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รายงานการประชุมฝ่ายบริหารของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 4/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 1๑ เมษายน ๒๕62 เวลา 14.00 น
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
.............................................................
ผู้มาประชุม
๑. พล.ต.ต.ธีรพล
๒. พ.ต.อ.อนุชา
๓. พ.ต.อ.เกรียงไกร
๔. พ.ต.อ.นันทวุฒิ
๕. พ.ต.อ.ภูมินทร์
๖. พ.ต.อ.นเรวิช
๗. พ.ต.อ.กิตติพัฒน์
๘. พ.ต.อ.สมนึก
๙. พ.ต.อ.สมโชค
๑๐. พ.ต.อ.กมล
๑๑. พ.ต.อ.ประเสริฐ
๑๒. พ.ต.อ.สุพล
๑๓. พ.ต.อ.ณฐกร
๑๔. พ.ต.อ.สนธยา
๑๕. พ.ต.อ.นิพนธ์
๑๖. พ.ต.อ.วันปิติ
๑๗. พ.ต.อ.พูนชัย
๑๘. พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ
๑๙. พ.ต.อ.วัชรพันธ์
๒๐. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์
๒๑. พ.ต.อ.ประเดิม
๒๒. พ.ต.อ.ณัฐจักร
๒๓. พ.ต.ท.วินัย
๒๔. พ.ต.อ.จิราวัฒน์
๒๕. พ.ต.อ.สุขทัศน์
๒๖. พ.ต.อ.พงษ์ธร
๒๗. พ.ต.ท.วิชาญ
๒๘. พ.ต.ท.หญิง นปภัช
๒๙. พ.ต.ท.วุฒิชัย
๓๐. พ.ต.ท.ธัญญะ
๓๑. พ.ต.ท.หญิง จินตนา
๓๒. พ.ต.ท.หญิง ภคินี
๓๓. พ.ต.ท.ทศวรรษ
๓๔. พ.ต.ท.สุรินทร์

จินดาหลวง
กิติวิภาต
บุญซ้อน
สุวรรณละออง
สิงหสุต
สุคนธวิช
พงษ์พนัส
หาญตา
ตาผล
โอศิริ
โตศักดิ์สิทธิ์
แสงทอง
คุ้มทรัพย์
ใหญ่ไล้บาง
คล้ายสิงห์
พฤทธิกุล
ชูรัตน์
เพิ่มพูล
ปัญญาเนรมิตดี
วาพันสุ
จิตวัฒนาภิรมย์
จันลา
โห้เหรียญ
ศรีพัฒนสิทธิกร
พุ่มพันธ์ม่วง
พนาสนธิ์
จิตตยานันท์
ศรีพนมธนากร
จิตไพบูลย์
จันลองภาส
บรรเทิงจิตร์
พนาสนธิ์
ทศพันธุ์
รักษาพล

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ประธาน
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ผกก.ฝอ.ฯรรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ผกก.สภ.บางปะกง
ผกก.สภ.พนมสารคาม
ผกก.สภ.บางคล้า
ผกก.สภ.แปลงยาว
ผกก.สภ.แสนภูดาษ
ผกก.สภ.บางน้้าเปรี้ยว
ผกก.สภ.เขาหินซ้อน
ผกก.สภ.บ้านโพธิ์
ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ
ผกก.สภ.คลองเขื่อน
ผกก.สภ.ราชสาส์น
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.สภ.ฉิมพลี
ผกก.สภ.วังคู
ผกก.สภ.บางขนาก
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉช.
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
เลขาฯ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.สภ.หนองแหน
รรท.สว.สาวชะโงก
สว.ฝอ.(๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(5) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(7) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

-๒-

๓๕. พ.ต.ท.ยสุนทร
๓๖. พ.ต.ต.หญิง นิศารัตน์
๓๗. พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์
๓๘. พ.ต.ต.อิทธิฤทธิ์
๓๙. พ.ต.ท.รณรัตน์
๔๐. พ.ต.ท.ชัยชนะ
๔๑. พ.ต.ท.ถานันดร
๔๒. ร.ต.อ.จีระ
๔๓. ร.ต.อ.นิพนธ์
๔๔. ร.ต.อ.กิตติทัศน์
๔๕. ร.ต.อ.ปวิญ
๔๖. ร.ต.ท.ประทีบ
๔๗. ด.ต.เกรียงศักดิ์

ค้าชุ่ม
ธนะสัมบัญ
ศิริธนาชินาธิป
สิงห์เบี้ย
ออมสินสมบูรณ์
สุริยวงศ์
สุขส้าราญ
ปุณณินธ์
ล้าน้อย
นนมา
เข็มจรูญ
รายพงษ์
มณีเนตร

ทนท.สว191 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(4) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(3) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สว.ฝอ.(2) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.ฯ (แทน) ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด.
สว.ฯ (แทน) ผกก.ตม.ฉะเชิงเทรา
สว.ส.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง สว.ฯ (แทน) นวท.(สบ.๔)พฐ.ฉะเชิงเทรา
รอง สว.ฯ (แทน) สวญ.ส.ทล.๑ กก.8 บก.ทล.
รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.ทล.๑ กก.๓ บก.ทล.
รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา
รอง สวฯ (แทน) สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.
ผบ.หมู่ฯ (แทน) ผกก.๒ บก.ปทส.

เริ่มประชุมเวลา ๑4.0๐ น.
ประธาน

ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ด้าเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/256๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย.6๒

เลขาฯ

รายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔/๒๕6๒ เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 11 เม.ย.6๒
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอกสารรวม 6 หน้า ได้แจกจ่ายให้ทราบแล้ว ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย

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.)

ด.ต.เกรียงศักดิ์ฯ

ปทส. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ การระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกับ สภ.สนามชัยเขต และสภ.ราชสาส์น ไม่มี
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.จีระฯ
พฐ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ คดีเพลิงไหม้ 3 คดี,
เกี่ยวกับชีวิต 1 คดี, ทรัพย์ 1 คดี, ตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง 4 คดี, DNA 2 คดี, จราจร 10 คดี,
ยาเสพติ ด 52 คดี และตรวจสอบประวั ติ บุ คคล 1,200 ราย ไม่ มี ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.นิพนธ์ฯ
ทล.๑ กก.8.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ จับกุมเมา
แล้วขับ 10 ราย, รถบรรทุกน้้าหนักเกิน 11 ราย และขบวนเสด็จ 29 ครั้ง ไม่มปี ัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน

-๓-

ร.ต.อ.กิตติทัศน์ฯ
ทล.๑ กก.3.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ ดังนี้ จับกุม
รถบรรทุ กน้้ าหนั กเกิ น 8 ราย และน้ า ขบวนทั่ ว ไป 55 ครั้ ง ไม่ มี ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.ปวิญฯ
รฟ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ ดังนี้ จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว 47 ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร.ต.ท.ประทีบฯ
ส.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.ชัยชนะฯ
ตม.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ ดังนี้ การแก้ไข
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 2562 บังคับใช้
วันที่ 8 เม.ย.62 สาระส้าคัญ เกี่ยวกับการบังคับใช้บริการหรือแรงงาน เดิมไม่มีอัตราโทษ
ชัดเจน แต่กฎหมายแก้ไขใหม่มีอัตราโทษที่ชัดเจน ซึ่งจะไปกระทบต่อแรงงานต่างด้าว ดังนี้
1. หากนายจ้างยึดใบอนุญาต หรือเอกสารส้าคั ญของบุคคลต่างด้าว เป็นความผิด
ตามกฎหมาย อัตราโทษ จ้าคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี ปรับ 50,000 – 400,000 บาท
2. การน้าภาระหนี้ของคนต่างด้าวมาบังคับเป็นสิ่งผูกมัด เช่น การเข้ามาท้างานของ
บุคคลต่างด้าว นายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน 3 เดือน ท้าให้บุคคลต่างด้าวต้องท้างานตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ร.ต.ท.ประทีบฯ
ท่ อ งเที่ ย ว ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ใ นรอบเดื อ น มี . ค.๖๒ ดั ง นี้ ไม่ มี ปั ญ หา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ต.รณรัตน์ฯ
ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน มี.ค.๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรายงานสถานภาพอาชญากรรม (กก.สส.), รายงานสานวนคดี (กลุ่มงาน
สอบสวน), รายงานผลการปฏิบัติที่สาคัญเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
การร้องเรียน (ฝอ.1 - 7) รายงานผลการปฏิบัติของศูนย์ฯ 191
ประธานฯ

ข้ามไประเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5

รอง ผบก. สั่งการและกาชับการปฏิบัติราชการ

เลขาฯ

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

พ.ต.อ.อนุชาฯ
เลขาฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
- ให้ ทุก สภ. ที่ได้รับการจัดสรรเงินเลือกตั้ง ส.ส. ที่ทาง ภ.จว.ฉช. ได้ส่งไปทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว เร่งรัดการเบิกจ่าย และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทาง ภ.จว.ฉช.
ขอเชิ ญ พ.ต.อ.เกรี ย งไกร บุ ญ ซ้ อ น รอง ผบก.ฯ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน ป้ อ งกั น
ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) และงานสืบสวน (สส.)

พ.ต.อ.เกรียงไกรฯ

เลขาฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ขอบคุณ ทุก สภ. ที่ร่วมกันระดมกวาดล้างหมายจับ ซึ่งอยู่ในภาพรวมที่ดี เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด
2. เร่งรัดการติดตามจับกุมยาเสพติดรายส้าคัญ 5 คดี ให้ถึงเป้าหมายที่ก้าหนด
ขอเชิญ พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ
(กศ.) และจราจร (จร.)

-๔-

พ.ต.อ.นันทวุฒิฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ข้ อ สั่ ง การ ท่ า นประวิ ต รฯ เน้ น จั บ กุ ม เมาแล้ ว ขั บ และจั บ กุ ม ความเร็ ว เกิ น
กฎหมายก้าหนดใน 10 ข้อหาหลัก
2. ข้อสั่งการ ท่านศรีวราห์ฯ เน้นจับกุม 10 รสขม และให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเมื่อ
เกิดเหตุ ว.40 โดยใช้รถยกเคลื่อนย้ายโดยเร็ว
3. เมื่อเกิดเหตุ ว.40 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หรือบาดเจ็บตั้งแต่ 4 รายขึ้นไป ให้
รายงาน แบบ อบถ. โดยแนบภาพถ่ายในที่เกิดเหตุ 4 ภาพ และแชร์ต้าแหน่งที่ตั้ง
4. เนื่องจากในช่วงเทศกาลทุกเทศกาล สถิติผลการเรียกตรวจและการจับกุม 10
ข้อหาหลักของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ไม่ตรงกับของส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อให้สถิติผลการเรียกตรวจและผลการจับกุม 10 ข้อหาหลักตรงกัน
จึงให้ สภ.ฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้
4.1 สภ.เขาหินซ้อน และสภ.หนองแหน รายงานข้อมูลให้ สภ.พนมสารคาม
รวบรวมข้อมูล รายงานไปยัง อ.พนมสารคาม และส้าเนารายงานให้ ฝอ.3 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
4.2 สภ.ฉิมพลี สภ.บางขนาก รายงานข้อมูลให้ สภ.บางน้้าเปรี้ยว รวบรวม
ข้อมูล รายงานไปยัง อ.บางน้้าเปรี้ยว และส้าเนารายงานให้ ฝอ.3 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
4.๓ สภ.สาวชะโงก รายงานข้อมูลให้ สภ.บางคล้า รวบรวมข้อมูล รายงาน
ไปยัง อ.บางคล้า และส้าเนารายงานให้ ฝอ.3 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
4.๔ สภ.แสนภูดาษ รายงานข้อมูลให้ สภ.บ้านโพธิ์ รวบรวมข้อมูล รายงาน
ไปยัง อ.บ้านโพธิ์ และส้าเนารายงานให้ ฝอ.3 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
4.๕ สภ.วังคู รายงานข้อมูลให้ สภ.สนามชัยเขต รวบรวมข้อมูล รายงาน
ไปยัง อ.สนามชัยเขต และส้าเนารายงานให้ ฝอ.3 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
เลขาฯ
ขอเชิญ พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงาน กฎหมาย (กม.) และ
จเรต้ารวจ (จต.)
พ.ต.อ.ภูมินทร์ฯ
ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ข้อสั่งการงานกฎหมาย / สอบสวน
- เรื่ อ งคนหายช่ ว ยติ ด ตาม ถื อ เป็ น เรื่ อ งส้ า คั ญ เสมื อ นคดี อุ ก ฉกรรจ์
(อย่าท้าแค่ลง ปจว.รับแจ้งอย่างเดียว)
- การลงข้อมูลในระบบ CRIMES สถานที่ กล้องวงจรปิด บุคคล สถานที่
เกี่ยวข้องอาชญากรรม
- การเก็บตัวอย่าง DNA 3,500 ตัวอย่าง ภายในเดือน พ.ค.62
- การก้ากับดูแล พงส. ให้มาท้างานในวันและเวลาราชการ (ไม่ใช่มาเฉพาะ
เวลาเข้าเวร)
- คดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประสานงาน กกต. จังหวัด ระหว่างรอผล
การพิจารณาจาก กกต.กลาง ให้สวบสวนด้าเนินคดีไปตามท้องเรื่อง
- การกระท้ า รุ น แรงในครอบครั ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
ผู้ ถู ก กระท้ า ความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ร.บ.คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท้ า ด้ ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550
- ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ ผกก. , รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
รับผิดชอบก้ากับดูแล พงส. แต่ละ สภ. การติดตามให้ค้าแนะน้าในส้านวนการสอบสวน ให้
หน.สภ. แจ้ง พงส. เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย
2. ข้อสั่งการงานจเรต้ารวจ

-๕-

เลขาฯ

- เรื่ อ งร้ อ งเรีย น ตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง บางเรื่อ งเป็น เรื่ อ งเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ส้านวนการสอบสวน ขอให้ หน.สภ. ให้ความส้าคัญด้วย
- เตรียมความพร้อมการตรวจราชการประจ้าปี จาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หลัง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญ พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงาน (ปป.)

พ.ต.อ.นเรวิชฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ขอบคุณ ทุก สภ. ที่ร่วมกันท้าสถิติคดีอาญา กลุ่ม 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี

มติที่ประชุม

2. ตร. และ ภ.2 ได้สั่งการช่วงเทศกาลสงกรานต์
2.1 การบูรณาการก้าลังร่วมปฏิบัติ ในส่วนของฝ่ายปกครอง ทหาร และ
ภาคเอกชน การจัดก้าลังให้ เพียงพอต่อการอ้านวยความสะดวกด้านการจราจร และการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
- สภ. มี ห น้ า ที่ ภ ารกิ จ หลั ก เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ไม่ควรมีเหตุเกิดขึ้นก่อนงานสงกรานต์ สมมติฐานเชื่อว่าคนร้ายจะ ลัก จี้ ชิง ปล้นฯ
เพื่อน้าเงินไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
- การรักษาความสงบช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ควรมีเหตุทะเลาะวิวาท
- วางแผนอ้านวยความสะดวกด้านการจราจร
- ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร
2.2 การตั้ง ศปก. ส่วนหน้า ที่มีการจัดงานและมีประชาชนเล่นน้้าจ้านวน
มาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องอยู่ ควบคุมการปฏิบัติ ด้วยตนเอง (ห้ามลา) อาจมีเหตุ
ส้าคัญเกิดขึ้น
2.3 การป้องกันเหตุตรวจจุดเสี่ยงตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ
สถานีขนส่ง, หมู่บ้านจัดสรร และสถานที่ท่องเที่ยว เน้นการปรากฏกายให้เห็นเด่นชัด
2.4 โครงการฝากบ้านไว้กับต้ารวจ เป้าหมายที่ ตร.ก้าหนดให้มากกว่าปีที่แล้ว
2.5 การกวดขันความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.6 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารป้ อ งกั น เหตุ การเล่ น น้้ า สงกรานต์ ใ ห้ กั บ
ประชาชน รายละเอียดส่งช่องทางไลน์ หน.สภ. เรียบร้อยแล้ว
2.7 ให้ทุก สภ. จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. นโยบาย ตร. ให้ตรวจการยกระดับการให้บริการประชาชน นอกสถานีต้ารวจ
เป็นการสุ่มตรวจโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลังเทศกาลสงกรานต์
4. ท่านเฉลิมเกียรติฯ ได้เน้นย้้าระเบียบวินัยข้าราชการต้ารวจ
5. ตามกฎหมาย รปภ. บังคับใช้แล้ว ว่า รปภ.ต้องได้รับใบอนุญาต ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สภ. มีข้อมูลแล้วหรือยังว่า รปภ. กี่นาย และมีบุคคลต่างด้าวเป็น รปภ. หรือไม่
6. การถวายความปลอดภัย จัดเตรียมก้าลังให้เพียงพอในการปฏิบัติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งการและกาชับการปฏิบัติราชการ
ประธาน
๑. ขอบคุณทุกฝ่ายๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 การเลือกตั้ง ใน
ภาพรวมผ่ า นไปด้ ว ยดี และเมื่อ วัน ที่ 6, 8 และ9 เม.ย.62 ร่ ว มพิธี ตัก น้้า ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2. เน้นย้้าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

-๖-

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

3. การกวดขัน ก้ากับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
ข้าราชการต้ารวจประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต้ารวจ
4. สอดส่องดูแลและกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอ
5. เน้นย้้าการร้องเรียนข้าราชการต้ารวจเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอเกี่ยวกับ
การทุจริต
6. ติดตามประเมินผล และจัดท้ารายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานในสังกัด
รับทราบ
16.30 น.
พ.ต.ท.หญิง

ตรวจ
(จินตนา บรรเทิงจิตร์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ส.ต.ต.หญิง

บันทึก

(สุภาภรณ์ พันธุ์พืช)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

