บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
โทร. ๐๓๘ – ๐๘๘๑๖๕ – ๙
ที่ ๐๐๑๗(ฉช).๔๑๑/ ๓๗๐๙
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งสาเนารายงานการประชุมฝ่ายบริหาร 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) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
และ สว.กก.สส.(ทนท.หน.ศูนย์ฯ ๑๙๑) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ตามที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นั้น
บั ด นี้ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอส่ ง ส าเนารายงานการ
ประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จานวน ๑๑ หน้า มาพร้อมนี้
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
พ.ต.อ.
( อนุชา กิติวิภาต )
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

รายงานการประชุมฝ่ายบริหารของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๖/๒๕62
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕62 เวลา 14.๓0 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.นิพนธิ์
๙.พ.ต.อ.สมนึก
๑๐.พ.ต.อ.สมโชค
๑๑.พ.ต.อ.กมล
๑๒.พ.ต.อ.ประเสริฐ
๑๓.พ.ต.อ.สุพล
๑๔.พ.ต.อ.ณฐกร
๑๕.พ.ต.อ.สนธยา
๑๖.พ.ต.อ.นิพนธ์
๑๗.พ.ต.อ.วันปิติ
๑๘.พ.ต.อ.ชวรัตน์
๑๙.พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ
๒๐.พ.ต.อ.วัชรพันธ์
๒๑.พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์
๒๒.พ.ต.อ.ประเดิม
๒๓.พ.ต.อ.ณัฐจักร
๒๔.พ.ต.อ.นทพล
๒๕.พ.ต.อ.จิราวัฒน์
๒๖.พ.ต.อ.สุขทัศน์
๒๗.พ.ต.อ.พงษ์ธร
๒๘.พ.ต.ท.วิชาญ
๒๙.พ.ต.ท.หญิง นปภัช
๓๐.พ.ต.ท.ไพโรจน์
๓๑.พ.ต.ท.ศิริพงศ์
๓๒.พ.ต.ท.สมชาย
๓๓.พ.ต.ท.เตชทัต

จินดาหลวง
กิติวิภาต
บุญซ้อน
สุวรรณละออง
สิงหสุต
สุคนธวิท
พงษ์พนัส
พานิชเจริญ
หาญตา
ตาผล
โอศิริ
โตศักดิ์สิทธิ์
แสงทอง
คุ้มทรัพย์
ใหญ่ไล้บาง
คล้ายสิงห์
พฤทธิกุล
สลิวงศ์
เพิ่มพูล
ปัญญาเนรมิตดี
วาพันสุ
จิตวัฒนาภิรมย์
จันลา
กาญจนาภรณ์
ศรีพัฒนสิทธิกร
พุ่มพันธ์ม่วง
พนาสนธิ์
จิตตยานันท์
ศรีพรมธนากร
เพ็ชรพลอย
เศรษฐ์สิริโชติ
วงศ์พูนสุข
เนตรวงค์

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
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
รรท.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
ผกก.สภ.ฉิมพลี
ผกก.สภ.วังคู
ผกก.สภ.บางขนาก

ประธาน

ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.ฉช.

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานสอบสวน สภ.เมืองฉช

สว.จรฯ(แทน)รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

-๒-

๓๔.พ.ต.ท.นิทัศน์
๓๕.พ.ต.ท.บัณฑิต
๓๖.พ.ต.ท.อนุเชษฐ์
๓๗.พ.ต.ท.สุรชัย
๓๘.พ.ต.ท.สมจิตร
๓๙.พ.ต.ท.สงคราม
๔๐.พ.ต.ท.กอบโชค
๔๑.พ.ต.ท.ชัยรัชช์กิตติ์
๔๒.พ.ต.ท.เฉลิมฉัตร
๔๓.พ.ต.ท.สนั่น
๔๔.พ.ต.ท.เอกภพ
๔๕.พ.ต.ท.สุเทพ
๔๖.พ.ต.ท.ศุภชัย
๔๗.พ.ต.ท.วิทยา
๔๘.พ.ต.ท.วรานนท์
๔๙.พ.ต.ท.กฤษณ์
๕๐.พ.ต.ท.พิสิฐ
๕๑.พ.ต.ท.คุณากร
๕๒.พ.ต.ท.ประณต
๕๓.พ.ต.ท.อธิวัฒน์
๕๔.พ.ต.ท.ทินกร
๕๕.พ.ต.ท.ชินโชติ
๕๖.พ.ต.ท.บรรณรต
๕๗.พ.ต.ท.จักรภัทร
๕๘.พ.ต.ท.วีระพงศ์
๕๙.พ.ต.ท.ถนัดบุญ
๖๐.พ.ต.ท.ภาคิน
๖๑.พ.ต.ท.เกียรติพงศ์
๖๒.พ.ต.ท.พิทูรย์
๖๓.พ.ต.ท.ภัคศรันย์
๖๔.พ.ต.ท.ชนินทร์
๖๕.พ.ต.ท.ศิริวุฒิ
๖๖.พ.ต.ท.ฉลาด
๖๗.พ.ต.ท.สมชาย
๖๘.พ.ต.ท.กุลภณ
๖๙.พ.ต.ท.บันเทิง
๗๐.พ.ต.ท.ไชยพศ
๗๑.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
๗๒.พ.ต.ท.รัตนบดินทร์
๗๓.พ.ต.ท.ดุรงค์
๗๔.พ.ต.ท.ชาตรี

แหวนประดับ
ธรรมอนันต์
กาศสมบูรณ์
วัชรพานิชย์
หมูรอด
ปั่นเอี่ยม
เล็กตระกูล
ชัยปฏิวัติ
นาคเสน
คงรัตน์
ธรรมาธิกุล
ศรีเกษม
พวงทอง
ยืนยง
บุราณรมย์
บุญเรืองคณาภรณ์
กิจขุนทด
หอมจันทร์
เพียรบุบผา
อนันตชัยศักดิ์
อาจเจริญ
วัฒนธนานพ
หวลจิตต์
ดาราพงษ์
มีความดี
สุวรรณรัตน์
ฑีฒาวงค์
กมขุนทด
พัฒนชัย
เพชรทองเกลี้ยง
เดชชีวะ
พัดวิจิตร
นรารักษ์
ผ่องใส
กุลวสุสิริ
เกาไศยนันท์
พ่วงแพ
โลหะเวช
รอยเวียงค้า
สุวรรณโชติ
ทิพย์อัมพร

รอง ผกก.ป.สภ.บางปะกง
รอง ผกก.สส.สภ.บางปะกง
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานสอบสวน สภ.บางปะกง

รอง ผกก.ป.สภ.พนมสารคาม
รอง ผกก.สส.สภ.พนมสารคาม
รองผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.พนมสารคาม

รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า
รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า
รอง ผกก(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.บางคล้า

รอง ผกก.ป สภ.แปลงยาว
รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แปลงยาว
รอง ผกก.ป.สภ.แสนภูดาษ
รอง ผกก.สส.สภ.แสนภูดาษ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนภูดาษ
รอง ผกก.ป.สภ.บางน้้าเปรี้ยว
รอง ผกก.สอบสวน สภ.บางน้้าเปรี้ยว
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางน้้าเปรี้ยว
รอง ผกก.ป.สภ.เขาหินซ้อน
รอง ผกก.สส.สภ.เขาหินซ้อน
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เขาหินซ้อน
รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโพธิ์
รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านโพธิ์
รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตะเกียบ
รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะเกียบ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ท่าตะเกียบ
รอง ผกก.ป.สภ.คลองเขื่อน
รอง ผกก.สส.สภ.คลองเขื่อน
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.คลองเขื่อน
รอง ผกก.ป.สภ.ราชสาส์น
รอง ผกก.สส.สภ.ราชสาส์น
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ราชสาส์น
รอง ผกก ป สภ.สนามชัยเขต
รอง ผกก.สส.สภ.สนามชัยเขต
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สนามชัยเขต
รอง ผกก.ป.สภ.วังคู
รอง ผกก.สส.สภ.วังคู
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.วังคู
รอง ผกก.ป.สภ.บางขนาก
รอง ผกก.สส.สภ.บางขนาก

-๓-

๗๕.พ.ต.ท.คมพล
๗๖.พ.ต.ท.ธัญญะ
๗๗.พ.ต.ท.หญิง จินตนา
๗๘.พ.ต.ต.หญิง ไพลิน
๗๙.พ.ต.ท.ทศวรรษ
๘๐.พ.ต.ท.สุรินทร์
๘๑.พ.ต.ท.จิรัฎร์
๘๒.พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์
๘๓.พ.ต.ท.ธีรพล
๘๔.ด.ต.เกรียงศักดิ์
๘๕.พ.ต.อ.ภักดี
๘๖.พ.ต.ท.พลสิทธิ์
๘๗.ร.ต.อ.นิพนธ์
๘๘..ร.ต.อ.วีรพงศ์
๘๙.ร.ต.อ.ปวิญ
๙๐.พ.ต.ท.ถานันตร์
๙๑.ร.ต.ท.ณชพัฒน์

ข้าคง
จันลองภาส
บรรเทิงจิตร์
ทับทิม
ทศพันธุ์
รักษาพล
อรุณลักษณ์
ศิริธนาชินาธิป
ภู่เนติ
มณีเนตร
ศุภวิริยกุล
สุทธิอาจ
ล้าน้อย
รักสี
เข็มจรูญ
สุขส้าราญ
ฆ้องกลาง

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางขนาก
สว.(สอบสวน)ฯ รรท.สว.สภ.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
สวฯ.ฯทนท.สว.191 ภ.จว.ฉช.
สว.ฝอ.(3) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง ผกก.ฯ(แทน) ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด.
ผบ.หมู่ฯ (แทน) ผกก.2บก.ปทส.
นวท.(สบ.๔)พฐ.ฉะเชิงเทรา
รอง ผกกฯ(แทน) ผกก.ตม.ฉะเชิงเทรา
รอง สวฯ (แทน) สวญ.ส.ทล.1กก.8 บก.ทล
รอง สวฯ(แทน) สว.ส.ทล.1กก.3 บก.ทล.
รอง สวฯ(แทน) สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา
สว.กก.1. บก.ส.1
รอง สวฯ(แทน) สว.ฝอ.๒ ภ.จว.ฉช.

ผู้ไม่มาประชุม
สว.ส.ทท.๔ กก.๒ บก.ทท.
เริ่มประชุมเวลา ๑4.๓๐ น.
ประธาน

ขอเชิญฝุายเลขาฯ ด้าเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/256๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.6๒

เลขาฯ

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕6๒ วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕62 เวลา 14.๓0 น
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอกสารรวม ๑๑ 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., และ ตม.)

-๔-

พ.ต.ท.ธีรพล

ด.ต.ราเชน

ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค..๖๒ ดังนี้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน และในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการน้า นสต. ในสังกัด ตชด. ไปฝึกปฏิบัติงาน
ณ สภ.ต่างๆ ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ดังนี้ ๑.สภ.แปลงยาว, ๒.สภ.บางคล้า, ๓.สภ.พนมสารคาม
และ๔.สภ.สนามชัยเขต
ปทส. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค. ๖๒ ดังนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปล่ อยน้้ าเสี ย อ.บางคล้ า ได้ ด้าเนินการเร่ งรัด รวบรวมพยานหลั กฐานให้ ห น่ว ยงานระดั บ
กระทรวงด้าเนินการแก้ไขต่อไป และไม่มปี ัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

พ.ต.อ.ภักดี

พฐ.ฉะเชิ งเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติ ในรอบเดื อน พ.ค. ๖๒ ดังนี้ ไม่มี ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.วิชาญฯ
ทล.๑ กก.3.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค.๖๒ ดังนี้ ตั้งด่าน
อาญา ๒๘ ครั้ง,น้าขบวนเดโชชัยฯ ๑ ครั้ง,น้าขบวนบุคคลส้าคัญ ๔๔ ครั้ง, ยาเสพติด ๒ ราย
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.ปวิญฯ
รฟ.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค.๖๒ ดังนี้ จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว ๑๕ ราย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.พลสิทธิ์
ตม.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค.๖๒ ดังนี้ ด้าเนินตรวจที่
พักของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ และไม่มปี ัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร.ต.อ.รัศมีฯ
ทล.๑ กก.8.บก.ทล. ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค.๖๒ ดังนี้ น้าขบวน
เดโชชัยฯ ๑๙ ครั้ง, น้าขบวนบุคคลส้าคัญ ๖๐ ครั้ง, จับรถบรรทุกน้้าหนักเกิน ๑ ราย ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.ถานันตร์
สว.ส.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน พ.ค.๖๒ ดังนี้ มีกลุ่ม
มวลชนในพื้นที่ ชื่อกลุ่มแสมขาว เดินทางไปประชุมที่จว.ตราด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรายงานสถานภาพอาชญากรรม (กก.สส.), รายงานสานวนคดี (กลุ่มงาน
สอบสวน), รายงานผลการปฏิบัติที่สาคัญเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
การร้องเรียน (ฝอ.1 - 7) รายงานผลการปฏิบัติของศูนย์ฯ 191
เลขาฯ
พ.ต.ท.จิรัฏฯ

ขอเชิญ กก.สส. รายงานให้ที่ประชุมทราบ
กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานภาพอาชญากรรม ประจ้าเดือน พ.ค.62
1. สถิติคดีอาญาส้าคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลเดือน เม.ย.6๒ กับ พ.ค.62
- กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ มีคดีเกิดขึ้น 2๒ ราย จับกุมได้ 2๑ คดี
คิดเป็นร้อยละ 8๕.๕๐ ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด
- กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีคดีเกิดขึ้น ๕๘ ราย จับกุมได้ ๔๔ คน
คิดเป็นร้อยละ๖๔.๘๖ ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. ก้าหนด
- กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ มีคดีเกิดขึ้น ๑ ราย จับกุมได้ ๑ คน ผลการจับกุม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีคดีเกิดขึ้น 4๐๘ ราย จับกุมได้ ๔๙๙ คน
๒. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ประจ้าเดือน พ.ค.๖๒
- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา สภ.เขาหินซ้อน
- ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา สภ.แปลงยาว

-๕-

๓. การจับกุมความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ประจ้าเดือน พ.ค. 6๒
๓.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามข้อหา
- ผลิต
จับกุม ๖ ราย
ผู้ต้องหา 6 คน
- จ้าหน่าย
จับกุม ๓๐ ราย
ผู้ต้องหา ๓๓ คน
- ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย จับกุม ๔๖ ราย ผู้ต้องหา ๕๑ คน
- ครอบครอง
จับกุม ๖๗ ราย
ผู้ต้องหา ๖๘ คน
- เสพ
จับกุม 1๒๐ ราย
ผู้ต้องหา 1๒๐ คน
รวมทั้งสิ้น จับกุม ๒๖๙ ราย
ผู้ต้องหา ๒๗๘ คน
๓.2 ผลการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทของกลาง
- ยาบ้า ๘๙,๕๖๓ เม็ด
- ไอซ์ ๓๘๔.๒๔ กรัม
- กัญชาแห้ง ๒๙.๙๐ กรัม
- พืชกระท่อม ๑๔,๑๐๐.๙๙ กรัม
- ฝิ่น ๑๒.๔๙ กรัม
๓.3 ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปี 2562 (วันที่ 1 ต.ค.6๑ – ๑๗ พ.ค.62)
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
เปูาหมาย
จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
957
ยาเสพติดรายส้าคัญ (ราย)
จับกุมตามหมายจับ (ราย)
33
ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ
(ราย)
ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน
(ราย)
มูลค่าทรัพย์สินที่อายัด
ทรัพย์สิน (ล้านบาท)
พ.ร.บ.ปูองกันปราบปราม
การฟอกเงิน

ด้าเนินการแล้ว
๗๔๗

เกินเปูาหมาย
-๒๑๐

ร้อยละ
๗๘.๐๖

๔๗

-3

93.93

40

๒7

-๑3

๖7.50

82

๗๔

-8

๙๐.๒๔

15 ล.

๑๖ ล.

+๑.๐๑ ล.

๑๐๖.๗๗

10

3

-7

30.00

๓.4 เปูาหมายการด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 62
- เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา ไม่น้อยกว่า ๔๙๔ ราย
- เร่งรัดจับกุมข้อหาส้าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
- เร่งรัด ติดตาม จับกุม หมายจับคดียาเสพติด
- 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 พ.ค. 6๒

-๖-

๔.1 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับค้างเก่าสะสม ๑,๓๖๐ หมาย จับกุมได้ 1๐ หมาย
รวมผลการด้าเนินการ 1๐ หมาย ก้าหนดเปูาหมายร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ผลด้าเนินการได้
๐.๗๒ เปอร์เซ็นต์
๔.2 ผลด้าเนินการเกี่ยวกับหมายจับที่ศาลอนุมัติใหม่ จ้านวนหมายจับที่ศาล
อนุ มัติใหม่ ๓๖ หมาย จั บกุม ๕ หมาย ก้าหนดเปูาหมายร้อยละ 50 เปอร์เซ็น ต์ จับกุมได้
๑๓.๘๙ เปอร์เซ็นต์
๔.3 หมายจับสะสม หมายจับมีคุณภาพ ๘๕๐ หมาย ไม่มีคุณภาพ ๕๖๑ หมาย
รวม 1,4๑๑ หมาย
๕. การวิเ คราะห์ก ารโจรกรรมรถยนต์ รถ จยย. ในพื้น ที่ ภ.จว.ฉะเชิง เทรา
ประจ้า เดือน ธ.ค.61
๕.๑ ผลการวิเคราะห์คดีโจรกรรม รถ จยย. ได้แก่
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เกิด 1 คัน จับ ๐ คัน ช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น.
สถานที่ บริเวณเคหสถาน ยังไม่ได้คืน ๑ คัน
พ.ต.ท.จิรัฏร์ฯ ศูนย์ฯ 191 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.6๒ ดังนี้
- จ้านวนรับแจ้งเหตุ จ้านวน 3๔๕ ครั้ง ไม่พบเหตุ ๑๘ ครั้ง พบเหตุ 3๒๗ ครั้ง
ระยะเวลาที่ จนท.ต้ารวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ น้อยกว่า 5 นาที ๖๕ ครั้ง และ 5 – 15 นาที
๒๘๐ ครั้ง
พ.ต.อ.พงษ์ธรฯ
กลุ่มงานสอบสวนฯ ขอรายงานสรุปส้านวนการสอบสวน ประจ้าเดือน พ.ค.62
1. คดีอาญาสุดท้าย ๒,๗๐๐ คดี อยู่ระหว่างสอบสวน ๘๐๖ คดี
2. คดีจราจรสุดท้าย ๑๒๕ คดี อยู่ระหว่างสอบสวน ๖๕ คดี
3. ส้านวนการสอบสวนปี 6๒ เกิน 3 เดือน รวม คดีอาญา ๙๒ คดี คดีจราจร ๑๗ คดี
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
คดีอาญา ๔๐ คดี
คดีจราจร ๘ คดี
- สภ.บางปะกง
คดีอาญา ๘ คดี
คดีจราจร 3 คดี
- สภ.พนมสารคาม
คดีอาญา 1๔ คดี
คดีจราจร ๖ คดี
- สภ.แปลงยาว
คดีอาญา ๖ คดี
- สภ.สนามชัย
คดีอาญา ๖ คดี
- สภ.ท่าตะเกียบ
คดีอาญา ๙ คดี
คดีจราจร ๘ คดี
- สภ.ราชสาส์น
คดีอาญา ๔ คดี
- สภ.วังคู
คดีอาญา 1 คดี
- สภ.บ้านโพธ์
คดีอาญา 2 คดี
4. คดีสุดท้ายปี 61 รวม คดีอาญา 617 คดี คดีจราจร 52 คดี
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
คดีอาญา ๘๙ คดี คดีจราจร ๒๒ คดี
- สภ.บางปะกง
คดีอาญา 7 คดี คดีจราจร ๑ คดี
- สภ.พนมสารคาม
คดีอาญา ๑๗ คดี คดีจราจร ๑ คดี
- สภ.แปลงยาว
คดีอาญา ๗ คดี
- สภ.ท่าตะเกียบ
คดีอาญา ๘ คดี
เลขาฯ

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

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

-๗-

ร.ต.ท.ณชพัฒน์ฯ
ฝอ.2 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ต.ชัลณัฏฐ์
ฝอ.3 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.62
1. ผลการจับกุมอาวุธปืน ๑๒ กระบอก และเครื่องกระสุนปืน 1๑๔ นัด
1.1 กลุ่ม 1 (เปูาหมาย 5 กระบอก) จับกุมได้ 2 กระบอก
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1
กระบอก
- สภ.บางปะกง
1
กระบอก
1.2 กลุ่ม 2 (เปูาหมาย 4 กระบอก) จับกุมได้ ๖ กระบอก
- สภ.บ้านโพธิ์
2
กระบอก
- สภ.สนามชัยเขต
2
กระบอก
- สภ.แปลงยาว
๒
กระบอก
1.3 กลุ่ม 3 (เปูาหมาย 3 กระบอก) จับกุมได้ ๔ กระบอก
- สภ.วังคู
1
กระบอก
- สภ.สาวชะโงก ๑
กระบอก
- สภ.คลองเขื่อน ๒
กระบอก
๒. การตรวจบันทึกแจ้งเตือนภัยผู้บังคับบัญชา ประจ้าเดือน พ.ค.62 จ้านวน 1,๗๔๒
ครั้ง ระดับ ผกก./สว.หน.สภ. ๖๕ ครั้ง, รอง ผกก.ป. ๑๖๐ ครั้ง, สวป. ๒๓๕ ครั้ง, รอง สว.
๗๒๗ ครั้ง,เวรอ้านวยการ ๓๙ ครั้ง และ สายตรวจ ๕16 ครั้ง
พ.ต.ท.ประยุทธฯ
ฝอ.4 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.ทศวรรษฯ
ฝอ.5 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.หญิง ภคินีฯ
ฝอ.6 ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.6๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องแต่อย่างใดในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.สุรินทร์ฯ

ฝอ.7 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน พ.ค.62 ดังนี้
1. สถิติการร้องเรียน - การแจ้งเบาะแส
- แหล่งที่มา รับจาก ภ.2 ๒ เรื่อง, ป.ป.ส.ภ.2 ๓๐ เรื่อง ศูนย์ด้ารงธรรมฯ ฉช.
๘ เรื่อง และหน่วยอื่น/ผู้เสียหาย ๔ เรื่อง รวม 4๔ เรื่อง
- ร้องเรี ยนข้า ราชการต้ ารวจ ๑๐ เรื่ อง, ยาเสพติด ๓๐ เรื่อง, และอื่น ๆ ๔
เรื่อง รวม ๔๔ เรื่อง
2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
- การร้องขอให้เร่งรัดคดี/ขอความเป็นธรรม รวม ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรา ๘ เรื่อง,สภ.พนมสารคาม 1 เรื่อง และสภ.แสนภูดาษ ๑ เรื่อง
3. เรื่องร้องเรียน ทั่วไป ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 62) รวม
๒๐ เรื่อง ได้แก่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ๑๑ เรื่อง, สภ.บางน้้าเปรี้ยว ๑ เรื่อง, สภ.บางปะกง 1 เรื่อง,
สภ.พนมสารคาม ๕ เรื่อง, สภ.คลองเขื่อน 1 เรื่อง, และ สภ.ท่าตะเกียบ 1 เรื่อง
4. สถิติการด้าเนินการทางวินัย รวม ๔ เรื่อง สภ.ฉิมพลี ๑ เรื่อง,กก.สส.ภ.จว. ๑
เรื่อง,สภ.แสนภูดาษ ตัง้ กรรมการสอบ 1 เรื่อง และสภ.บางปะกง ๑ เรื่อง

-๘-

ระเบียบวาระที่ 5

รอง ผบก. สั่งการและกาชับการปฏิบัติราชการ

เลขาฯ

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

พ.ต.อ.อนุชาฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑. ขอบคุณการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือน เม.ย. - พ.ค.62 มีผลการเบิกจ่ายตาม
เปูาหมายที่ได้วางแผนไว้
๒. ขอบคุณการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจ้าไตร
มาส ๓ มีผลการเบิกจ่ายตามเปูาหมายที่ได้วางแผนไว้ พร้อมก้าชับให้ด้าเนินการใช้เงินกองทุน
ดังกล่าวให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
เลขาฯ
ขอเชิ ญ พ.ต.อ.เกรี ย งไกร บุ ญ ซ้ อ น รอง ผบก.ฯ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานปู อ งกั น
ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) และงานสืบสวน (สส.)
พ.ต.อ.เกรียงไกรฯ
ส้าหรับงาน ปส. และ สส. มีผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑.ก้าชับข้อสั่งการ พล.ต.ท.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.2
ข้อสั่งการ

เปูาหมาย
มิ.ย.62

๑.จับกุมคดีอาญากลุ่ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
๒.จับกุมคดียาเสพติดทุก
ข้อหาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
๓.จับกุมคดีอาวุธปืน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ร้อยละ

คงเหลือ

782

ข้อมูล
ระบบ
CRIMES
447

57.16

-335

477

377

79.03

-100

หมายเหตุ

๑๗ มิ.ย.๖๒
46

14

30.43

-32

๒.ผลการด้าเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด ปีงบฯ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม
2561 – 1๗ มิถุนายน 2562)
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
เปูาหมาย
ด้าเนินการแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
จับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
๙๕๗
๗๔๗
- ๒๑๐
๗๘.๐๖
ยาเสพติดรายส้าคัญ (ราย)
จับกุมตามหมายจับ (ราย)
ร้อยละ 40

๓๓

๔๗

+ ๑๕

๑๔๒.๔๒

ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ (ราย)
ร้อยละ 3.5

40

27

-13

67.50

-๙-

กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ขยายผลด้าเนินการใน
ความผิดข้อหาสมคบ (ราย)
ร้อยละ 3.5
ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน
(ราย)
ร้อยละ 7
มูลค่าทรัพย์สินที่อายัด
ทรัพย์สิน (ล้านบาท)
พ.ร.บ.ปูองกันปราบปราม
การฟอกเงิน

เปูาหมาย
40

ด้าเนินการแล้ว
27

คงเหลือ
-13

82

74

-8

90.24

15.00 ล.

16.01 ล.

+1.01 ล.

106.77

10

3

-7

ร้อยละ
67.50

30.00

๓. ก้าชับการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามค้าสั่ง ตร. ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ มิ.ย. ๖๒
๔. ก้าชับการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.
2562 ดังนี้
๔.1 เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา ไม่น้อยกว่า 494 ราย เร่งรัดจับกุม
ข้อหาส้าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
๔.2 เร่งรัด ติดตาม จับกุม หมายจับคดียาเสพติด
๔.3 เร่งรัดการขยายผลท้าลายเครือข่ายยาเสพติด
- พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 “สมคบ” อย่างน้อย 5 คดี
- พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน“ฟอกเงิน” อย่างน้อย 3 คดี
๕. ทุกแห่งด้าเนินโครงการต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๕.1 ด้าเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง)
๕.2 ด้าเนินโครงการชุมชนเข้มแข็ง สภ. ละ 1 แห่ง/ไตรมาส
เลขาฯ
ขอเชิญ พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ
(กศ.) และจราจร (จร.)
พ.ต.อ.นันทวุฒิฯ
ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ด้วยผู้บังคับบัญชาได้มีค้าสั่ง ด่วนที่สุด ให้ทุกสภ. อ้านวยความสะดวกด้านการจราจรการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 23 มิ.ย. ๖๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กทม. และให้ทุกสภ.
จั ดเจ้ าหน้ าที่ สื บสวนหาข่ าวกลุ่ มบุ คคลที่ อาจจะก่ อความวุ่ น วายในการประชุ มฯ พร้ อมกั บ
เตรียมพร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจให้สามารถเดินทางสนับสนุนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ได้ทันที
2. ก้าชับการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์วิทยุ ๑๙๑ ให้ ด้าเนินการแจ้งข่าวภารกิจกิจ
พิเศษด้ว ยความรวดเร็ ว เพื่อให้ หน่ว ยร่วมปฏิบัติส ามารถด้าเนินการตามหน้าที่ของตนได้
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
6. ให้ หน.สภ. ก้าชับการรายงานเหตุของงานจร. ในแต่ละสภ.ให้มีรายละเอียดให้
ครบถ้วน และเมื่อมีอุบัติเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นให้ รายงาน แบบ อบถ. โดยแนบภาพถ่ายในที่
เกิดเหตุ 4 ภาพ และแชร์ต้าแหน่งที่ตั้ง

- ๑๐ -

เลขาฯ

ขอเชิ ญ พ.ต.อ.ภู มิ น ทร์ สิ ง หสุ ต รอง ผบก.ฯ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมั่ น คง (มค.)
กฎหมาย (กม.) และจเรต้ารวจ (จต.)

พ.ต.อ.ภูมินทร์ฯ

ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ข้อสั่งการงานกฎหมาย / สอบสวน
1. การใช้งานระบบ CRIME ให้ หน.สภ. และผู้บริหาร สภ.ให้ความสนใจ น้าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์อาชญากรรม
2. รอง ผกก.สอบสวน มีหน้าที่สรุปผลคดีในแต่ละวันตามแบบฟอร์มที่แจ้งไป เลข
คดีสุดท้ายอาญา - จราจร ผลคดีรอบวัน , รอบเดือน
3. ทุก สภ. เตรียมการศึกษา เรื่องการออกหมายจับผ่านระบบ CRIME ซึ่งจะต้อง
ด้าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ก.ค.62
4. ภ.จว.ฉะเชิงเทรา มีก้าหนดการตรวจเร่งรัดส้านวนการสอบสวน ช่วงปลายเดือน
มิ.ย.62 ให้ทุก สภ. เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจ
5. การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ ต้องท้าให้แล้วเสร็จถือเป็นเรื่อง
ส้าคัญ อย่าให้มีหนังสือมาถึง ภ.จว.ฯ
ข้อสั่งการด้าน งานจเรต้ารวจ
1. การตรวจราชการประจ้าปีของ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 10
มิ.ย. 62 เสร็จสิ้นแล้ว ภ.จว.ฯ จะส่งผลการตรวจให้แต่ละ สภ.
2. ให้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. การฝึกระเบียบวินัยประจ้าสัปดาห์
4. เครื่องหมาย , ทรงผม และการปฏิบัติตัวของข้าราชการต้ารวจ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขาฯ
ขอเชิญ พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงาน (ปป.)
พ.ต.อ.นเรวิชฯ
ก้าชับและสั่งการในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑. ก้าชับการออกตรวจท้องที่ของ หน.สภ. และวางมาตรการปูองกันปราบปรามใน
จุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของตนให้ชัดเจน
๒. ยกระดับในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ให้มีความเคร่งครัดมากขึ้น
ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
๓. ก้าชับปฏิบัติตนตามแบบฝึกพระราชทานให้ถูกต้อง สง่างามและมีความเคยชิน
๔. ก้ า ชั บ การระดมกวาดล้ า งอาชญากรรมให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจทุกนาย ไม่จ้ากัดเฉพาะงานใดงานหนึ่ง
๕. ก้าชับการกวดขันตรวจสอบที่พักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งการและกาชับการปฏิบัติราชการ
ประธาน
๑. ขอบคุ ณการด้ าเนิ นคดี ๔ กลุ่ ม ในรอบ ๗ เดือ นที่ ผ่ านมา ส่ ง ผลให้ ภ .จว.
ฉะเชิงเทรา มีผลการด้าเนินการเป็นที่ ๑ ของ บช.ภ.๒
2. ก้าชับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ
ตามค้าสั่ง คสช.
3. เน้นย้้าการระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน อาวุธสงครามต่างๆ
4. เน้นย้้าให้ทุก สภ.ด้าเนินการโครงการสภากาแฟอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

- ๑๑ -

5. ให้ทุก สภ.เร่งด้าเนินการโครงการพบปะผู้น้าชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลอาชญากรรม
เชิงรุก,ความร่วมมือในระดับชุมชนและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน
6. การกวดขัน ก้ากับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
ข้าราชการต้ารวจประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต้ารวจ
7. ก้าชับการร่วมบูรการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการอ้านวยความสะดวกด้าน
การจราจรและรักษาความปลอดภัยในช่วงวันที่ ๓๐ มิย.๖๒ เนื่องจากมีประชาชนมาสอบ
กพ. เป็นจ้านวนมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑6.๐0 น.

พ.ต.ท.หญิง

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

ส.ต.อ.

บันทึก

(ด้ารงพล วันโท)
ผบ.หมู่ฯ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

