
 รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ  ครั้งที ่๑๐ /งป.25๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  ภ.จว.บึงกาฬ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ 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.อนุกูล                ดาวลอย                     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.ท.สุพิชา                บุตรเชียงค า       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 ๙/งป.25๖๓  
เลขานุการ    การประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ ๙ /งป.๒๕๖๓   เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา  
      ๑๓.๓0 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.บึงกาฬ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ ๙/งป.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓          หนว่ยงานต ารวจในสังกัด บช. อื่น รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 

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

- ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ (ตม.บึงกาฬ) รายงาน บุคคล เข้าราชอาณาจักร ๘๑๗ คน  
ออกราชอาณาจักร ๘๒๖ คัน ยานพาหนะเข้าราชอาณาจักร ๖๓๔ ยานพาหนะออกนอก
ราชอาณาจักร ๖๗๒ คัน จับกุมคดีลักลอบเข้าเมือง จ านวน 4 ราย พลักดันจ านวน 12 ราย 

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 มิถุนายน 2563 ไม่มี (power point) 
     1.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                                 2.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกับการเมือง 
ที่ประชุม                     รับทราบ                           

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

   - ผลการจับกุมทั้งหมด 6 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา ๗ คน ของกลาง ยาบ้า 1๑,๒๖๓ เม็ด 

    กัญชา ๒๐๐ กก.ยึด จยย.๒ คัน รถยนต์ 1 คัน ปืน ๒ กระบอก 

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  
              1. ข้าราชการต ารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563  
        จ านวน  16 ราย กรมบัญชีกลางโดยคลัง เขต 4 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน 
        บ านาญให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วทุกราย สิ้นเดือน ต.ค.63 สามารถ 
        เบิกจ่ายเงินได้ 
    2. การขอรับทุนบุตรข้าราชการต ารวจของสมาคมแม่บ้านต ารวจ ปี 2563 
        ภ.จว.บึงกาฬ ได้รับอนุมัติทุนให้บุตรข้าราชการต ารวจ จ านวน 3 นาย 
    3. โครงการปรับเปลี่ยนก าลังพล รุ่น 21 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในสังกัด  
        ภ.จว.บึงกาฬ มีผู้  แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 นาย  
         ( รอง ผกก. 2 นาย , ด.ต. 1 นาย) 
    4. การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการต ารวจ ปี 2563 ภ.จว.บึงกาฬ  
          ได้ประสาน รพ.ทหารผ่านศึกให้มาตรวจให้กับข้าราชการต ารวจในปกครอง  
       เนื่องจาก รพ.ตร.ไม่มีโครงการออกตรวจ ฯ โดยก าหนดตรวจระหว่างวันที่ 4-14  
       ส.ค.63 
     5. เนื่องจาก พ.ต.อ.จักรภพ  ท้าวฤทธิ์ และ พ.ต.อ.อารัก  มะสาธานัง  รองผบก.ภ.จว. 
       บึงกาฬ ได้เข้าอบรมหลักสูตร บตส. ห้วงเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ภ.จว.บึงกาฬ จึงมีค าสั่ง 
       แก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา สภ.ในปกครอง ให้ รองผบก.ภ.จว. 
       บึงกาฬ ใหม่ในช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย.63 (ตามตาราง) 

 

 
 



 
     
ที่ประชุม                   รับทราบ                           

            งาน ๒ การข่าว/เทคโน     
        1.สรุปสถิติการปฏิบัติงาน (IO) ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ เดือน มิ.ย. ปี งป.63 
     รวมทั้งหมด 1๘๘๘  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 
                               1. การตรวจยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ ประจ าเดือน มิถุนายน  
        2563 
     - ผู้บังคับบัญชา ออกตรวจทั้งหมด  77 ครั้ง 
    2. การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรค 
       ระบาดโควิด – 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ   
       วิลาวลัย์)  ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค.2563 ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  
    3. สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ภ.จว.บึงกาฬ 
     - ยอดรวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อบถ.วันที่ 1 ม.ค. - 10 ก.ค. 63  
              ผู้บาดเจ็บ 20 ราย เสียชีวิต 62 ราย 

ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 4 ส่งก าลังบ ารุง   
                                1.จัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายพระพรฯ ประดับธงบริเวณรั้วหน้า ภ.จว.บึงกาฬ 
    ๒.ร่วมปิดโครงการประกวดการฝึกของ ภ.จว.บึงกาฬ ประจ าปี ๒๕๖๓ สนามท่ี ๓ ณ 
    สนามสถานีต ารวจภูธรเมืองบึงกาฬ  
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 5 ป้องกันปราบปราม/มวลชนสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พ.ค.63  
     
                                1. พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์   ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ มอบหมายให้  พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์  
       รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา โดยมี พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ  
           วัชรเสวี รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ,นางค าหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  
       แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ,ข้าราชการต ารวจ 13 สถานีต ารวจ,  
       ฝ่ายอ านวยการ,กองกับก ากับการสืบสวน และต ารวจน้ า จ านวน 175 นาย เข้าร่วม 
       กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
       พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพ่ือแสดง 
       ถึงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
     

                        2. พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ , พ.ต.อ.จามร อันดี ผกก.สภ. 
       บึงโขงหลง , พ.ต.ท.ไพศาล ต้นแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.บึงโขงหลง ร่วมประชุมเตรียม 
       ความพร้อม กิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นาทโมเดลโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม 



       แนวพระราชด าริฯ ณ ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริฯ บ้านห้วยหินลาด  
       ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
    3. พล.ต.ต.พลัฏฐ ์วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี  
       รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ คณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่  
       ๓/๖๒ กลุ่ม ๑๔ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” คณะแม่บ้านต ารวจ ชุดจชส.ตร. จ านวน  
       105 นาย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ในฟาร์ม 
       ตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ 

ที่ประชุม                    รับทราบ                           

                          งาน 6 งานการเงิน                               
                                1. รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าไตรมาสที่ 3 
                                2. รายงานล าดับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด (PPTX) 
    ๓.จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3-4 ก าลังด าเนินการจัดสรรให้หน่วยในสังกัด 

๔. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ เป้าหมายเบิกจ่ายที่ ภ.จว.บึงกาฬ ก าหนดประจ าเดือน กรกฎาคม   
ร้อยละ ๘๖  ทุก สภ.ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ตามเป้า 

    5.ให้เจ้าหน้าที่รายงานการใช้เงินกองทุนสืบสวนในระบบการรายงานทางเอกสารให้ทันห้วง 
    เวลาและเป็นข้อมูลตรงกัน โดยให้รายงานภายในก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    6.ภ.จว.มีหนังสือแจ้งการเบิกส่งเอกสารค่าตอบแทนนักจิตวิทยา แจ้งให้ส่งเอกสารเบิก 
    ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    
ประธาน                       - สั่งการ ที่ประชุมครั้งต่อไป เน้นเรื่องเบิกแต่ละ สภ.ฯ  เบิกตามเป้า,ไม่ตามเป้า 
                                 - ให้ สภ.ฯ ที่มีผลเบิกจ่ายน้อย ให้เร่งรีบเบิกเงินใช้ได้ตามเป้า 
ที่ประชุม                    รับทราบ                           

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

1. สถิติการรับแจ้งเหตุ 191 ประจ าเดือน มิ.ย. พ.ศ. 256๓  
     สายเข้าท้ังหมด 1,๘๘๘ 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 มิ.ย.256๓ 
      - ทดลองระบบ 1 ครั้ง  รับแจ้งเหตุจริง 1 ครั้ง 

                               3. ผลการประเมินเจ้าหน้าที่วิทยุ ประจ าสถานีต ารวจ เดือน มิ.ย.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  ( มิ.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 ยกเว้น สภ.บึงโขงหลง น าเสนอตาม (power point) 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ผู้บังคับบัญชาชี้แจงข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

   พ.ต.อ.สมศักดิ์  คงไพบูลย์  รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.บึงกาฬ 
   ๑.ฝาก หน.สภ.ในสังกัด ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสืบสวน การปิดล้อม ตรวจค้น ต้องกระท า 
   ตามยุทธวิธี ใส่เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัย 

๒.เร่งรัดการยึดทรัพย์สิน ขบวนการค้ายาเสพติด จ้าง ขน สกัดก้ัน การขยายผลจากผู้จ าหน่าย 
๓.การขออนุมัติการจับกุมการ การขอหมาย บช.ปส.ให้ ภ.๔ อนุมัติ 
๔.ฝากเรื่อง DNA การพิสูจน์หลักฐาน การตรวจตัว บุคคล กับพัสดุ ต้องเข้าไปตรวจสอบ เพราะมี
การส่งยาเสพติด ทางพัสดุ ส ารวจแจ้งสาขาในพื้นที่ รูปคนส่งและบัตรประชาชนต้องตรงกันเพ่ือ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 



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

            ๑. งานป้องกันและปราบปราม ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเพราะสาเหตุใด ให้รายงานมาที่ ภ.จว. 

- คดีกลุ่ม 1-2 ถ้ามีคดี ต้องมีตัวคน จับให้ได้ตามเป้าของ ภ.จว.ฯ ฝากคดกีลุ่ม 1-2 ท าเป้าให้ได้ 

            - ฝาก สภ.ป่งไฮ คดี พยายามฆ่า ต้องจับให้ได้ สภ.เมืองบึงกาฬ คดี รับของโจร ต้องจับให้ได้ 

  - คดีกลุ่ม 3 - 4 ท าได้ตามเป้า ขอบคุณ ทุก สภ.ฯ เน้นจับกุมต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง เพ่ือ   
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 

                         ๒. ฝาก หน.สภ.ฯ กรณมีีการแข่งรถบนท้องถนน (เด็กแว้น) อย่าให้มี ถ้ามีต้องจับกุมให้ได้ 
                               ๓.  ให้ หน.สภ.อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นก าลังใจให้ต ารวจทุกนาย 

๔. การลงข้อมูลในระบบ polis ให้โอนทุกคดี ทุกส านวน ที่อยู่ในระบบ ของปี 2554-2558 มา
ลงในระบบ CRIMES ทุกคดี ทุกส านวน ให้ครบ ภายในเดือน กรกฎาคม ให้เรียบร้อย 
  - การลงระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 % ทั้ง 2 ระบบ ชมเชย ทุก สภ.ฯ ท าได้ตามเป้าที่ 
ภ.จว.ตั้งไว้ได้ดี 
 ๕. ให้ทุกสภ.เบิกงบประมาณให้ได้ตามเป้า เดือน ก.ค.63 เป้า ๘๖ % ต้องเบิกให้ครบทุก สภ.ฯ 
๖. ให้ทุก สภ.ฯ วางแผนการเบิกเงิน จนท.การเงิน, จนท.ก าลังบ ารุง, พงส.สอบสวน  ต้องท าเบิก 
เอกสารให้ถูกต้อง และให้ระวังการเบิก ห้ามเบิกซ้ าซ้อน 

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

                     1. การเชิญธงชาติ การพับธงชาติ การแสดงความเคารพธงชาติ ให้ท าตามแบบ ระเบียบ ที่ ตร.
ก าหนด อย่างเคร่งครัด เป็นประจ าทุกวัน 
 
2.การแข่งรถในทางถนน การชักชวนแข่งรถในสื่อโซเชี่ยว แล้วมีการแข่งจริง ต้องจับกุมให้ได้  
ฝาก หน.สภ.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูทางโซเชี่ยว ติดตาม หากมีการนัดแข่งรถ ให้หาทางป้องกัน จับกุม 
 
3.การประชุมบริหาร เดือนหน้า ให้ หน.สภ.ฯ น าเสนอผลงาน (power point) การปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมา สภ.ละไม่เกิน ๕ นาที  

 
             4.การลงข้อมูลในระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 %   
 

                               ๕.เรื่องงบประมาณ ให้ ทุก สภ.ฯ เบิกให้ครบตามที่ ภ.จว.ตั้งไว้ เดือน กรกฎาคม ต้องได้ ๘๖ %   
     

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

     
   ๗.ให้ หน.สภ.ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความรักความสามัคคี ให้มีการประชุมทุก สัปดาห์ 

    
   ๘.ช่องทางการรายงานเหตุ เหตุส าคัญหรือน่าสนใจให้      

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



    
           ที่ประชุม         รับทราบและรับปฏิบัติ 

           เลิกประชุม  เวลา ๑๖.3๐ น. 
                       ....................................................................................... 

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

                                  ส.ต.อ.อรรคพล        เนาชารี         พิมพ์/ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


