
 รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ  ครั้งที ่๙ /งป.25๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  ภ.จว.บึงกาฬ 

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 256๓  เวลา ๑๓.3๐  น. 
************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พล.ต.ต.พลัฏฐ ์  วิเศษสิงห์                    ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.สมศักดิ์  คงไพบูลย์           รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.จักรภพ  ท้าวฤทธิ์   รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ  
พ.ต.อ.อารัก                 มะสาธานัง                  รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ  

                     พ.ต.อ.อนุกูล                ดาวลอย                     รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ          วัชรเสวี                     รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ  
พ.ต.อ.ประพันธ์            หล้าวงษ ์            ผกก.สอบสวนฯ ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.ประจักษ์            วงษ์หนองแวง           ผกก.สอบสวนฯ ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.ชนินทร์   จิตรแจ้ง   ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ 
พ.ต.อ.พีระวุฒิ               สวุรรณประสิทธิ์  ผกก.สภ.บุ่งคล้า 
พ.ต.อ.สมยศ  รามกุล     ผกก.สภ.ปากคาด 
พ.ต.อ.สูงศักดิ์  จันทเมนชัย    ผกก.สภ.พรเจริญ 
พ.ต.อ.อภิศักดิ์              กรองทิพย์                   ผกก.สภ.โซ่พิสัย 

                     พ.ต.อ.ธ ารงชัย  ไล้ทองดี            ผกก.สภ.เซกา 
พ.ต.อ.สมบูรณ์  สวัสดี     ผกก.สภ.เหล่าหลวง 
พ.ต.อ.ภาคิน  โพธิ์กุล            ผกก.สภ.หอค า 
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์  ถาวร      ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง 
พ.ต.อ.นาคินทร์  พลโยธา   ผกก.สภ.ศรีวิไล 
พ.ต.อ.จามร  อันดี                         ผกก.สภ.บึงโขงหลง 
พ.ต.ท.กวีพนธ์  พงศ์สุวรรณพร  สว.สภ.ป่งไฮ 
พ.ต.ท.ประดุง   วงชารี   สว.สภ.โสกก่าม 
ร.ต.อ.สมพงษ์  พบวีนดี            ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 244 (แทน) ผบ.ร้อยฯ  
พ.ต.ต.ธนพล   โพธิดา             สว.ตม.จว.บึงกาฬ (แทน) ผกก.ฯ 
พ.ต.อ.ธรรมรัตน์  พงศ์ติธรรม  ผกก.พฐ.บึงกาฬ   
ร.ต.อ.ทศพล                นาคประภา             สว.ส.รน.๔ กก.๑๑ บก.รน. (แทน) สว.ฯ 
ร.ต.อ.ไพโรจน์  โชติเมืองปัก  หน.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล 
ร.ต.อ.สุชีพ    แก้วผุด              หน.สันติบาล จว.บึงกาฬ (แทน) 
พ.ต.ต.อุดร         ศรีทุมมา  สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 1) 
พ.ต.ท.ยงยุทธ  วะสัตย์   สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 2) 
พ.ต.ท.รัชกฤช  ศิรวรชัชกุล           สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 3) 
พ.ต.ท.กริชเทพ             ก๊อกพิมพ์                    สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 4) 

                     พ.ต.ต.อารี                  ไชมาค า                      สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 5) 
พ.ต.ท.หญิง อัญชรีพร  สุทธิประภา  สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 6) 



พ.ต.ต.สุรพงศ ์  เนติธรรมนาถ           สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 7) 
พ.ต.ต.ปฏิวัติ                ชุมแวงวาปี       สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 

                     ส.ต.อ.อรรคพล              เนาชารี    ผบ.หมู่ฯ/เจ้าหน้าที่ 
ส.ต.ต.จิรายุ    ภูโปร่ง             ผบ.หมู่ฯ/เจ้าหน้าที่ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 
………………………………………………………………… 

เริ่มประชุม          เวลา 1๓.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ในที่ประชุม 

พล.ต.ต. พลัฏฐ์  วิเศษสิงห์  ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ   แจ้งข้อสั่งการ ของ ผบ.ตร. และของ 
ผบช.ภ.๔ ให้ทุกหน่วยทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/งป.25๖๓  
เลขานุการ    การประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ ๘ /งป.๒๕๖๓   เมื่อวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา  
      ๑๓.๓0 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.บึงกาฬ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ ๘/งป.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓          หนว่ยงานต ารวจในสังกัด บช. อื่น รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 

                         - น าเสนอตาม (power point) ของหน่วยงานต ารวจในสังกัด บช.อ่ืน 

- ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ (ตม.บึงกาฬ) รายงาน บุคคล เข้าราชอาณาจักร 724 คน  
ออกราชอาณาจักร 734 คน 

 - งดการใช้ท่าเรือ ตรวจรถสินค้ายานพาหนะ และคนมาจากประเทศเสี่ยง ๖ ประเทศ  
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เพ่ือป้องกัน โรคโควิด – 19  

ที่ประชุม                     รับทราบ 

   - ต ารวจพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ไม่มี (power point) 
ที่ประชุม                     รับทราบ 

                               - ต ารวจน้ าบึงกาฬ (ส.รน.บก.) น าเสนอ รายงาน (power point) ผลการปฏิบัติงาน 

   รายงานระยะห่างทางสังคม  ไม่มี (power point) 
ที่ประชุม                     รับทราบ 

   - ต ารวจสันติบาล (ส.) รายงาน การปฏิบัติ เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มี (power point) 
     1.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                                 2.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกับการเมือง 
ที่ประชุม                     รับทราบ                           

   - ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 244 รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ไม่มี (power point) 

   - ผลการจับกุมทั้งหมด 16 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 19 คน ของกลาง ยาบ้า 140509 เม็ด 

   กัญชา 152 กก.ยึด จยย.3 คัน รถยนต์ 1 คัน 

ที่ประชุม                     รับทราบ                           



                               - ต ารวจทางหลวง  ไม่มีข้อราชการ ไม่มี (power point 
ที่ประชุม                     รับทราบ                           
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ (ส่วนกลาง) สว.ฝอ.ฯ รายงานข้อมูล ข้อสั่งการในงานที่เกี่ยวข้อง    

                       งาน ๑ ธุรการและก าลังพล  
     ๑.ช่วงที่ผ่านมาได้ด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2563 จ านวน 16 รายด าเนินการยื่นขอรับเงิน บ าเหน็จ-บ านาญ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ        
e-filling ของกรมบัญชีกลางแล้ว และปัจจุบัน ภ.จว.บึงกาฬ ได้รวบรวมเอกสารยื่นผ่านระบบ  

    เรียบร้อยแล้ว e-pension ยืนยันข้อมูลของส่วนราชการ เพ่ือเสนอคลังเขต 4 พิจารณาอนุมัติ 
    จ่ายเงินให้กับผู้เกษียณ อายุราชการให้ทันในสิ้นเดือน ตุลาคม 2563 ต่อไป 
                                2.ในเดือน พ.ค.63ได้รวบรวมส่งบัตร ส่ง ภาค 4 พิจารณา จ านวน 42 ราย ค าร้องท่ียื่นใน 
    เดือน เม.ย.63 ถูกตีกลับ 19 ราย เนื่องจากแพรแถบไม่เป็นปัจจุบัน 
     
ที่ประชุม                   รับทราบ                           

            งาน ๒ การข่าว/เทคโน     
        1.สรุปสถิติการปฏิบัติงาน (IO) ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ เดือน มี.ค. ปี งป.63 
     รวมทั้งหมด 17๑๐ เรื่อง  

1.สภ.พรเจริญ จ านวน 3๗๔ ครั้ง อันดับ 1   2.สภ.เซกา จ านวน ๒๒๒ ครั้ง  อันดับ 2    
3.สภ.บึงโขงหลง จ านวน ๒๑๙ ครั้ง อันดับ 3 

ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 3 นโยบายและแผน 
                               ๑.การตรวจยกระดับการบริการประชาชนของ สถานีต ารวจ ประจ าเดือนพฤษภาคม2563   
                               ผู้บงัคับบัญชาออกตรวจทั้งหมด ๑๔๔ ครั้ง 
   ๒.จ านวนจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค ( Covid- 19 ) พ้ืนที่ จ.บึงกาฬ จุดตรวจควบคุม 
   (หลัก) ๕ จุด 1.จุดตรวจควบคุม สามแยก ไฟแดง อ.ปากคาด สภ.ปากคาด  ๒.จุดตรวจควบคุม 
   หน้า อบต.โซ่พิสัย สภ.โซ่พิสัย 3.จุดตรวจควบคุม บ.ท่ากกเดง สภ.เซกา  ๔.จุดตรวจควบคุม  
   บ.ซาง สภ.เซกา  5.จุดตรวจควบคุม สี่แยกดงบัง สภ.เหล่าหลวง   - จุดตรวจควบคุม ( เสริม ) 
   จ านวน ๑ จุด  ๑.จุดตรวจควบคุม บ.วังยาง สภ.พรเจริญ  
   ๓.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมควบคุมการแพร่ระบาดโรค ( Covid- 19 ) และจุดตรวจเคอร์ฟิว 
    29 มี.ค.63 ถึง 11 พ.ค.63  ออกตรวจทั้งหมด ๒๓๗ ครั้ง 
   ๔.ได้รับงบประมาณจาก ตร. ได้รับจัดสรร ภ.จว.ฯ ละ 50,000 บาท ให้ด าเนินการลักษณะอย่าง 
   อย่างต่อเนื่องและให้แสวงหาแนวร่วมภาคประชาชน ให้ทุกหน่วยจัดท าแผน การแจกจ่ายอาหาร 
   ฟรี ให้ประสานขอความร่วมมือจิตอาสาประชาชน แม่บ้านต ารวจ ผู้ร่วมบริจาคภาคประชาชน 
   แม่บ้านต ารวจ ผู้ร่วมบริจาคภาคประชาชน เข้าร่วมแจกจ่าย ตามวันเวลา สถานที่ ตามแผนการ 
   แจกจ่าย  
   5.มาตรการแข่งรถในทาง ประจ าเดือน พ.ค.63  1.ผลการด าเนินคดี จ านวน 0 ราย 2.รา้น 
   ขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ตรวจค้น/ประชาสัมพันธ์ จ านวน 96 ร้าน  30.ความผิดตาม 
   พรบ.จราจรทางบก ฯ และ พรบ.รถยนต์ ฯ จ านวน 44 คัน  5.จัดท าประวัติผู้กระท าความผิด 
   และผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท าการแข่งรถในทาง จ านวน 5 ราย 
 



ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 4 ส่งก าลังบ ารุง   
                                1.เบิกงบประมาณในรอบเดือน พ.ค.63 ที่ผ่านมาครบตามเกณฑ์ 
    
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 5 ป้องกันปราบปราม/มวลชนสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พ.ค.63  
   ๑.วันที่ ๕ พ.ค.63พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์    ผบก.ภ.จว.บงึกาฬ เป็นประธานมอบอาหาร 

    และน้ าดื่ม ในนามของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จาก ไวรัส 

   ( Covid- 19 ) ประมาณ 300 คน ณ วัดโพธาราม บ.ท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ 
๒.วันที่ ๑5 พ.ค.63  พ.ต.อ.วรวัฒน์  มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.๔/วิทยากร 904 และเป็น หน.
ชุดเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบัน นาคา01 ของ ภ.4 ได้รับมอบหมายจาก 
ศอญ.จิตอาสาให้ร่วมกับคณะอาจารย์จากมูลนิธิกสิกรธรรมชาติ จ านวน 3 คน ร่วม
ขับเคลื่อนก ากับดูแล การด าเนินการโครงการโคกหนองนาโมเดล คณะได้ก าหนดออกตรวจ 
ฟาร์มตัวอย่างบ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง  

                               ๓. พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ  วัชรเสวี  รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ  วิทยากรจิตอาสา 904 และวิทยา 
   กรจิตอาสา 904 และ วิทยากรชุด จชส.ภ.จว.บึงกาฬ ที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 6 นาย 
   ด าเนินกิจกรรมสอนการท าปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และระเบิดจุรินทรีย์ ณ ฟาร์มตัว 
   อย่าง บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง 

๔.วันที่ ๑๘ พ.ค.63 เวลา 08.30 – 12.00 น.  พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์    ผบก.ภ.จว.
บึงกาฬ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ  วัชรเสวี  รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ด าเนินกิจกรรม    
สอนการท าปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และระเบิดจุรินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ อ.โซ่พิสัย  
 

ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                          งาน 6 งานการเงิน                               
                                1. รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าไตรมาสที่ 3 
                                2. รายงานล าดับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด (PPTX) 
    ๓.จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3-4 ก าลังด าเนินการจัดสรรให้หน่วยในสังกัด 
                                ๔. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ เป้าหมายเบิกจ่ายที่ ภ.4 ก าหนด ร้อยละ 77 ภ.จว.ฯ เบิกจ่ายได้  
    ร้อยละ 47.97 % ณ วันที่ 12 พ.ค.63 
    5.ให้เจ้าหน้าที่รายงานการใช้เงินกองทุนสืบสวนในระบบการรายงานทางเอกสารให้ทันห้วง 
    เวลาและเป็นข้อมูลตรงกัน โดยให้รายงานภายในก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    6.ภ.จว.มีหนังสือแจ้งการเบิกส่งเอกสารค่าตอบแทนนักจิตวิทยา แจ้งให้ส่งเอกสารเบิก 
    ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    7.งานการเงินท าเรื่องเบิกเบี้ยเลี้ยงส าหรับชุดเคลื่อนที่เร็วของ ทุก สภ.ในสังกัด สภ.ฯ ละ 
    16,200 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจควบคุมโรค 5 จุดหลัก สภ.ฯ ละ 
    58,600 บาท เบิกงบ ปภ.ของจังหวัดบึงกาฬ  ส่วนอีก ๙ สภ.ที่เหลือ ให้ท าเรื่องมาเบิก 
    งบ ภ.จว.บึงกาฬที่กันไว้ ร้อยละ 10 %  



ประธาน                       - สั่งการ ที่ประชุมครั้งต่อไป เน้นเรื่องเบิกแต่ละ สภ.ฯ  เบิกตามเป้า,ไม่ตามเป้า 
                                 - ให้ สภ.ฯ ที่มีผลเบิกจ่ายน้อย ให้เร่งรีบเบิกเงินใช้ได้ตามเป้า 
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                               งาน 7  งานวินัย 
                                 1.ส านวนวินัยระหว่างสืบสวนขอ้เท็จจริงในรอบเดือนที่ผ่านมา ( พ.ค.63 ) 
                                  -  มี  1 ส านวน 
                                 2.ส านวนคดีวินัยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง 
                                  -  มี  2 ส านวน 
                                 3.การลงโทษข้าราชการต ารวจ เดือน พ.ค. 2563 
                                  -  มี 1 ราย 
ที่ประชุม                    รับทราบ                           
                                 กลุ่มงานสื่อสาร ๑๙๑  

1. สถิติการรับแจ้งเหตุ 191 ประจ าเดือน พ.ค. พ.ศ. 256๓  
     สายเข้าท้ังหมด 1,519 สาย แยกเป็น 

- โทรมาไม่พูด 1,009 สาย 
- ก่อกวน - สาย 
- สายหลุด 6 สาย 
- แจ้งเหตุจริง 126 สาย 
- บริการอ่ืน 368 สาย  
-ขอความช่วยเหลือ 10 สาย 

          2. ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ Police I Lert u  เดือน พ.ค.256๓ 
      - ทดลองระบบ 1 ครั้ง  รับแจ้งเหตุจริง 1 ครั้ง 

                               3. ผลการประเมินเจ้าหน้าที่วิทยุ ประจ าสถานีต ารวจ เดือน พ.ค.256๓  
         -  การประเมินทั้ง 13 สภ.ฯ ผ่านเกณฑ์  
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                             กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บึงกาฬ      
1. รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม การบันทึกข้อมูลครบทุก สภ.  
๒.  การบันทึกข้อมูลคดีในระบบ (CRIMES) ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
๓.  การบันทึกข้อมูลท้องถิ่นในระบบ (CRIMES) ให้งานสืบสวนของ สภ.ฯ ท าการบันทึก 
สถานที่ หรือบุคคลที่  เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (บุคคล/สถานที่ ที่ถูกจับกุม) 

ประธาน                        - สั่งการ ขยายระยะเวลาสอบสวนคดีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตาม ค าสั่ง 419 
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                                กลุ่มงาน สืบสวน รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  ( เม.ย.2563 ) 
                                1. ศอ.ปส.ภ.จว.บึงกาฬ  สถิติคดียาเสพติด  293 คดี  ผู้ต้องหา 307 คน 
                                   - สถิติ ของกลางยาเสพติด 1.กัญชาแห้ง 2 กก.  2.กัญชาสด 15 ต้น 
         3.ยาบ้า 120,321 เม็ด   4.ไอซ์ 210.14 กรัม  พืชกระท่อม 96 ใบ 2.2 กก. 
                                ๒. จัดท าโครงการด้านป้องกัน  - แดร์ D.A.R.E. 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน  
                                - จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาด้านสนับสนุน ส่งบ าบัด 
                                - สถิติตัวชี้วัดยาเสพติด เป้าหมายก าหนดจาก ภ.4 ปฏิบัติภาพรวม 
                                - เครื่องตรวจพิสูจน์ Biometrices 
                                - ศปชก.ภ.จว.บึงกาฬ (CMIS)  - สถิติการลงข้อมูลระบบ ลงข้อมูลครบเรียบร้อย  



                                -ศูนย์ปฏิบัติการหมายจับค้างเก่า (CCOC) 
                                - ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ภ.จว.บก.) 
                                -ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ภ.จว.บก.) 
                                -ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปฉช.ภ.จว.บก.) 
                               3. ศพดส.ภ.จว.บึงกาฬ บุคคลต่างด้าว - ปทส. ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ 
                              - ข้อสั่งการผบก.ฯ ก าชับ หน.สถานีทุกโรงพัก ให้ลงระบบ CRIMES ให้ครบทุกสภ.ฯ 
ที่ประชุม                    รับทราบ                           
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด น าเสนอผลงานปฏิบัติราชการ (ข้อมูลในรอบเดือนที่ผ่านมา) 
   -ทุก สภ.ไม่มี การน าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ผู้บังคับบัญชาชี้แจงข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

   พ.ต.อ.สมศักดิ์  คงไพบูลย์  รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.บึงกาฬ 
1.ให้แต่ละ สภ. คัดเลือกข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามดีเด่นและส่ง
รายชื่อมาท่ี ภ.จว.ฯ เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาต่อไป 

   2.ฝาก หน.สภ.ในสังกัด ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสืบสวน การปิดล้อม ตรวจค้น ต้องกระท า 
   ตามยุทธวิธี ใส่เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัย 

3.เร่งรัดการยึดทรัพย์สิน ขบวนการค้ายาเสพติด จ้าง ขน สกัดก้ัน การขยายผลจากผู้จ าหน่าย 
๔.การขออนุมัติการจับกุมการ การขอหมาย บช.ปส.ให้ ภ.๔ อนุมัติ 

                      

 พ.ต.อ.จักรภพ  ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 

  ๑.ให้ หน.สภ.ในสังกัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

  2.เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้ครบตามเป้า 

  ๒.ชมเชยและเป็นก าลังใจให้ต ารวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และ ให้ หน.สภ.แจ้ง  
เรื่องเบี้ยเลี้ยง ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วง covid-19 ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ 

    
พ.ต.อ.อารัก  มะสาธานัง รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 

  ๑.ให้ หน.สภ.ในสังกัด ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สวมเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ 

  2.ให้ต ารวจทุกนายโหลดข้อมูลแบบฝึกพระราชทาน แล้วท าการฝึกตามแบบ 

  ๓.ให้ หน.สภ.อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นก าลังใจให้ต ารวจทุกนาย 

 

 



 พ.ต.อ.อนุกูล  ดาวลอย     รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 

            ๑. งานป้องกันและปราบปราม ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเพราะสาเหตุใด คดีกลุ่ม 1-4 ห้ามลด 

คดีกลุ่ม 1-2-๓ ถ้ามีคดี ต้องมีตัวคน จับให้ได้ตามเป้าของ ภ.จว.ฯ ฝากคดกีลุ่ม 1-2-3 ท าเป้า
ให้ได้ 

                          - ฝาก คดี กลุ่ม 4 ถ้ามีจับให้ได้ สภ.ละ 1 คดี  คดีต่างด้าว เป้า 10 คดี ขอ สภ.ละ 1 คด ี
 - ฝาก หน.สภ.ฯ กรณีแข่งรถบนท้องถนน (เด็กแว้น) อย่าให้มี ถ้ามีต้องจับให้ได้ 
 - การลงระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 % ชมเชย ทุก สภ.ฯ ท าได้ตามเป้าหมาย ได้ดี 

                               ๒. ตู้ยาม ประจ าจุด ทุก สภ.ฯ ต้องมีความสะอาด พร้อมให้บริการประชาชน  
                               ๓. ให้ ทุก สภ.ฯ ฝึกประจ าสัปดาห์ ทุกวันพุธ สวป.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ ต้องมีภาพในการฝึกด้วย  
            ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา พงส.ต้องพูดจาให้สุภาพ หากส านวนล่าช้าให้รีบ 
   ด าเนินการ 
   ๕. ให้ทุกสภ.เบิกงบประมาณให้ได้ตามเป้า เดือน มิ.ย.63 เป้า 77 % ต้องเบิกให้ครบทุก สภ.ฯ 

๖. ให้ทุก สภ.ฯ วางแผนการเบิกเงิน จนท.การเงิน, จนท.ก าลังบ ารุง, พงส.สอบสวน  ต้องท าเบิก 
เอกสารให้ถูกต้อง และให้ระวังการเบิก ห้ามเบิกซ้ าซ้อน 

   ๗. ค่าสาธารณูปโภค ทุก สภ.ฯ ติดลบ ให้ทุก สภ.ฯ ช่วยกันประหยัด 
   ๘. การลงข้อมูลในระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 %  ทั้ง 2 ระบบ 
                               

 พ.ต.อ.ณัฏฐภ์าณพ  วัชรเสวี     รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ (อบรมจิตอาสา) ฝากข้อสั่งการดังนี้ 
   ๑. งานจราจร ทุก สภ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ต้องรายงานให้ ภ.จว.ทราบทันที                            

๒. ด้านความมั่นคง ดูว่าใน สภ.ฯ มีพระบรมฉายารักษ์ อยู่ ณ จุดใด ในพื้นที่ของตน หากเกิด
ความเสียหาย ช ารุด หรือประการใด ให้รีบแจ้งนายอ าเภอ หรือ ผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพ่ือจะ
ได้ด า เนินการแก้ไขต่อไป 
3.งานจิตอาสา เวลาร่วมกิจกรรม ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามสั่งการ                          

 
ระเบียบวาระท่ี ๗   ประธานสรุปสั่งการ 
ประธาน                    พล.ต.ต.พลัฏฐ์  วิเศษสิงห์   ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 
 

                     1. การเชิญธงชาติ การแสดงความเคารพธง ให้ท าตามแบบ ระเบียบ ที่ ตร.ก าหนด อย่าง
เคร่งครัด 
 
2.คดี ทั้ง 4 กลุ่ม ถ้ามีคดีเกิด ต้องจับกุมให้ได้ทุก สภ.ฯ  คดีกลุ่ม 4 (ต่างด้าว ลามก) กรณี
ความผิดชัดแจ้ง ให้จับกุม ฝาก สภ.ปากคาด หอค า เมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า เหล่าหลวง จับกุมให้ได้ 
และ สภ.อ่ืน สภ.ละ.1 คดี 
 
3.ให้ หน.สภ.ฯ ก าชับเร่งรัดการท าส านวนของ พงส. และขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องแต่งเครื่องแบบ
เต็มยศเท่านั้น ห้ามมีครึ่งท่อน 

 
             4.การลงข้อมูลในระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 %   
 

                                



    ๕.เรื่องงบประมาณ ให้ รอง ผบก.ฯ ที่ออกตรวจสถานียกระดับประชาชน เรียก พนักงานสอบ 
    สวน เจ้าหน้าที่การเงิน มาสอบถาม สร้างความเข้าใจ ติดขัดประการใด ท าไมไม่เบิกให้ครบถ้วน 
    และให้เร่งรัดเบิกให้ครบตามเป้าที่ ภ.จว.ตั้งไว้  
 

 ๖.การป้องกันและปราบปราม ชมเชย ทุก สภ.ท าไดดี้ตามเป้า ชมเชยข้าราชการต ารวจที่ท าดี 
ต ารวจคนใดท าไม่ดีต้องลงโทษ  

     
    

   ๗.ให้ หน.สภ.ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความรักความสามัคคี ให้มีการประชุมทุก สัปดาห์ 
 
   ๘.ให้ทุก สภ.ฯ ท าการฝึกทบทวน เพ่ือรอรับการตรวจจาก ภ.4 
 
   ๘.ช่องทางการรายงานเหตุ เหตุส าคัญหรือน่าสนใจให้      

    ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ทราบ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๐๓๘๙๓๒ และเหตุคดีส าคัญต้องรายงาน 
    เป็นเอกสารด้วย 
    

           ที่ประชุม         รับทราบและรับปฏิบัติ 

           เลิกประชุม  เวลา ๑๗.3๐ น. 
                       ....................................................................................... 

        พ.ต.ท.หญิง รัตติยา   เขียวมณีรัตน์      ตรวจรายงานการประชุม       
พ.ต.ต.อุดร      ศรีทุมมา        ตรวจ/ทาน                    

                                  ส.ต.อ.อรรคพล        เนาชารี         พิมพ์/ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


