเสพติด (5 ด้าน) สิ้นเดือน ม.ค.62 ให้
มีผลการปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 40 

- การจับกุมข้อหาส้าคัญ  สภ.เมือง บางปะกง บางน้้าเปรี้ยว บ้านโพธิ์ ท่า
ตะเกียบ ฉิมพลี บางขนาก วังคู และสาวชะโงก ยังมีผลการปฏิบัติต่้ากว่าร้อยละ 30 

- การจับกุมตามหมายจับคดียาเสพติด สภ.บางน้้าเปรี้ยว และบ้านโพธิ์ 
ยังไม่มีผลการปฏิบัต ิ

- การตรวจยึดทรัพย์สิน สภ.บางคล้า สนามชัยเขต และวังคู มีผลการ
ปฏิบัติเกินร้อยละ 30  สภ.อื่นๆ ยังมีผลการปฏิบัติต้่ากว่าร้อยละ 30  

- การส่งส้านวน พ.ร.บ.มาตรการฯ สภ.บางปะกง บ้านโพธิ์ และสนามชัย
เขต มีผลการปฏิบัติแล้ว  สภ.อื่นๆ ยังไม่มีผลการปฏิบัต ิ

- พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ทุก สภ.เร่งรัดด้าเนินการ 
เนื่องจากยังไม่มีผลการด้าเนินการ 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.ภูมินทร์  สิงหสุต รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานมั่นคง (มค.) 
กฎหมาย (กม.) และจเรต้ารวจ (จต.) 

พ.ต.อ.ภูมินทร์ฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. ข้อสั่งการงานกฎหมายและจเรต้ารวจ 

1.1 เตรียมความพร้อมการลงประจ้าวันรับแจ้งความในระบบ CRIMES          
สภ. น้าร่อง 2 สภ. ของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
- สภ.บางคล้า 

1.2 อัยการสั่งสอบเพิ่มเติม 
- ต้องให้ความส้าคัญ ส่งตามก้าหนด แจ้งเหตุขัดข้องโทรประสานการปฏิบัติ 
- ภ.จว.ฯ จะพิจารณาข้อบกพร่องของ พงส. 

1.3 พิมพ์มือ การเก็บ DNA ส่งตรวจพิสูจน์ ให้ด้าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ไปรับ
การอบรมมา 

1.4 พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระท้าด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว พ.ศ. 2550 
- ให้พิจารณาด้าเนินการแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ. นี้ควบคู่ไปกับข้อหาหลักตาม 

ป.อาญาด้วย (หากมีกรณีที่เกี่ยวข้อง) 
- ขอให้มีการด้าเนินการเชิงรุก บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว 
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1.5 เตรียมการเรื่องการตรวจราชการตามแบบจเรต้ารวจ 
1.6 การฝึกระเบียบวินัย (ฝึกประจ้าสัปดาห์)  
1.7 การฝึกยุทธวิธีต้ารวจ ในตรวจค้นจับกุม การฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 

๒. ข้อสั่งการงานมั่นคง 
2.1 เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส. 
2.2 การด้าเนินคดีตาม ป.อาญา ม.112 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.อนุชา  กิติวิภาต รอง ผบกฯ แทน พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท       
รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานบริหาร (ปป.) ติดภารกิจปิดท้ายขบวน 

พ.ต.อ.อนุชาฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
- ตร. ได้ออกแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน ช่วยด้าเนินการตามแผนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งการและก าชับการปฏิบัติราชการ 
ประธาน  ๑. ขอบคุณทุก สภ. ที่ช่วยกันด้าเนินการช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 

2. ก้าชับ พงส. เรื่อง การสอบสวน ร้องเรียน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และความ
คบืหน้าของคดี 

3. ก้าชับ สภ.ฉิมพลี และสภ.สาวชะโงก ท้าอาวุธปืนหลวงหาย  
4. เน้นย้้าการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 
5. การกวดขัน ก้ากับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม

ข้าราชการต้ารวจประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต้ารวจ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.30 น. 
พ.ต.ท.หญิง          ตรวจ 

 (จินตนา  บรรเทิงจิตร)์ 
   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
 
 

ส.ต.ต.หญิง        บันทึก 
  (สุภาภรณ์  พันธุ์พืช) 

   ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 


