
        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานธุรการ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา           โทร.   ๐๓๘ – ๐๘๘๑๖๕ – ๙ 

ที ่  ๐๐๑๗(ฉช).๔๑๑/๒๑๖๙        วันที ่    ๑๐    เมษายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ส่งส าเนารายงานการประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

เรียน   ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
         รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา      
           เพื่อโปรดทราบ 
ผกก.ฝอ. , ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
หน.สภ. ในสังกัด , ผกก.(สอบสวน) กลุม่งานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,      
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
และ สว.กก.สส.(ทนท.หน.ศนูย์ฯ ๑๙๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
      

ตามที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่    
๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา น้ัน  

 

บัดนี้  ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งส าเนารายงานการ     
ประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๐ หน้า มาพร้อมนี้   

 

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ          

 

               พ.ต.อ.      
                                                                    ( อนุชา   กิติวิภาต ) 
                                                                รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา   
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมฝ่ายบรหิารของ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา 
ครั้งที่ ๓/๒๕62 

วันพฤหสับดีที ่๒๑ มีนาคม ๒๕62  เวลา 1๐.00 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.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๕. พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๖. พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิช รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์ พงษ์พนัส รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๘. พ.ต.อ.บุญส่ง ปีกขุนทด ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๙. พ.ต.อ.ประเสริฐ โตศักด์ิสิทธิ์ ผกก.สภ.บางปะกง 
๑๐. พ.ต.อ.สุพล แสงทอง ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๑๑. พ.ต.อ.ณฐกร คุ้มทรัพย ์ ผกก.สภ.บางคล้า 
๑๒. พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห ์ ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
๑๓. พ.ต.อ.วันปิติ พฤทธิกุล ผกก.สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๑๔. พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน ์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
๑๕. พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ เพิ่มพูล ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ 
๑๖. พ.ต.อ.วัชรพันธ ์ ปัญญาเนรมิตด ี ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
๑๗. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันส ุ ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
๑๘. พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สภ.ราชสาส์น 
๑๙. พ.ต.ท.บันเทิง เกาไศยนันท ์ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
๒๐. พ.ต.อ.จิราวัฒน ์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก.สภ.วังค ู
๒๑. พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง ผกก.สภ.บางขนาก 
๒๒. พ.ต.อ.พงษ์ธร พนาสนธิ ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉช. 
๒๓. พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง ผกก.สภ.แปลงยาว 
๒๔. พ.ต.ท.วุฒิชัย จิตไพบูลย ์ สว.สภ.หนองแหน 
๒๕. พ.ต.ท.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๒๖. พ.ต.ท.สุพรรณ ์ พลภักด์ิ รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๒๗. พ.ต.ท.วินัย โห้เหรียญ รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.สภ.ฉิมพล ี
๒๘. พ.ต.ท.หญิง จินตนา บรรเทิงจิตร ์ สว.ฝอ.(๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา        เลขาฯ  
๒๙. พ.ต.ท.ยสุนทร ค้าชุ่ม ทนท.สว191 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๐. พ.ต.ท.ชัยชนะ สุริยวงศ ์ 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.ถานันดร สุขก้าพล สว.ส.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๔. พ.ต.ท.รณรัตน ์ ออมสินสมบูรณ์ รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด. 
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๓๕. ร.ต.อ.บัญชา วรรณฉว ี รอง สว.ฯ (แทน) สว.ฝอ.(3) (4) 
   ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
36.  ร.ต.อ.หญิง กันยา สกุลเรืองศร ี รอง สว.ฯ แทน สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
37.  ร.ต.อ.สฤต มะนูน สว.(สอบสวน)ฯ รรท.สว.สภ.สาวชะโงก 
38.  ร.ต.อ.จีระ ปุณณินธ์ รอง สว.ฯ (แทน) นวท.(สบ.๔)พฐ.ฉะเชิงเทรา 
39.  ร.ต.อ.รัศม ี ค้าศรีแก้ว รอง สว.ฯ (แทน) สวญ.ส.ทล.๑ กก.8 บก.ทล. 
40.  ร.ต.อ.วิชาญ ค้าขาย รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล. 
41.  ร.ต.อ.สุชาติ   เบญจมาศ    รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา 
42.  ร.ต.ท.ณชพัฒน ์ ฆ้องกลาง รอง สว.ฯ (แทน) สว.ฝอ.(2) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
43. ร.ต.ท.ประทีบ  ทยพงษ ์    รอง สวฯ (แทน) สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท. 

ผู้ไม่มาประชุม 
ผกก.2 บก.ปทส. 

เริ่มประชุมเวลา  ๑4.0๐ น. 

ประธาน  ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ด้าเนินการ 

เลขาฯ  ระเบียบวาระพิเศษ 

 1. มอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี ้
- กรณี สภ. บางน้้าเปรี้ยว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.๒๕๖2 เวลา ๑๗.00 น. ชุดจับกุม

ได้รับแจ้งว่า มีชายอาการคลุ้มคลั่งท้าร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ จึงเข้าท้าการจับกุมแต่
ผู้ต้องหามีอาการคลุ้มคลั่ง และมีอาวุธ ปืนที่ใช้ก่อเหตุ ชุดจับกุมจึงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การด้าเนินเข้าจับกุม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ใช้ปฏิภาณไหวพริบตาม
หลักยุทธวิธี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดสีมควรได้รับความยกย่องชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ประธาน  แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับข้าราชการต้ารวจที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาที่ 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๑ มี.ค.6๒ 

เลขาฯ  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕6๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๑ มี.ค.6๒ ณ ห้อง
ประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอกสารรวม ๑๒ หน้า ได้แจกจ่ายให้ทราบแล้ว ขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมด้วย 

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.) 
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พ.ต.ต.รณรัตน์ฯ  ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัตงิาน 

ร.ต.อ.จีระฯ  พฐ.ฉะเชิงเทรา  ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ. ๖๒ ดังนี้  เกี่ยวกับชีวิต 2 
เรื่อง, ลายนิ้วมือแฝง 2 เรื่อง, DNA 2  เรื่อง, จราจร 7 เรื่อง, ยาเสพติด 110 เรื่อง, ตรวจสอบประวัติ
ผู้ขออนุญาต 1,178  เรื่อง, ตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับราชการ 155 เรื่อง , ศาลแขวงและ ค้ารับ
สารภาพ 117 เรื่อง รวม 1,528 เรื่อง 

ร.ต.อ.รัศมีฯ  ทล.๑ กก.8.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ จับรถบรรทุก
น้้าหนักเกิน 7 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

ร.ต.อ.วิชาญ  ทล.๑ กก.3.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้ จับกุมยา
เสพติด 1, ต่างด้าว 2 ราย, น้าขบวนเดโชชัย 1 ครั้ง และบุคคลส้าคัญพื้นที่ 51 ครั้ง   ไม่มี
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

ร.ต.อ.รัศมีฯ  รฟ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้ จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว 20 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

พ.ต.ท.ถานันดรฯ ส.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

พ.ต.ท.ชัยชนะฯ  ตม.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้  
  1. กรณี สภ.จับกุมแรงงานต่างด้าว หลังจากด้าเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว ส่งตัวให้ ตม.

พิจารณาเพิกถอนวีซ่า  
  2. กรณี พบต่างด้าวประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต กรุณาแจ้งให้ ตม. ทราบ หรือ 

โทร 096-6455156 พ.ต.ท.ชัยชนะฯ สว.ตม. 
ร.ต.ท.ประทีบฯ  ท่องเที่ยว ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ก.พ.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหา

ข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

เลขาฯ  ขอเชิญ กก.สส. รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

พ.ต.ท.พนาดรฯ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานภาพอาชญากรรม ประจ้าเดือน ก.พ.62 
1. สถิตคิดีอาญาส้าคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลเดือน ม.ค.62 กับ ก.พ.62 

- กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ มีคดีเกิดขึ้น 24 ราย จับกุมได้ 23 คดี
คิดเป็นร้อยละ 95.83 ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีคดีเกิดขึ้น 77 ราย จับกุมได้ 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 6753 ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ มีคดีเกิดขึ้น 11 ราย จับกุมได้ 6 คน ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 46.67 

- กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีคดีเกิดขึ้น 378 ราย จับกุมได ้420 คน 
๒. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ประจ้าเดือน ก.พ.๖2  

- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  สภ.ราชสาส์น 
- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
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- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๓. การจับกุมความผิดเกี่ยวกับคดยีาเสพติด ประจ้าเดือน ก.พ. 6๒ 

๓.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามข้อหา 
- ผลิต  จับกุม  1    ราย ผู้ต้องหา    1   คน 
- จ้าหน่าย จับกุม  18  ราย  ผู้ต้องหา  19  คน 
- ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย จับกุม 37 ราย ผู้ต้องหา  37  คน 
- ครอบครอง จับกุม  67  ราย  ผู้ต้องหา  67  คน 
- เสพ  จับกุม 138 ราย  ผู้ต้องหา 138 คน 

รวมทั้งสิ้น  จับกุม 261 ราย ผู้ต้องหา 262 คน 
๓.2 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทของกลาง 

- ยาบ้า 7,649.5 เม็ด  - ไอซ ์76.14 กรัม 
- กัญชาแห้ง 20.37 กรัม  -พืชกระท่อม 5,847.72 กรัม 
- สารระเหย 200 กรัม  - เคตามีน 4.58 กรัม 
- ฝิ่น  1  กรัม   - ยาแก้ไอ  27 ขวด 

๓.3 ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปี 2562 (วันที่ 1 ต.ค.61 – 18 มี.ค.62) 
 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ด้าเนินการแล้ว เกินเป้าหมาย ร้อยละ 
จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดรายส้าคัญ (ราย) 

822 429 -393 52.19 

จับกุมตามหมายจับ (ราย) 
 

31 33 +2 106.45 

ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ 
(ราย) 

35  10 -25 28.57 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน 
(ราย) 

69 26 -43 37.68 

มูลค่าทรัพย์สนิที่อายัด
ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

14.36 ล. 4.56 ล. -9.80ล 31.76 

๓.4  เป้าหมายการด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ม.ีค. 62 
- เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดรายส้าคัญ ไม่น้อยกว่า 90 ราย 
- เร่งรัด ติดตาม จับกุม หมายจับคดียาเสพติด  
- เร่งรัดการขยายผลท้าลายเครือข่ายยาเสพติด 
- ทุกแห่งด้าเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. การวิเคราะห์การโจรกรรมรถยนต์ รถ  จยย. ในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
ประจ้าเดือน ก.พ.6๒ 

๕.๑ ผลการวิเคราะห์คดีโจรกรรม รถยนต์ ได้แก่ 
- สภ.บางปะกง เกิด 1 ครั้ง จับกุม 1 ราย ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. 

สถานที่ ลานจอดรถบริษัท ได้รถคืน ๑ คัน 
 ๕.2 ผลการวิเคราะห์คดีโจรกรรม รถ จยย. ได้แก่ 
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- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เกิด 1 ครั้ง จับกุม 0 ราย ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 
น. สถานที่ ราชการ ยังไม่ได้รถคืน ๑ คัน 

- สภ.บางคล้าเกิด 1 ครั้ง จับกุม 0 ราย ช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น. 
สถานที่ เคหสถาน ยังไม่ได้รถคืน ๑ คัน 

- สภ.บ้านโพธิ์ เกิด 1 ครั้ง จับกุม 0 ราย ช่วงเวลา 04.01 - 08.00 น. 
สถานที่ สาธารณะ ยังไม่ได้รถคืน ๑ คัน 

- สภ.แสนภูดาษเกิด 1 ครั้ง จับ 1 ราย ช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น. สถานที่ 
เคหสถาน ได้รถคืน ๑ คัน 

พ.ต.อ.พงษ์ธรฯ  กลุ่มงานสอบสวนฯ ขอรายงานสรุปส้านวนการสอบสวน ประจ้าเดือน ก.พ.62 
1. คดีอาญาสุดท้าย 978 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 606 คด ี
2. คดีจราจรสุดท้าย 48 คด ีอยู่ระหว่างสอบสวน 30 คด ี
3. ส้านวนการสอบสวนปี 61 เกิน 3 เดือน รวม คดีอาญา 160 คด ีคดีจราจร 27 คด ี

- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา  97  คดี คดีจราจร  21   คด ี
- สภ.บางปะกง  คดีอาญา  22   คด ี คดีจราจร    2   คด ี
- สภ.พนมสารคาม  คดีอาญา  14   คด ี คดีจราจร    4   คด ี
- สภ.แปลงยาว  คดีอาญา  11   คด ี
- สภ.สนามชัยเขต  คดีอาญา    3   คดี 
- สภ.บ้านโพธ์ิ  คดีอาญา    1   คดี 
- สภ.คลองเขื่อน  คดีอาญา     1   คดี  

4. คดีสุดท้ายปี 61 รวม คดีอาญา 266 คด ีคดจีราจร 35 คด ี
 - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา 123 คดี คดจีราจร 25 คด ี
 - สภ.บางปะกง  คดีอาญา  31  คดี คดีจราจร 4 คด ี
 - สภ.พนมสารคาม  คดีอาญา  34  คดี คดีจราจร 4 คด ี
 - สภ.แปลงยาว  คดีอาญา   15 คดี  
 - สภ.สนามชัยเขต  คดีอาญา    8  คดี  
 - สภ.บางน้้าเปรี้ยว  คดีอาญา    6  คดี คดีจราจร 2 คด ี
 - สภ.บ้านโพธ์ิ  คดีอาญา    3  คดี  

 - สภ.ท่าตะเกียบ  คดีอาญา  18  คดี  
 - สภ.ราชสาส์น  คดีอาญา    2  คดี  

 - สภ.คลองเขื่อน  คดีอาญา    1  คดี  
 - สภ.แสนภูดาษ  คดีอาญา    8  คดี  

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

พ.ต.ท.หญิง จินตนาฯ ฝอ.1  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ก.พ.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

ร.ต.ท.ณชพัฒน์ฯ   ฝอ.2  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ก.พ.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.ประยุทธฯ ฝอ.3  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ก.พ.62 
1. ผลการจับกุมอาวุธปืน 13 กระบอก และเครื่องกระสุนปืน 105 นัด 

1.1 กลุ่ม 1 (เป้าหมาย 5 กระบอก) จับกุมได้ 4 กระบอก 
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- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 2 กระบอก 
- สภ.พนมสารคาม 2 กระบอก 

1.2 กลุ่ม 2 (เป้าหมาย 4 กระบอก) จับกมุได้ 7 กระบอก 
- สภ.ท่าตะเกียบ  2 กระบอก 
- สภ.บางน้้าเปรี้ยว 1 กระบอก 
- สภ.สนามชัยเขต 1 กระบอก 
- สภ.แปลงยาว  3 กระบอก 

1.3  กลุ่ม 3 (เป้าหมาย 3 กระบอก) จับกุมได้ 2 กระบอก  
- สภ.ฉิมพล ี  1 กระบอก 
- สภ.สาวชะโงก  1 กระบอก  

๒. การตรวจบันทึกแจ้งเตือนภัยผู้บังคับบัญชา ประจ้าเดือน ก.พ.62 จ้านวน 1,277 
ครั้ง ระดับ ผกก./สว.หน.สภ. 51 ครั้ง, รอง ผกก.ป. 152 ครั้ง, สวป. 218 ครั้ง, รอง สว. 
391 ครั้ง,เวรอ้านวยการ 34 ครั้ง และ สายตรวจ 360 ครั้ง รวม 1,206 

พ.ต.ท.ประยุทธฯ ฝอ.4  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ก.พ.62 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.ทศวรรษฯ ฝอ.5 ขอรายงานสรุปผลตามโครงการพบปะผู้น้าชุมชนและท้องถิ่น ประจ้าเดือน ก.พ.62 
  - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 365 ครั้ง 12 คน    - สภ.ราชสาส์น 38 ครั้ง 11 คน 

- สภ.บางปะกง    20 ครั้ง  7  คน - สภ.คลองเขื่อน  48 ครั้ง   5 คน 
- สภ.แสนภูดาษ        38 ครั้ง  8  คน - สภ.ฉิมพลี     112 ครั้ง   6 คน 
- สภ.บ้านโพธ์ิ            4 ครั้ง  4  คน - สภ.เขาหินซ้อน  40 ครั้ง     4 คน 
- สภ.พนมสารคาม   100 ครั้ง  2  คน   - สภ.บางน้้าเปรี้ยว 54 ครั้ง   9 คน 
- สภ.บางคล้า        270 ครั้ง  9  คน - สภ.บางขนาก 125 ครั้ง 19คน 
- สภ.แปลงยาว      353 ครั้ง  4  คน - สภ.วังคู         17 ครั้ง     5 คน 
- สภ.สนามชัยเขต   172 ครั้ง  7  คน - สภ.สาวชะโงก 85 ครั้ง    5 คน 
- สภ.ท่าตะเกียบ       66 ครั้ง  7  คน - สภ.หนองแหน 43 ครั้ง  7 คน 

รวม ผลการด้าเนินการตามโครงการ 131 ครั้ง ผู้น้าชุมชนและผู้น้าท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ 1,950 คน 

พ.ต.ท.หญิง ภคินีฯ ฝอ.6 ขอรายงานผลผลการปฏิบัติประจ้าเดือน ก.พ.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรคขัดข้อง
แต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.สุรินทร์ฯ  ฝอ.7 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน ก.พ.62 ดังนี ้
1. สถิติการร้องเรียน - การแจ้งเบาะแส 

- แหล่งที่มา รับจาก ภ.2 10 เรื่อง ป.ป.ส.2 8 เรื่อง ศูนย์ด้ารงธรรมฯ ฉช. 
                    21 เรื่อง และหน่วยอ่ืน/ผู้เสียหาย - เรื่อง รวม 39 เรื่อง 

- ร้องเรียนข้าราชการต้ารวจ 11 เรื่อง, ยาเสพติด 10 เรื่อง, จ้าหน่ายสลาก
เกินราคา 5 เรื่อง, จราจร 6 เรื่อง, เงินกู้นอกระบบ 3 เรื่อง, และอื่นๆ 4 เรื่อง รวม 39 เรื่อง 

2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ประจ้าเดือน ก.พ.62 
- การปฏิบัติหน้าที่ รวม 1 เรื่อง ได้แก่  สภ.สนามชัยเขต  
- การร้องขอให้เร่งรัดคดี/ขอความเป็นธรรม รวม 10 เรื่อง ได้แก่ สภ.เมือง

ฉะเชิงเทรา 4 เรื่อง, สภ.สนามชัยเขต 1 เรื่อง, สภ.วังคู 1 เรื่อง, สภ.คลองเขื่อน 1 เรื่อง
สภ.แสนภูดาษ 1 เรื่อง, สภ.พนมสารคาม 1 เรื่อง และสภ.บางคล้า 1 เรื่อง   
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3. เรื่องร้องเรียน ทั่วไป ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 62) 
ได้แก่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 6 เรื่อง, สภ.พนมสารคาม 5 เรื่อง, สภ.บางปะกง และสภ.    
แสนภูดาษ 1 เรื่อง 

4. สถิติการด้าเนินการทางวินัย ไม่มี  
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 ดังนี้ 
๑. เดือน พ.ค.62 งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 , 5 และ 6 พ.ค.62 

และมีแหล่งน้้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ บริเวณวัดปากน้้าโจ้โล้ (ปากคลองท่าลาด) ต.ปากน้้า อ.บางคล้า 
มีพิธีตักน้้าที่ต้องด้าเนินการวันที่ 6 เม.ย.62 และน้ามาที่พระอุโบสถวัดโสธรฯ  เป็นสถานที่
ประกอบพิธีท้าน้้าอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 เม.ย.62 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณทาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้จัดสรรงบประมาณลงไป 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณทั้งหมด 7 ครั้ง ก้าชับการเบิกจ่ายงบ สส. การเบิกน้้ามัน และเบี้ยเลี้ยง 
ค้าสั่ง สนง.ต้ารวจแห่งชาติ เน้นย้้า ห้ามเงินเหลือแม้แต่บาทเดียว  ในเดือน มี.ค.62 ปิด    
ไตรมาสที่ 2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ในภาพรวมของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
ต้องได้ถึง 57 เปอร์เซ็น โดยเฉพาะโอทีเป็นไปตามสิทธิ รวมถึงการเบิกพัสดุต่างๆ เบิกจ่ายให้
เรียบร้อย 

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

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

1. ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปีงบฯ 2562 เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน 

กิจกรรม / ตัวชี้วัด เป้าหมาย ด้าเนินการแล้ว คงเหลือ ร้อยละ 

จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดรายส้าคัญ (ราย) 

957 381 -576 38.81 

จับกุมตามหมายจับ (ราย)  
ร้อยละ 40 

33 31 -2 93.94 

ขยายผลด้าเนินการในความผิด
ข้อหาสมคบ (ราย) ร้อยละ 3.5 

40 9 -31 22.50 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน (ราย) 
ร้อยละ 7 

82 22 -60 26.83 

มูลค่าทรัพย์สินที่อายัดทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

15 ล. 4.745 ล -10.
245 ล 

31.63 

ด้าเนินการ ปปง. (ร้อยละ 20 ของ
ผลอนุมัติคดีสมคบ) 

10 0 -10 0.00 
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2. ทุกแห่งด้าเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
- ด้าเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) อย่างต่อเนื่อง  
- ด้าเนินโครงการชุมชนเข้มแข็ง สภ. ละ 1 แห่ง/ไตรมาส 

3. จัดเตรียมข้อมูลการจับกุมตามหมายจับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระบบ CCOC  
4.  ให้ทุ ก  สภ .  ตรวจสอบกล้ อ ง  CCTV เน้ นย้้ า  สภ .  ที่ เ กิ ดคดี  ได้ แก่               

สภ.พนมสารคาม และสภ.สนามชัยเขต 
เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท  รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงาน (ปป.)  

พ.ต.อ.นเรวิชฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  1. นโยบายการป้องกันปราบปรามของ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  
  2. ก้าชับการตรวจ รายงานผลการปฏิบัติของ รอง ผกก.ป./สวป.  
  3. ก้าชับการปฏิบัติงานให้กับ รอง ผกก.ป./สวป. และ รอง สวป. เพื่อขับเคลื่อน

งานป้องกันปราบปรามในภาพรวมอีกครั้ง  
เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ 

(กศ.) และจราจร (จร.) 
พ.ต.อ.นันทวุฒิฯ ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  1. เน้นย้้าข้อสั่งการเกี่ยวกับงานจราจร  ดังนี้  

- ก้าชับ ช่วง 7 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้ว  
- ก้าชับ 10 ข้อหาหลัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด  
- สภ. ที่มีจุดการก่อสร้างเส้นทาง ขอให้คืนการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 
- ข้อบังคับเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการระบายรถขาเข้า – ออก จุดที่ติดหนัก เขต

พื้นที่ สภ.เขาหินซ้อน ให้ รอง ผกก.ป.และผู้รับผิดชอบงานจราจร ดูแลอ้านวยความสะดวก
ด้วย 

2. การรายงานอุบัติเหตุรายส้าคัญ ที่เสียชีวิตตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือบาดเจ็บตั้งแต่ 
4 คนขึ้นไป ให้รายงานทุกวันเมื่อมีอุบัติเหตุ โดยแนบภาพถ่ายในที่เกิดเหตุ 4 ภาพ และแชร์
ต้าแหน่งที่ตั้ง 

3. งานราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องใช้ก้าลังพล 274 นาย  ให้ รอง ผกก.ป. 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของก้าลังพลที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ ด้วย 

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

พ.ต.อ.ภูมินทร์ฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  1. ข้อสั่งการของ  รองจเรต้ารวจ ให้ปรับปรุงแก้ไขในการตรวจราชการ ภ.จว.ฯ  

13 - 19 มี.ค. 62 
1.1 การจ่ายค่าตอบแทนพยาน 
1.2 ห้องสอบสวนสกปรกมาก  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา  แก้ไขปรับปรุงได้ดี  

หลังจากสั่งให้จัดระเบียบ 
1.3 ส้านวนการสอบสวนไม่อยู่ที่ สภ. เนื่องจาก พงส. ที่ไปช่วยราชการน้า

ส้านวนไปด้วย ไม่ยอมส่งมอบส้านวน 
1.4 สมุดตรวจราชการผู้บังคับบัญชา  หน.สภ. ไม่มาลงนามรับทราบ และน้าไป

ถ่ายทอดผู้ใต้บังคับบัญชา 
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1.5 ตู้ยามบางจุดไม่มีต้ารวจปฏิบัติหน้าที่ บางแห่งไม่มีการท้าความสะอาด , 
สกปรกมาก 

1.6 การตรวจส้านวนของ หน.งานสอบสวน และ หน.สถานีต้ารวจ 
2. เรื่องการเลือกต้ังในวันที่ 24 มี.ค. 62 

2.1 รีบแจกจ่ายคู่มือที่ ตร. แจกจ่ายมาให้ โดยให้ต้ารวจที่คุมหน่วยไปศึกษาท้า
ความเข้าใจภายในวันนี้  

2.2 ให้บริหารจัดการก้าลังพลใน สภ. ทุกคนต้องมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่คุม
หน่วย ที่เหลือต้องเตรยีมพร้อมคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ  หน.สภ. ต้องก้ากับดูแลให้ดี  

2.3 สภ. ที่มีต้ารวจหน่วยอ่ืนมาช่วย  ต้องจัดการในเรื่องการบริหารน้าต้ารวจไป
ที่หน่วยเลือกตั้ง ประสานงานปฏิบัติในเรื่องต่างๆ  

2.4 ก้าชับต้ารวจคุมหน่วย ให้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่รับผิดชอบ  (เดินทาง
ไปดูหน่วยเลือกตั้งก่อนวันปฏิบัติงาน) 

2.5  ต้องรายงานสถานการณ์ทุก 2 ชั่วโมง        
2.6 ตร.ก้าหนดให้มีการรายงานผลการนับคะแนนที่หน่วย โดยให้ รายงานผล

การนับคะแนนผ่านแอพพลิเคชั่นในเว็ปไซด์ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  ให้ศึกษาท้าความ
เข้าใจในระบบและทดสอบระบบโดยพร้อมเพียงกัน 

2.7 การห้ามจ้าหน่ายสุราตามกฎหมายเลือกตั้ง (18.00 น.ของวันที่  23 มี.ค. 
จนถึง 18.00 ของวันที่ 24 มี.ค.) 

2.8 การแจ้งความร้องทุกข์ความผิดเลือกต้ัง ให้ พงส. รับแจ้ง แล้วรายงานไปยัง 
กกต. จังหวัดเพื่อด้าเนินการต่อในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางที่ ตร.เคยสั่งการไว้ 

2.9 ต้ารวจต้องวางตัวเป็นการทางการเมือง 
2.10 ชุดเคลื่อนที่เร็วของแต่ละ สภ.ต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่อง

ต่างๆ ภายในพื้นที่  ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ เรื่อง ( หน.สภ.ก้าชับและปฏิบัติ ) 
2.11 ให้ หน.สภ. เรียกประชุมซักซ้อมท้าความเข้าใจต้ารวจทั้งหมดในวันศุกร์

หรือเสาร์นี้ ตรวจสอบการแจกจ่ายคู่มือ/ก้าชับการรายงานคะแนนพร้อมส่งเอกสารใบรวม
คะแนน 

3. ข้อสั่งการงานสอบสวน 
3.1 การเก็บตัวอย่าง   DNA และพิมพ์ลายนิ้วมือ ทุกวันที่ 20 ของเดือน  สิ้น

เดือน พ.ค.62 ภ.จว. ต้องจัดเก็บให้ได้ 2,500 ราย 
3.2 ส้านวนสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้น ล่าช้า พ.ศ.2561       สภ.เมืองฯ 
3.3 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพยาน ส่วนใหญ่ไม่ยอมจ่ายเงินให้พยาน จเรฯ 

สุ่มตรวจพบที่ สภ.เมืองฯ 
3.4 ส้านวนการสอบสวน ไม่ยอมส่งมอบให้ หน.งานสอบสวน 
3.5 การปรับต้าแหน่ง รองผู้ก้ากับการสอบสวน ,สารวัตรสอบสวน ,  รอง

สารวัตรสอบสวน   
- หน.งานสอบสวน 1 นาย นอกนั้นต้องมาเข้าเวรสอบสวน รับส้านวนคด ี
- ทุก สภ. ออกค้าสั่งมอบหมายให้ท้าหน้าที่ หน.งานสอบสวน 

3.6 พนักงานสอบสวนต้องมีความกระตือรือร้นและขยันมากกว่านี้ ต้องมา
ท้างานในช่วงพักเวร อย่ามาท้างานเฉพาะในวันและเวลาเข้าเวร 

3.7 แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง คนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาใน
คดีอาญา 
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3.8 การสอบสวนเพิ่มเติมตามค้าสั่งของพนักงานอัยการ ต้องท้าให้แล้วเสร็จ
ถือเป็นเรื่องส้าคัญ อย่าให้มีหนังสือมาถึง ภ.จว.ฯ 

3.9 การแจ้งความคืบหน้าทางคดี ให้ผู้ เสียหายทราบตามค้าสั่ง  ตร.ที่ 
419/2556 

3.10 การลงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIME ให้ รอง ผกก.ป. , รอง ผกก.สส. 
ด้าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย   

4. ข้อสั่งการงานจเรต้ารวจ 
4.1 ยุทธวิธีต้ารวจ 
4.2 เรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง , การด้าเนินการทางวินัย ขอให้ทุก 

สภ. ให้ความส้าคัญแลให้ความสนใจ บาง สภ. มีหนังสือเตือนให้รายงานผลการตรวจสอบ
ข็อเท็จจริงครั้งที่ 7 , 8 , 9 

4.3 จเรต้ารวจมาตรวจราชการประจ้าปี สภ.ใดที่ต้องมีการแก้ไขตามสั่งการของ
จเรฯ ให้รีบด้าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและรายงานผลการแก้ไขให้จเรฯ ทราบ 

4.4 เครื่องแบบ , ทรงผม เครื่องแบบที่มีเครื่องหมายเป็นดิ้นสีเงิน ให้เปลี่ยนเป็น
ดิ้นสีทอง เช่น หมวก ,กระดานบ่า ,พู่กระบี่ ,ปีกร่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งการและก าชับการปฏิบัติราชการ 
ประธาน  ๑. ผลการตรวจราชการของจเรต้ารวจ ที่ผ่านมาในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมี

ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ด้าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
  2. การท้างานระหว่างต้ารวจกับฝ่ายปกครองต้องร่วมกันปฏิบัติงาน 

3. การกวดขัน ก้ากับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
ข้าราชการต้ารวจประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต้ารวจ 

4. สอดส่องดูแลและกวดขันผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอ 

5. เน้นย้้าการร้องเรียนข้าราชการเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

6. ติดตามประเมินผล และจดัท้ารายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุม้ครองจริยธรรมเสนอผู้บังคบับัญชาการต้ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลกิประชุมเวลา  15.30 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 


