
 

รายงานการประชุมฝ่ายบริหารของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่ 5/๒๕62 

วันอังคารที ่๑5 พฤษภาคม ๒๕62  เวลา 09.00 น 
ณ  ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

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

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.เกรียงไกร 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.นิพนธิ์ พานิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๙. พ.ต.อ.สมนึก หาญตา รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๑๐. พ.ต.อ.สมโชค ตาผล ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๑๑. พ.ต.อ.กมล โอศิริ ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๑๒. พ.ต.อ.ประเสริฐ โตศักดิ์สิทธิ์ ผกก.สภ.บางปะกง 
๑๓. พ.ต.อ.สุพล แสงทอง ผกก.สภ.พนมสารคาม 
๑๔. พ.ต.อ.ณฐกร คุ้มทรัพย์ ผกก.สภ.บางคล้า 
๑๕. พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง ผกก.สภ.แปลงยาว 
๑๖. พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ ผกก.สภ.แสนภูดาษ 
๑๗. พ.ต.อ.วันปิติ พฤทธิกุล ผกก.สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๑๘. พ.ต.อ.ชวรัตน์ สลิวงศ์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อน 
๑๙. พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ เพ่ิมพูล ผกก.สภ.บ้านโพธิ ์
๒๐. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
๒๑. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ ผกก.สภ.คลองเขื่อน 
๒๒. พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สภ.ราชสาส์น 
๒๓. พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.สนามชัยเขต 
๒๔. พ.ต.อ.นทพล กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.ฉิมพลี 
๒๕. พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก.สภ.วังคู 
๒๖. พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง ผกก.สภ.บางขนาก 
๒๗. พ.ต.อ.พงษ์ธร พนาสนธิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉช. 
๒๘. พ.ต.ท.วิชาญ จิตตยานันท์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๒๙. พ.ต.ท.หญิง นปภัช ศรีพรมธนากร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๓๐. พ.ต.ท.ไพโรจน ์ เพ็ชรพลอย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๓๑. พ.ต.ท.ศิริพงศ์ เศรษฐ์สิริโชติ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๓๒. พ.ต.ท.สุพรรณ์ พลภักดิ์ รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานสอบสวน สภ.เมืองฉช 
๓๓. พ.ต.ท.จุมพฏ มัณยาภา รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
๓๔. พ.ต.ท.ไพทูรย์ ลายประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางคล้า  
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๓๕. พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.บางปะกง 
๓๖. พ.ต.ท.บัณฑิต ธรรมอนันต์ รอง ผกก.สส.สภ.บางปะกง 
๓๗. พ.ต.ท.อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานสอบสวน สภ.บางปะกง 
๓๘. พ.ต.ท.สุรชัย วัชรพานิชย์ รอง ผกก.ป.สภ.พนมสารคาม 
๓๙. พ.ต.ท.สงคราม ปั่นเอ่ียม รอง ผกก.สส.สภ.พนมสารคาม 
๔๐. พ.ต.ท.ชัยรัชช์กิตติ ์ ชัยปฏิวัต ิ รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า 
๔๑. พ.ต.ท.สนั่น คงรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยาว 
๔๒. พ.ต.ท.เอกภพ ธรรมาธิกุล รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว 
๔๓. พ.ต.ท.สุเทพ ศรีเกษม รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แปลงยาว 
๔๔. พ.ต.ท.ศุภชัย พวงทอง รอง ผกก.ป.สภ.แสนภูดาษ 
๔๕. พ.ต.ท.วิทยา ยืนยง รอง ผกก.สส.สภ.แสนภูดาษ 
๔๖. พ.ต.ท.วรานนท์ บุราณรมย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนภูดาษ 
๔๗. พ.ต.ท.กฤษณ์ บุญเรืองคณาภรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๔๘. พ.ต.ท.คุณากร หอมจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๔๙. พ.ต.ท.ประณต เพียรบุบผา รอง ผกก.ป.สภ.เขาหินซ้อน 
๕๐. พ.ต.ท.ทินกร อาจเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เขาหินซ้อน 
๕๑. พ.ต.ท.ชินโชต ิ วัฒนธนานพ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโพธิ์ 
๕๒. พ.ต.ท.จักรภัทร ดาราพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านโพธิ์ 
๕๓. พ.ต.ท.วีระพงศ์ มีความดี รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตะเกียบ 
๕๔. พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะเกียบ 
๕๕. พ.ต.ท.ภาคิน ฑีฒาวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าตะเกียบ 
๕๖. พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กมขุนทด รอง ผกก.ป.สภ.คลองเขื่อน 
๕๗. พ.ต.ท.พิทูรย์ พัฒนชัย รอง ผกก.สส.สภ.คลองเขื่อน 
๕๘. พ.ต.ท.ภัคศรันย์ เพชรทองเกลี้ยง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.คลองเขื่อน 
๕๙. พ.ต.ท.ชนินทร์ เดชชีวะ รอง ผกก.ป.สภ.ราชสาส์น 
๖๐. พ.ต.ท.ศิริวุฒิ พัดวิจิตร รอง ผกก.สส.สภ.ราชสาส์น 
๖๑. พ.ต.ท.ฉลาด นรารักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ราชสาส์น 
๖๒. พ.ต.ท.กุลภณ กุลวสุสิร ิ รอง ผกก.สส.สภ.สนามชัย 
๖๓. พ.ต.ท.บันเทิง เกาไศยนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สนามชัย 
๖๔. พ.ต.ท.รัตนบดินทร์ รอยเวียงค้า รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.วังคู 
๖๕. พ.ต.ท.ดุรงค์ สุวรรณโชต ิ รอง ผกก.ป.สภ.บางขนาก 
๖๖. พ.ต.ท.ชาตรี ทิพย์อัมพร รอง ผกก.สส.สภ.บางขนาก 
๖๗. พ.ต.ท.คมพล ข้าคง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางขนาก 
๖๘. พ.ต.ท.ธัญญะ จันลองภาส สว.(สอบสวน)ฯ รรท.สว.สภ.สาวชะโงก 
๖๙. พ.ต.ท.หญิง จินตนา บันเทิงจิตร์ สว.ฝอ.(๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗๐. พ.ต.ท.หญิง ภคินี พนาสนธิ์ สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗๑. พ.ต.ท.ทศวรรษ ทศพันธุ์ สว.ฝอ.(5) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗๒. พ.ต.ท.สุรินทร์ รักษาพล สว.ฝอ.(7) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗๓. พ.ต.ท.จิรัฎร ์ อรุณลักษณ์ สวฯ.กก.สส.ฯทนท.สว.191 ภ.จว.ฉช. 
๗๔. พ.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ ธนะสัมบัญ สว.ฝอ.(4) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
๗๕. พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์ ศิริธนาชินาธิป สว.ฝอ.(3) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
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๗๖. พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ รอง ผกก.ฯ(แทน) ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด. 
๗๗. ด.ต.เกรียงศักดิ์ มณีเนตร ผบ.หมู่ฯ (แทน) ผกก.2บก.ปทส. 
๗๘. พ.ต.ต.หญิงวรรณิศา เพ่ิมจันทร์ นวท.(สบ.๒) แทน นวท.(สบ.๔)พฐ.ฉะเชิงเทรา 
๗๙. ร.ต.อ.นิพนธ์ ล้าน้อย รอง สวฯ แทน สวญ.ส.ทล.1กก.8 บก.ทล 
๘๐. .ร.ต.อ.วีรพงศ์ รักสี รอง สวฯ สว.ส.ทล.1กก.3 บก.ทล. 
๘๑.  ร.ต.อ.ปวิญ เข็มจรูญ รอง สวฯ (แทน) สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา 
๘๒. .ด.ต.ยุทธชัย ทองบุญอ่ืน ผบ.หมู่ฯ แทน สว.กก.1. บก.ส.1 
๘๓. ร.ต.อ.มณัฐชัย พรหมแสง รอง.สวฯ.แทน สว.สภ.หนองแหน 
๘๔. ร.ต.ท.ณชพัฒน์ ฆ้องกลาง รอง สวฯแทน สว.ฝอ.๒ ภ.จว.ฉช. 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พ.ต.ท.สมจิตร หมูรอด รอง ผกก.สส.สภ.พนมสารคาม 
๒. พ.ต.ท.กอบโชค เล็กตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า 
๓. พ.ต.ท.พิสิฐ   กิจขุนทด    รอง ผกก.สส.สภ.บางน้้าเปรี้ยว 
๔. พ.ต.ท.อธิวัฒน์   อนันต์ชัยศักดิ์    รอง ผกก.สส.สภ.เขาหินซ้อน 
๕. พ.ต.ท.บรรณรต             หวลจิตต์   รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์ 
๖. พ.ต.ท.วินัย  โห้เหรียญ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ฉิมพลี 
๗. พ.ต.ท.พิพัชร์   พ่วงแพ     รอง ผกก.ป.สภ.วังคู 
๘. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์              โลหะเวช            รอง ผกก.สส.สภ.วังคู 

เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 

ประธาน  ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ด้าเนินการ 

เลขาฯ  ระเบียบวาระพิเศษ   

  1. มอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
  1.1 กรณี เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 เวลา 12.00 น. สภ.แปลงยาว ได้รับแจ้งเหตุ มี

หญิงพยายามจะฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่ต้ารวจเดินทางไปที่เกิดเหตุ หอพักเจแม็คเรสซิเด้น ห้อง
หมายเลข C203 ม.9 ต.หัวส้าโรง อ.แปลงยาว พบว่า ประตูถูกปิดล็อกจึงได้ประสานห้อง
ข้างเคียงช่วยเปิดประตูเพ่ือเป็นทางผ่านในการปีนระเบียงด้านหลังข้ามเข้าไปให้การช่วยเหลือ 
พบหญิงนอนไม่ได้สติ พบยาปฏิชีวนะเม็ดสีเหลือง และได้อุ้มร่างหญิงสาวออกจากห้องพักเพ่ือน้าส่ง
โรงพยาบาลแปลงยาว จากการติดตามอาการของหญิงสาว ได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าได้ให้การช่วยเหลือจน
ปลอดภัยแล้วเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะใช้ปฏิภาณไหวพริบตามหลักยุทธวิธี
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับความยกย่องชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมอบใบประกาศฯ 
ให้แก่ 

   1.ร.ต.อ.ขจรศักดิ์ เถลิงพงษ์ รอง สวป.สภ.แปลงยาว 
   2.ด.ต.เชิงชาย  เจนชัย  ผบ.หมู่(ป.)สภ.แปลงยาว 
   3.ด.ต.วิศรุต  กุลบุตร์   ผบ.หมู่(ป.)สภ.แปลงยาว 
   4.ส.ต.ท.ยุทธนา  สุระมนต์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แปลงยาว 
  1.2 กรณี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 สภ.บ้านโพธิ์ ได้เกิดเหตุคนร้ายร่วมกันก่อ

เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ จึงได้ตรวจสอบและประสานหน่วยข้างเคียงที่คาดว่าจะ
เป็นเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี ต่อมาได้รับแจ้งจาก สภ.เขาฉกรรจ์ ว่าได้ยึดรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ต้องสงสัยไว้ได้ เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.บ้านโพธิ์ จึงได้เดินทางมาตรวจสอบและท้า
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การสืบสวนขยายผล จนทราบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้จากการ
ลักทรัพย์ในพ้ืนที่ สภ.บ้านโพธิ์ และรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการมาลักทรัพย์เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ใช้ปฏิภาณไหวพริบตามหลักยุทธวิธีสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี สมควรได้รับความยกย่องชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ มอบใบประกาศฯ ให้แก่ 

   1.พ.ต.ท.ชาตรี  นิยมไพศาลสุข   สว.สส.สภ.บ้านโพธิ์ 
   2.ด.ต.ประธาน  แจ่มใส   ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านโพธิ์ 
   3.ส.ต.ต.นราธร   พรหมวัลย์  ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านโพธิ์ 
  ๑.๓ การจับกุมอาวุธปืนมีทะเบียน จ้านวน ๓ กระบอกและอาวุธปืนไม่มีทะเบียน

จ้านวน ๑ กระบอก ได้แก ่สภ.บางขนาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/256๒ เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ค.6๒ 

เลขาฯ  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕6๒ เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ค.6๒ ณ ห้องประชุม 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอกสารรวม 6 หน้า ได้แจกจ่ายให้ทราบแล้ว ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมด้วย 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ข้าราชการต้ารวจหน่วยงานอ่ืนที่ปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ภ .จว.ฉะเชิงเทรา 

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

พ.ต.ท.ธีรพลฯ ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

ด.ต.ราเชนฯ  ปทส. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย. ๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน 

พ.ต.ต.หญิง วรรณิศาฯ พฐ.ฉะเชิงเทรา  ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย. ๖๒ ดังนี้  เกี่ยวกับชีวิต 1 
เรื่อง, เพลิงไหม้ 5 เรื่อง, ทรัพย์ 4 เรื่อง, ลายนิ้วมือแฝง 4 เรื่อง, DNA 6  เรื่อง, , จราจร ๑4 เรื่อง, 
ยาเสพติด 132 เรื่อง, ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาต 600 เรื่อง, ตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับราชการ 
87 เรื่อง ,ศาลแขวงและ ค้ารับสารภาพ 53 เรื่อง รวม 906 เรื่อง 

ร.ต.อ.นิพนธ์ฯ  ทล.๑ กก.8.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย.๖๒ จับรถบรรทุกน้้าหนัก
เกิน 5 ราย , เมาแล้วขับ 1 ราย รับขบวนเสด็จฯ 19 ครั้ง และรับขบวนทั่วไป 69 ครั้ง ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ร.ต.อ.วีรพงศ์ฯ  ทล.๑ กก.3.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย.๖๒ ดังนี้ ถวาย
ความปลอดภัย 2 ครั้ง,รับขบวนบุคคลส้าคัญ 53 ครั้ง,จับบุคคลตามหมายจับ 2 ราย, จับ
รถบรรทุกน้้าหนักเกิน 1 ราย, เมาแล้วขับ 4 ราย, ยาเสพติด 1 ราย  ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน 
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ร.ต.อ.ปวิญฯ  รฟ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย.๖๒ ดังนี้ จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว 41 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ด.ต.ยุทธชัยฯ  สันติบาล ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน เม.ย.๖๒ ดังนี้ 
  1.การถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  ณ           

วัดวีระโชติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 
  2.การเฝ้าระวังบุคคลวิกลจริตในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 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.จิรัฎร์ฯ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานภาพอาชญากรรม ประจ้าเดือน เม.ย.62 
1. สถิติคดีอาญาส้าคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลเดือน มี.ค.62 กับเม.ย.62 ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ มีคดีเกิดขึ้น 13 ราย จับกุมได้ 16 คดี
คิดเป็นร้อยละ 81.25 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีคดีเกิดขึ้น 40 ราย จับกุมได้ 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.50 ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด 

- กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ มีคดีเกิดขึ้น 4 ราย จับกุมได้ 3 คน ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ 75 

- กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีคดีเกิดข้ึน 306 ราย จับกมุได ้341 คน 
๒. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ประจ้าเดือน เม.ย.๖2  

- ข้อหาฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา  สภ.สนามชัยเขต 
๓. การจับกุมความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ประจ้าเดือน เม.ย.62 

๓.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามข้อหา 
- ผลิต  จับกุม  6    ราย ผู้ต้องหา    7  คน 
- จ้าหน่าย จับกุม  29  ราย  ผู้ต้องหา  33  คน 
- ครอบครองเพ่ือจ้าหน่าย จับกุม 40 ราย ผู้ต้องหา 41   คน 
- ครอบครอง จับกุม  53  ราย  ผู้ต้องหา  56  คน 
- เสพ  จับกุม 107 ราย  ผู้ต้องหา 107 คน 

รวมทั้งสิ้น  จับกุม 235 ราย ผู้ต้องหา 244 คน 
๓.2 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทของกลาง 

- ยาบ้า 12,280เม็ด - ไอซ์ 219.47 กรัม 
- กัญชาแห้ง 97.26 กรัม - พืชกระท่อม 27,201 กรมั 
- เคตามีน 276.60 กรัม 

๓.3 ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ป ี2562 (วันที่ 1 ต.ค.61 – 12 เม.ย.62) 
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ด้าเนินการแล้ว เกินเป้าหมาย ร้อยละ 

จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดรายส้าคัญ (ราย) 

822 567 -255 68.78 
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จับกุมตามหมายจับ (ราย) 
 

31 44 +13 141.94 

ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ 
(ราย) 

35 23 -12 65.71 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน 
(ราย) 

69 51 -18 73.91 

มูลค่าทรัพย์สินที่อายัด
ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

14.36 ล. 11.35 ล. 3.01 ล. 79.05 

๓.4  เป้าหมายการด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เม.ย. 62 
- เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดรายส้าคัญ ไม่น้อยกว่า 80 ราย 
- เร่งรัด ติดตาม จับกุม หมายจับคดียาเสพติด  
- เร่งรัดการขยายผลท้าลายเครือข่ายยาเสพติด 

3.5  พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 (สมคบ ยึดทรัพย์)  สมคบ  อย่างน้อย 5 คดี / ยึด
ทรัพย์ อย่างน้อย 10 ราย 

- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   อย่างน้อย 3 คดี 
- ทุกแห่งด้าเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
- ด้าเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง)  

   - ด้าเนินโครงการชุมชนเข้มแข็ง สภ. ละ 1 แห่ง/ไตรมาส 
๔. สถานภาพหมายจับ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 62 

๔.1 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับค้างเก่าสะสม จับกุมได้ 73 หมาย  ขาดอายุความ  
15 หมาย อายัดตัวผู้ต้องหา 1 หมาย รวมผลการด้าเนินการ  89  หมาย  ก้าหนดเป้าหมาย
ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์  ผลด้าเนินการได้  6.06 เปอร์เซ็นต์ 

๔.2 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับที่ศาลอนุมัติใหม่  จ้านวนหมายจับที่ศาล
อนุมัติใหม่ 7 หมาย  

๔.3 หมายจับสะสม หมายจับมีคุณภาพ 801 หมาย ไม่มีคุณภาพ 585 หมาย 
รวม 1,386หมาย 

๕. การวิเคราะห์การโจรกรรมรถยนต์ รถ  จยย. ในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
ประจ้าเดือน เม.ย.62 

๕.๑ ผลการวิเคราะห์คดีโจรกรรม รถ จยย. ได้แก่ 
 - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เกิด 2 คัน จับ 0 คัน ช่วงเวลา 00.01 - 

04.00 น. สถานที่ บริเวณเคหสถาน ยังไม่ได้รถคืน  
 - สภ.บ้านโพธิ์ เกิด 1 คัน จับ 1 คัน ช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น. 

สถานที่ บริเวณเคหสถาน ได้รถคืน จับผู้ต้องหาได้ 2 คน 
พ.ต.ท.จิรัฎร์ฯ ศูนย์ฯ 191 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.62 ดังนี้ 

- จ้านวนรับแจ้งเหตุ จ้านวน 291 ครั้ง ไม่พบเหตุ 14 ครั้ง พบเหตุ 277 ครั้ง 
ระยะเวลาที่ จนท.ต้ารวจเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ น้อยกว่า 5 นาที 60 ครั้ง และ 5 – 15 นาที 
231 ครั้ง 

พ.ต.อ.พงษ์ธรฯ กลุ่มงานสอบสวนฯ ขอรายงานสรุปส้านวนการสอบสวน ประจ้าเดือน เม.ย.62 
1. คดีอาญาสุดท้าย 2,153 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 758 คด ี
2. คดีจราจรสุดท้าย 105 คด ีอยู่ระหว่างสอบสวน 61 คด ี
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3. ส้านวนการสอบสวนปี 61 เกิน 3 เดือน รวม คดีอาญา 436 คดี คดีจราจร 42 คดี 
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา 150  คด ี คดีจราจร  13  คด ี
- สภ.บางปะกง  คดีอาญา  37   คด ี คดีจราจร    9  คด ี
- สภ.พนมสารคาม  คดีอาญา  23   คด ี คดีจราจร    7  คด ี
- สภ.บางคล้า  คดีอาญา  10   คด ี คดีจราจร    4  คด ี
- สภ.แปลงยาว  คดีอาญา  37   คด ี
- สภ.สนามชัยเขต  คดีอาญา  37   คด ี
- สภ.บางน้้าเปรี้ยว  คดอีาญา  15   คด ี
- สภ.บ้านโพธิ์  คดีอาญา  22   คด ี
- สภ.ท่าตะเกียบ  คดีอาญา  43    คด ี
- สภ.ราชสาส์น  คดีอาญา    9    คด ี คดีจราจร    1  คดี 
- สภ.คลองเขื่อน  คดีอาญา    2    คด ี
- สภ.แสนภูดาษ  คดีอาญา  11   คด ี คดีจราจร    3  คด ี
- สภ.ฉิมพลี  คดีอาญา  16   คด ี
- สภ.เขาหินซ้อน  คดีอาญา  10   คด ี คดีจราจร    2  คด ี
- สภ.วังค ู  คดีอาญา    5   คด ี คดีจราจร    2  คด ี
- สภ.บางขนาก  คดีอาญา    3   คด ี คดีจราจร    1  คด ี
- สภ.หนองแหน  คดีอาญา    6   คด ี  

4. คด ีสุดท้ายปี 61 รวม คดีอาญา 143 คด ีคดจีราจร 25 คด ี
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คดีอาญา  94  คด ี คดจีราจร 23 คด ี
- สภ.บางปะกง คดีอาญา  11  คด ี คดีจราจร  1  คด ี
- สภ.พนมสารคาม คดีอาญา  17  คด ี คดีจราจร  1  คด ี
- สภ.แปลงยาว คดีอาญา  11  คด ี  
- สภ.ท่าตะเกียบ คดีอาญา 10   คด ี  

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

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

ร.ต.ท.ณชพัฒน์ฯ   ฝอ.2  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.6๒ ไม่มีปัญหา
อุปสรรคขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์ฯ   ฝอ.3  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.62 
1. ผลการจับกุมอาวุธปืน 15 กระบอก และเครื่องกระสุนปืน 67 นัด 

1.1 กลุ่ม 1 (เป้าหมาย 5 กระบอก) จับกุมได้ 3 กระบอก 
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 2 กระบอก 
- สภ.แสนภูดาษ  1 กระบอก 

1.2 กลุ่ม 2 (เป้าหมาย 4 กระบอก) จับกุมได้ 5 กระบอก 
- สภ.ท่าตะเกียบ  1 กระบอก 
- สภ.สนามชัยเขต 2 กระบอก 
- สภ.แปลงยาว     2 กระบอก 
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1.3  กลุ่ม 3 (เป้าหมาย 3 กระบอก) จับกุมได้ 7 กระบอก  
-  สภ.เขาหินซ้อน  1 กระบอก 
-  สภ.บางขนาก  4 กระบอก 
-  สภ.หนองแหน   2 กระบอก 

๒. การตรวจบันทึกแจ้งเตือนภัยผู้บังคับบัญชา ประจ้าเดือน เม.ย.62 จ้านวน 1,127
ครั้ง ระดับ ผกก./สว.หน.สภ. 56 ครั้ง, รอง ผกก.ป. 93 ครั้ง, สวป. 135 ครั้ง, รอง สว. 
143 ครั้ง,เวรอ้านวยการ 11 ครั้ง และ สายตรวจ 419 ครั้ง. 

พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์ฯ   ฝอ.4  ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.62 ไม่มีปัญหา
อุปสรรคขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.ทศวรรษฯ ฝอ.5 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.62 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.หญิง ภคินีฯ ฝอ.6 ขอรายงานผลผลการปฏิบัติประจ้าเดือน เม.ย.6๒ ดังนี้ 
1. เน้นย้้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละ สภ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนด 
2. แถลงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละ สภ. ณ วันที่ 13 พ.ค.62 

(เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ  72.3) ดังนี้ 
 

 สภ. อัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 64.60 
กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 55.18 
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา  62.06 
สภ.บางปะกง  56.32 
สภ.บางขนาก  60.45 
สภ.บางน้าเปรี้ยว 55.32 
สภ.ฉิมพลี 49.29 
สภ.บ้านโพธิ์ 62.57 
สภ.พนมสารคาม 59.91 
สภ.หนองแหน 52.75 
สภ.เขาหินซ้อน 52.59 
สภ.บางคล้า 63.37 
สภ.สาวชะโงก 47.99 
สภ.สนามชัยเขต 62.79 
สภ.แปลงยาว 49.32 
สภ.ราชสาส์น 55.41 
สภ.ท่าตะเกียบ 47.61 
สภ.คลองเขื่อน 48.29 
สภ.แสนภูดาษ 62.41 
สภ.วังคู 49.55 
รวมทั้งสิ้น 55.89 
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พ.ต.ท.สุรินทร์ฯ ฝอ.7 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน เม.ย.62 ดังนี้ 
1. สถิติการร้องเรียน - การแจ้งเบาะแส 

- แหล่งที่มา รับจาก ภ.2 7 เรื่อง , ป.ป.ส.2 5 เรื่อง, ศูนย์ด้ารงธรรมฯ ฉช. 
  7 เรื่อง และหน่วยอื่น/ผู้เสียหาย 3 เรื่อง รวม 22 เรื่อง 

- ร้องเรียนข้าราชการต้ารวจ 9 เรื่อง, ยาเสพติด 7 เรื่อง, การพนัน 1 เรื่อง, 
จ้าหน่ายสลากเกินราคา 2 เรื่อง, จราจร 2 เรื่อง รวม 2๑ เรื่อง 

2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ  
- การปฏิบัติหน้าที่ รวม 3 เรื่อง ได้แก่  สภ.เมืองฉะเชิงเทรา,สภ.บ้านโพธิ์ และ 

สภ.บางคล้า 
- การร้องขอให้เร่งรัดคดี/ขอความเป็นธรรม รวม 6 เรื่อง ได้แก่ สภ.เมือง

ฉะเชิงเทรา 4 เรื่อง สภ.บางปะกง 1 เรื่อง และ สภ.แปลงยาว 1 เรื่อง 
3. เรื่องร้องเรียน ทั่วไป ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 62) 

รวม 15 เรื่อง ได้แก่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 7 เรื่อง สภ.แปลงยาว 1 เรื่อง สภ.บางปะกง 1 
เรื่อง สภ.พนมสารคาม 4 เรื่อง สภ.คลองเขื่อน 1 เรื่อง และ สภ.บ้านโพธิ์ 1 เรื่อง 

4. สถิติการด้าเนินการทางวินัย รวม 1 เรื่อง สภ.เมือง ภาคทัณฑ์ 1 เรื่อง  

ระเบียบวาระท่ี 5 รอง ผบก. สั่งการและก าชับการปฏิบัติราชการ 

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

พ.ต.อ.อนุชาฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
๑. เน้นย้้าการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และการเข้าร่วมประชุมของหัวหน้าส่วน

ราชการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หาก หน.สภ. ไม่ติดภารกิจอ่ืนใดเน้นย้้าให้เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลและร่วมประสานงานกับส่วนราชการต่างๆด้วย 

๒. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่ 30พ.ค.62  เวลา
09.30น. 

3. กรณีตรวจราชการ จต.ตร.ภ.2 ได้มาสรุปผลการตรวจ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ในส่วน สนง.ตรวจสอบภายใน พบข้อบกพร่อง แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ใน
ภายหลัง แต่ที่เป็นห่วง 2 สภ. คือ สภ.ฉิมพลี และสภ.สนามชัยเขต 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.นเรวิช  สุคนธวิท  รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงาน (ปป.) 

พ.ต.อ.นเรวิชฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. ข้อบกพร่องงานป้องกันปราบปราม/ที่ตรวจพบ รอง ผกก.ป. และ สวป. ที่ย้ายมา

ด้ารงต้าแหน่งใหม่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สนใจศึกษางานป้องกันปราบปราม ผกก.สภ.   
รอง ผกก.ป./สวป. ไม่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด ภาคบังคับตาม
แบบตรวจราชการ 

๒. เวรอ้านวยการของสถานีต้ารวจไม่ออกตรวจท้องที่ตามที่ ตร./ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
สั่งการ ต่อไปนี้ ครั้งแรกว่ากล่าวตักเตือน /ภาคทัณฑ์ ลา/ป่วย ยังจัดเข้าเวรอ้านวยการ สว.อก.
รับผิดชอบ หน้าที่แทน ผกก. /ไม่ใช่ไปจับผู้ร้าย /มีงานให้เปลี่ยน อ้างไม่ได ้ 

๓. การตรวจการยกระดับการบริการของสถานีต้ารวจคณะตรวจการยกระดับการ
บริการสถานีต้ารวจเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 62 เป็นต้นไป 

๔. การประเมินศูนย์วิทยุ 191 ประจ้าปี 2562 
- เน้นย้้าให้เร่งรัดเวลา การระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ต้ารวจสายตรวจ 
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- ก้าชับให้ รอง ผกก.ป.,สวป. ตรวจสอบความพร้อมของสายตรวจต้าบล,ตู้ยาม 
- คณะตรวจของ ภ.2 จะเริ่มตรวจในเดือน ก.ค.62 

๕.การควบคุมสถานภาพอาชญากรรม เดือน พ.ค.62 
  - คดีกลุ่ม 1 เดือน เม.ย.62 ของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ตร.ก้าหนด 

- คดีกลุ่ม 2 เดือน พ.ค.62 ของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ตร. ก้าหนด 
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 (วันที่ 1 ตุลาคม 

2561 – 12 พฤษภาคม 2562) 
กิจกรรม / ตัวชี้วัด เป้าหมาย ด้าเนินการแล้ว คงเหลือ ร้อยละ 

จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดรายส้าคัญ (ราย) 

   ๘๒๒ 567 -255 68.78 

จับกุมตามหมายจับ (ราย)  
ร้อยละ 40 

31 44 +13 141.94 

ขยายผลด้าเนินการในความผิด
ข้อหาสมคบ (ราย) ร้อยละ 3.5 

35 23 -12 65.71 

ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน (ราย) 
ร้อยละ 7 

69 51 -18 73.91 

มูลค่าทรัพย์สินที่อายัดทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

14.36 ล. 11.35 ล -3.01
ล 

79.05 

ด้าเนินการ ปปง. (ร้อยละ 20 ของ
ผลอนุมัติคดีสมคบ) 

7 0 -7 0.00 

2. ก้าชับการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนด 

3. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
- ทุก สภ.ด้าเนินการได้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70  

4. ขอชมเชย สภ.สนามชัยเขต ที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ได้
พร้อมของกลาง ยาบ้า65,000 เม็ด 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ 
(กศ.) และจราจร (จร.) 

พ.ต.อ.นันทวุฒิฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  1. ขอขอบคุณทุก สภ.ที่ได้ส่งก้าลังพลข้าราชการต้ารวจไปร่วมงานพระราชพิธี   

บรมราชาภิเษก ที่ กทม 
2. ก้าชับการ รปภ.เส้นทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
3. ก้าชับการปฏิบัติให้ช่วงเปิดภาคเรียน เน้นย้้าไม่มีปัญหาด้านการจราจร 
4. การจับกุม 10 ข้อหาหลัก ให้มีผลการจับกุม 

เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.ภูมินทร์  สิงหสุต รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานมั่นคง (มค.) 
กฎหมาย (กม.) และจเรต้ารวจ (จต.) 
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พ.ต.อ.ภูมินทร์ฯ  ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. ข้อสั่งการงานกฎหมายสอบสวน / จเรต้ารวจ 

1.1 การจัดสถานที่ อุปกรณ์ ให้ทนายความอาสาประจ้าสถานีต้ารวจ น้าร่องที่ 
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และ สภ.บางปะกง 

1.2 การขอออกหมายจับศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มที่ สภ.เมือง ของทุกจังหวัด 
เริ่มด้าเนินการในวันที่ 6 มิ.ย. 62 

1.3 การจัดเก็บตัวอย่างข้อมูล DNA ,พิมพ์ลายนิ้วมือ ฝามือ ตามจ้านวนที่ ภ.2 
ก้าหนด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 3,500 ตัวอย่าง ภายในเดือน พ.ค.62 

1.4 ก้าชับพนักงานสอบสวน ให้มาท้างานในวันและเวลาราชการ (ไม่ใช่มาเฉพาะ
เวลาเข้าเวร) 

1.5 เร่งรัดคดีค้างเกิน 5 เดือน ของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา  
1.6 พนักงานสอบสวน ที่ไปช่วยราชการหรือไปอบรม ให้ส่งมอบส้านวนการ

สอบสวนให้ หน.งานสอบสวน 
1.7 เรื่องร้องเรียนให้เร่งรัดด้าเนินการ และให้ตรวจสอบให้หมดประเด็นตามที่ผู้

ร้องต้องการ 
1.8 หมั่นศึกษา ท้าความเข้าใจในค้าสั่ง ตร. ที่ 419/2556 

๒. ข้อสั่งการงานมั่นคง 
2.1 การแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม เครื่องหมาย (แพรแถบ) 
2.2 การตรวจราชการประจ้าปีของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จะเริ่มเข้าตรวจปลายเดือน พ.ค.62  
2.3 รรท.ผบช.ภ.2 (พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.) 
2.4 ค้าสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ก้ากับดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.5 ทุก สภ.ฯ ต้องให้จัดให้มีการประชุมต้ารวจทั้งหมดเป็นประจ้าทุกเดือน 

หรือ มากกว่า 
2.6 การปฏิบัติตัวของข้าราชการต้ารวจในที่สาธารณะอันอาจจะมีการ

เผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ 
3.ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับการตรวจราชการ 

3.1. หน.สภ. น้าข้าราชการใน สภ. ทุกนาย ตั้งแถวรอรับการตรวจราชการ 
บริเวณหน้า สภ. บอกแถวท้าความเคารพ 

3.2. เมื่อ หน. คณะตรวจราชการรับการเคารพ ให้ข้าราชการต้ารวจทุกนาย 
กล่าวค้าสัตย์ปฏิญาณ , อุดมคติต้ารวจ , รอรับการตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ข้าราชการต้ารวจ,  
รับฟังข้อสั่งการข้อราชการในภาพรวม  

3.3 สั่งเลิกแถว ข้าราชการต้ารวจแต่ละนายแยกย้ายเข้ารับการตรวจในแต่ละ
กิจกรรม 

3.4 เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม ให้ข้าราชการต้ารวจระดับสัญญาบัตรและธุรการแต่
ละงาน เข้าห้องประชุมร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการ 

3.5 คณะตรวจราชการเดินทางกลับ 
3.6 เน้นย้้าให้ข้าราชการต้ารวจทุกนายอยู่รอรับการตรวจเครื่องแบบ ,ทรงผม 

และรับฟังข้อราชการจาก หน.คณะตรวจราชการ 
เลขาฯ  ขอเชิญ พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานพิทักษ์เด็ก สตรี 

ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์(พดส.)  
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ  1. ก้าชับข้อสั่งการค้ามนุษย์ ดังนี้ 



- ๑๒ - 

 

 
1.1 เจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ มีความละเอียดรอบคอบ 
1.2 ด้าเนินมีการคักแยกผู้เสียหาย ตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหาย 

2. ก้าชับข้อสั่งการคดีความมั่นคง 
2.1 เตรียมการเรื่องการข่าว ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทางการเมือง

หลังการเลือกตั้งไม่ว่ากลุ่มใด 
2.2 เตรียมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เน้นย้้าในส่วน

ระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้สามารถตรวจสอบได้ 24 ชม.และการรับแจ้งการ
ชุมนุมกับหัวหน้าสถานีต้ารวจพร้อมทั้งเจ้าพนักงานผู้รับได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ.ชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 ให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อเป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งการและก าชับการปฏิบัติราชการ 
ประธาน  ๑. ขอบคุณข้าราชการต้ารวจทุกนาย ที่ได้ไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ 

กทม. ที่ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2. ก้าชับการเตรียมตัวอาจจะได้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีฯ ใน กทม.อีกครั้ง 

ในช่วงเดือนตุลาคม 62 
3. เน้นย้้าระเบียบวินัยตามค้าสั่งตร. เรื่องทรงผม เครื่องแบบ การวางตัวในการออก

สื่อต่างๆ 
4. เน้นย้้าการรายงานเหตุต่อผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์ เน้นความรวดเร็ว ละเอียด 

ครบถ้วน  
5. การบริการในสถานีต้ารวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ต้องแจ้งความคืบหน้า  

ของคดีให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

พ.ต.ท.หญิง       ตรวจ 
 (จินตนา  บรรเทิงจิตร์) 
   สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
 
 

             ส.ต.ท.       บันทึก 
     (ด้ารงพล  วันโท) 

   ผบ.หมู่ฯ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 


