
 รายงานการประชุมบรหิาร ภ.จว.บึงกาฬ  ครั้งที่ ๑๑ /งป.25๖๓ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓  ภ.จว.บึงกาฬ 

วันศุกร์ที่ ๗  ส.ค. 256๓  เวลา ๐๙.3๐  น. 
************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พล.ต.ต.พลัฏฐ ์  วิเศษสิงห์                    ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 
พ.ต.อ.สมศักดิ ์  คงไพบูลย ์           รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.บงึกาฬ 

                     พ.ต.อ.อนุกูล                ดาวลอย                     รอง ผบก.ภ.จว.บงึกาฬ 
พ.ต.อ.ประพันธ์            หล้าวงษ์             ผกก.สอบสวนฯ ภ.จว.บงึกาฬ 
พ.ต.อ.ประจักษ์            วงษ์หนองแวง           ผกก.สอบสวนฯ ภ.จว.บงึกาฬ 
พ.ต.อ.ชนินทร์   จิตรแจง้   ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ 
พ.ต.อ.พรีะวุฒิ               สุวรรณประสิทธ์ิ  ผกก.สภ.บุง่คล้า 
พ.ต.อ.สมยศ  รามกลุ     ผกก.สภ.ปากคาด 
พ.ต.อ.สูงศักดิ ์  จันทเมนชัย    ผกก.สภ.พรเจรญิ 
พ.ต.อ.อภิศักดิ์              กรองทิพย์                   ผกก.สภ.โซ่พิสัย 

                     พ.ต.อ.ธ ารงชัย  ไล้ทองดี            ผกก.สภ.เซกา 
พ.ต.อ.สมบรูณ์  สวัสดี     ผกก.สภ.เหล่าหลวง 
พ.ต.อ.ภาคิน  โพธ์ิกุล            ผกก.สภ.หอค า 
พ.ต.อ.สุรสิทธ์ิ  ถาวร      ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง 
พ.ต.อ.นาคินทร ์  พลโยธา   ผกก.สภ.ศรีวิไล 
พ.ต.อ.จามร  อันดี                         ผกก.สภ.บึงโขงหลง 
พ.ต.ท.กวีพนธ์  พงศ์สุวรรณพร  สว.สภ.ปง่ไฮ 
พ.ต.ท.ประดงุ   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.บงึกาฬ   
ร.ต.อ.ทศพล                นาคประภา             สว.ส.รน.๔ กก.๑๑ บก.รน. (แทน) สว.ฯ 
ร.ต.อ.ไพโรจน ์  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.บงึกาฬ (งาน 1) 
พ.ต.ท.ยงยุทธ  วะสัตย์   สว.ฝอ.ภ.จว.บงึกาฬ (งาน 2) 
พ.ต.ท.รัชกฤช  ศิรวรชัชกุล           สว.ฝอ.ภ.จว.บงึกาฬ (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 อญัชรีพร  สุทธิประภา  สว.ฝอ.ภ.จว.บงึกาฬ (งาน 6) 
พ.ต.ต.สรุพงศ์   เนติธรรมนาถ            สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ (งาน 7) 
พ.ต.ท.สุพิชา                บุตรเชียงค า       สว.กก.สส.ภ.จว.บงึกาฬ 

                     



 ส.ต.อ.อรรคพล              เนาชารี             ผบ.หมู่ฯ/เจ้าหน้าที ่
 ส.ต.ต.จริายุ    ภูโปร่ง                        ผบ.หมู่ฯ/เจ้าหน้าที ่

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

เริ่มประชุม          เวลา 1๓.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจง้ให้ในทีป่ระชุม 

พล.ต.ต. พลัฏฐ์  วิเศษสิงห์  ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ   แจ้งข้อสัง่การ ของ ผบ.ตร. และของ 
ผบช.ภ.๔ ให้ทกุหน่วยทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ ๑๐/งป.25๖๓  
เลขานุการ    การประชุมบรหิาร ภ.จว.บงึกาฬ ครั้งที่ ๑๐/งป.๒๕๖๓   เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  
      ๑๓.๓0 น.  ณ  ห้องประชุม ช้ัน ๓ ภ.จว.บึงกาฬ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.บงึกาฬ ครั้งที่ ๑๐/งป.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓          หน่วยงานต ารวจในสังกัด บช. อืน่ รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงบรูณาการ 

                         - น าเสนอตาม (power point) ของหน่วยงานต ารวจในสงักัด บช.อื่น 

- ต ารวจตรวจคนเข้าเมอืงบงึกาฬ (ตม.บึงกาฬ) รายงาน บคุคล เข้าราชอาณาจักร ๗๗๔ คน  
ออกราชอาณาจกัร ๗๔๕  คัน ยานพาหนะเข้าราชอาณาจักร ๖๓๙ คัน ยานพาหนะออกนอก
ราชอาณาจักร ๖๒๐ คัน จับกมุคดีลักลอบเข้าเมือง จ านวน ๑๕ ราย พลักดันจ านวน 1๖ ราย 

ท่ีประชุม                     รับทราบ 

   - ต ารวจพิสูจนห์ลกัฐาน (พฐ.) รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ไม่ม ี(power point) 
ท่ีประชุม                     รับทราบ 

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

ท่ีประชุม                     รับทราบ 

   - ต ารวจสันติบาล (ส.) รายงาน การปฏิบัติ เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มี (power point) 
     1.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์
                                 2.ไม่พบการกระท าผิดเกี่ยวกบัการเมือง 
ท่ีประชุม                     รับทราบ                           

   - ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 244 รายงาน ผลการปฏิบัตงิาน ไม่ม ี(power point) 

ท่ีประชุม                     รับทราบ                           

                               - ต ารวจทางหลวง  ไม่มีข้อราชการ ไม่ม ี(power point) 
ท่ีประชุม                     รับทราบ                           
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๔  หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ (ส่วนกลาง) สว.ฝอ.ฯ รายงานข้อมูล ข้อสัง่การในงานที่เกี่ยวข้อง    

                       งาน ๑ ธุรการและก าลังพล  

๑.  ภ.4. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งยศและบรรจุ นสต.เป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ 
ได้รับจัดสรร จ านวน 40 นาย มีผล ๑ สิงหาคม 63 ซึ่ง ภ.จว.บึงกาฬ ได้ปรบเกลี่ยก าลังให้
เหมาะสม กบัสภาพงานแต่ละ สภ.ด้วย 

๒. ส าหรับ ส.ต.ต.ทีบ่รรจุใหม่ ขอให้ แต่ละ สภ.ด าเนินการจัดสง่เอกสารเพื่อประกอบการออกค าสัง่ให้
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตปป. ให้งานก าลังพล ภ.จว.บงึกาฬ เพื่อด าเนินการออกค าสัง่ผูม้ีสทิธ์ิ
โดยเร็ว 

๓. การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการต ารวจ ปี 2563 ซึ่งทาง รพ.ทหารผ่านศึกได้มาตรวจ
ให้กับข้าราชการต ารวจในปกครองระหว่าง วันที่ 4-14 ส.ค.63 นั้น เมื่อตรวจเสร็จสิ้นแล้วขอให้
รายงานให้ ภ.จว.บึงกาฬทราบ 

 

ท่ีประชุม                   รับทราบ                           

            งาน ๒ การข่าว/เทคโน 
๑. สรปุสถิติปฏิบัติงาน IO ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๖๓   รวม

จ านวนทั้งหมด 1079 เรื่อง  ๑.สภ.พรเจริญ จ านวน ๓1๑  ครั้ง ล าดับ 1          ๒.สภ.บึงโขง
หลง จ านวน ๑44 ครั้ง ล าดับ 2   ๓.สภ.เมืองบงึกาฬ  จ านวน 1๒๐ ครั้ง  ล าดับ 3   

 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 3 นโยบายและแผน 
                              1. การตรวจยกระดับการบรกิารประชาชนของสถานีต ารวจ ประจ าเดือน กรกฎาคม  
        2563 
     - ผู้บังคับบญัชา ออกตรวจทั้งหมด  77 ครั้ง 
    2. การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรค 
       ระบาดโควิด – 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ   
       วิลาวัลย์)  ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค.2563 ในพื้นที่จงัหวัดบึงกาฬ  
    3. สถิติผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุบนทอ้งถนน ภ.จว.บึงกาฬ 
     - ยอดรวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อบถ.วันที่ 1 ม.ค. - 10 ก.ค. 63  
              ผู้บาดเจบ็ 20 ราย เสียชีวิต 62 ราย 

ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 4 ส่งก าลังบ ารุง 
                             1.ออกร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพบิัติ 2563 ทุก สภ.     

              ตลอดเดือน ก.ค.63 

          2.จัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แหง่ชาติ-ประดับธง บรเิวณรั้วหน้า ภ.จว.บงึกาฬ 

          3.จัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียงในการปล่อยแถวระดมกวาดล้าง 6-12 ส.ค.หน้า ภจว. 

 



ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                              งาน 5 ป้องกันปราบปราม/มวลชนสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน ก.ค.63  
            1. พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์   ผบก.ภ.จว.บึง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา โดยม ี
       แพทย,์ พยาบาล, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ,ข้าราชการต ารวจ 13 สถานีต ารวจ,  
       ฝ่ายอ านวยการ,กองกบัก ากบัการสบืสวน  จ านวน 175 นาย เข้าร่วม 
       กิจกรรมจิตอาสาบรจิาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ 
       พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  

   มหิศร ภูมิพลราชวรางกรู กิติสมบรูณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม 
   บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดง ถึงความจงรักภักดี ณ รพ.บงึกาฬ 

                        
 ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

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

๔. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เป้าหมายเบิกจ่ายที่ ภ.จว.บงึกาฬ ก าหนดประจ าเดือน สิงหาคม   
ร้อยละ ๙๐  ทุก สภ.ต้องเบิกจ่ายให้ได ้ตามเป้า 

    5.ให้เจ้าหน้าทีร่ายงานการใช้เงินกองทุนสืบสวนในระบบการรายงานทางเอกสารใหท้ันห้วง 
    เวลาและเป็นข้อมลูตรงกัน โดยใหร้ายงานภายในก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    6.ภ.จว.มีหนังสือแจ้งการเบิกส่งเอกสารค่าตอบแทนนักจิตวิทยา แจ้งให้สง่เอกสารเบิก 
    ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
    
ประธาน                       - สั่งการ ทีป่ระชุมครั้งตอ่ไป เนน้เรื่องเบิกแต่ละ สภ.ฯ  เบิกตามเป้า 
                                 - ให้ สภ.ฯ ที่มีผลเบิกจ่ายน้อย ให้เร่งรบีเบิกเงินใช้ได้ตามเป้า 
 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                            งาน 7  งานวินัย 

 
1. ส านวนวินัยอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเทจ็จริง รอบเดือนทีผ่า่นมา ไม่มี  

2. ส านวนวินัยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน มี 4 ส านวน  สภ.ศรวิีไล และ สภ.ดอนหญ้านาง 

3. การลงโทษข้าราชการต ารวจ เดอืน ก.ค.63 ไม่ม ี

 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           
                               กลุ่มงานสื่อสาร ๑๙๑  

1. สถิติการรับแจ้งเหตุ 191 ประจ าเดอืน ก.ค. พ.ศ. 256๓  
     สายเข้าทัง้หมด ๒,๕๘๔ สาย แยกเป็น 

- โทรมาไม่พูด ๒,๑0๓ สาย 
- ก่อกวน - สาย 
- สายหลุด 6 สาย 



- แจ้งเหตจุริง 1๑๗ สาย 
- บริการอื่น 3๒๔ สาย  
-ขอความช่วยเหลือ 1๗ สาย 

          2. ข้อมูลการรบัแจ้งเหตุ Police I Lert u  เดือน ก.ค.256๓ 
      - ทดลองระบบ 1 ครั้ง  รบัแจ้งเหตจุรงิ 1 ครั้ง 

                               3. ผลการประเมินเจ้าหน้าที่วิทยุ ประจ าสถานีต ารวจ เดือน ก.ค.256๓  
         -  ผ่านเกณฑ์ ทุก สภ. 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                             กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บึงกาฬ      
1. รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม การบันทึกข้อมูลครบทกุ สภ.  
๒.  การบันทึกข้อมูลคดีในระบบ (CRIMES) ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
๓.  การบันทึกข้อมูลท้องถ่ินในระบบ (CRIMES) ให้งานสบืสวนของ สภ.ฯ ท าการบันทึก 
สถานที่ หรอืบุคคลที่  เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ( บุคคล/สถานที่ ที่ถูกจับกมุ ) 

ประธาน                        - สั่งการ ให้ ผกก.(กลุม่งานสอบสวน) ศึกษา พรบ.การชุมนมุสาธารณะ ฯ แล้ว สรปุ ผล 
     การปฏิบัติ แนวทาง ข้อกฎหมาย ให้ ผบก.ฯ ทราบ 
 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           

                                กลุ่มงาน สืบสวน รายงาน ผลการปฏิบัตงิาน ประจ าเดือน  ( ก.ค.2563 ) 
                                1. ศอ.ปส.ภ.จว.บงึกาฬ  สถิติคดียาเสพติด  293 คดี  ผู้ต้องหา 307 คน 
                                   - สถิติ ของกลางยาเสพติด 1.กัญชาแห้ง ๘๗.๑๕ กก.  2.กัญชาสด ๖ ต้น 
         3.ยาบ้า ๔๓๔,๖31 เม็ด   4.ไอซ์ ๕ กิโลกรมั ๔.๔4 กรมั  พืชกระท่อม ๗๐ ใบ  
                                ๒. จัดท าโครงการด้านป้องกัน  - แดร์ D.A.R.E. 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน  
                                - จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาด้านสนับสนุน ส่งบ าบัด 
                                - สถิติตัวช้ีวัดยาเสพติด เป้าหมายก าหนดจาก ภ.4 ปฏิบัติภาพรวม 
                                - เครื่องตรวจพิสจูน์ Biometrices 
                                - ศปชก.ภ.จว.บึงกาฬ (CMIS)  - สถิติการลงข้อมลูระบบ ลงข้อมูลครบเรียบร้อย  
                                -ศูนย์ปฏิบัติการหมายจบัค้างเก่า (CCOC) 
                                - ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ภ.จว.บก.) 
                                -ศูนย์ปราบปรามผู้มอีิทธิพล และมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ภ.จว.บก.) 
                                -ศูนย์ปฏิบัติการปอ้งกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพยส์ินของประชาชน (ศปฉช.ภ.จว.บก.) 
                               3. ศพดส.ภ.จว.บึงกาฬ บุคคลต่างด้าว - ปทส. ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
                              - ข้อสั่งการผบก.ฯ ก าชับ หน.สถานีทุกโรงพัก ให้ลงระบบ CRIMES ให้ครบทุกสภ.ฯ 
ท่ีประชุม                    รับทราบ                           
 
ระเบียบวาระที่ ๕  หน.สภ.ทุกแหง่ในสงักัด น าเสนอผลงานปฏิบัติราชการ (ข้อมูลในรอบเดอืนทีผ่่านมา) 
   -ทุก สภ.ไม่มี การน าเสนอ ยกเว้น สภ.บึงโขงหลง น าเสนอตาม (power point) 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ ๖  ผู้บังคับบญัชาช้ีแจงข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

   พ.ต.อ.สมศักด์ิ  คงไพบูลย์  รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.บึงกาฬ 
   ๑.ฝาก หน.สภ.ในสงักัด ก าชับการปฏิบัตหิน้าที่ของชุดสืบสวน ดูม๊อบในพื้นที่ ถ้ามีรีบแจ้ง ภ.จว. 
              

๒.เรง่รัดการยึดทรัพยส์ิน ขบวนการค้ายาเสพติด จ้าง ขน สกัดกั้น การขยายผลจากผูจ้ าหน่าย 
๓.ให้ทุก สภ.เตรียมการช่วยเหลอืประชาชน หากเกิดอทุกภัย ข้ึนในพื้นที่ และรีบรายงาน ภ.จว. 
๔.ฝาก หน.สภ. ดูแล และอบรมผู้ใตบ้ังคับบัญชา ทุกนาย กรณี ที่มีต ารวจบรรจุใหม่ ให้ดูแล 
อบรม เป็นพเิศษ ทั้ง 40 นาย  

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

                     1. ให้ทุก สภ.จัดโต๊ะหมู่ สมุดลงนาม ผกูผา้ ประดับธง ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
 

2.การแข่งรถในทางถนน การชักชวนแข่งรถในสือ่โซเช่ียว แล้วมีการแข่งจริง ต้องจับกมุให้ได้  
ฝาก หน.สภ.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูทางโซเช่ียว ติดตาม หากมีการนัดแข่งรถ ให้หาทางป้องกัน จับกมุ 
 
3.การประชุมบรหิาร เดือนหน้า ให้ หน.สภ.ฯ น าเสนอผลงาน (power point) การปฏิบัตงิานใน
รอบเดือนทีผ่่านมา สภ.ละไม่เกิน ๕ นาที  

 
             4.การลงข้อมลูในระบบ CRIMES ต้องลงให้ครบ 100 %   
 

                               ๕.เรื่องงบประมาณ ให้ ทุก สภ.ฯ เบิกให้ครบตามที่ ภ.จว.ตั้งไว้ เดือน สิงหาคม ต้องได้ ๙๐ %   
     

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

     
   ๗.ให้ หน.สภ.ก าชับผู้ใตบ้ังคับบัญชา และสร้างความรักความสามัคคี ให้มีการประชุมทกุ สัปดาห ์

    
   ๘.ให้ หน.สภ.ศึกษา พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ การยื่น การอนญุาต  
    ต้องด าเนินการอย่างไร ให้ ผกก.(กลุม่งานสอบสวน) ไปศึกษา และ น าเสนอข้อกฎหมายระเบียบ 
    ให้ ผบก.ฯ ทราบ  
 
    ๙. แจ้งเรือ่งโครงการจัดหาอาวุธปืน ส าหรับข้าราชการต ารวจ 
   -    ตร. มีนโยบายให้สัง่จองอาวุธปืนให้ครบ ๕๐ % 

- ให้ งาน ๔ ประสาน สภ.ในสังกัดสง่รายช่ือข้าราชการต ารวจที่ต้องการสัง่จองอาวุธปืนตาม
โครงการ 

     



                     ๑๐.กรณีมีงานรื่นเริงในพื้นที่ ขอให้มีการสกัดกั้น จัดท าแผนการป้องกัน อยากให้ทุก สภ.มีความ 
       พร้อม ต้องพร้อม ว.4 หน.สภ.ต้องออกแผนการปอ้งกัน การตั้งด่านตรวจ และการประสาน  
       งาน สภ.ข้างเคียงที่มกีารจัดงาน 

 
๑๑.แจ้ง หน.สภ.ให้แจ้งผู้ใต้บังคับบญัชา เรือนจ าประสานมา การส่งผู้ต้องหาผิดหลักความ
ปลอดภัย ต้องถอยรถ รับ-ส่ง ที่จุดทีเ่รอืนจ า ก าหนดเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย 

 
   ๑๒.ช่องทางการรายงานเหตุ เหตสุ าคัญหรือน่าสนใจให้      

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

           ท่ีประชุม         รับทราบและรบัปฏิบัต ิ

           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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


