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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพ่ือทราบ 
                   รายละเอียดโครงการแบ่งปันน ้าใจสู่เพ่ือนต้ารวจใต้ 
เลขานุการ  1.  หลักการและเหตุผล 
          1.1 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั งแต่ต้นปี  
              พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้รับบาดเจ็บ  

           ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจ้านวนมาก  
       1.2 ข้าราชการต้ารวจไดป้ฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพ่ือความสงบสุขของ     

 บ้านเมือง           
  1.3 ตร. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่ข้าราชการต้ารวจและครอบครัวได้รับ   
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และตระหนักถึงความส้าคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์         
สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างข้าราชการต้ารวจ  
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     2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับข้าราชการต้ารวจทีป่ฏิบัติหน้าที่ในพื นที่เสี่ยงภัย 
     2.2 เพ่ือช่วยเหลือเกื อกูลดูแลทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของข้าราชการต้ารวจ 

  2.3 เพ่ือสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการต้ารวจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี                      
     2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความอบอุ่นใจคลายความเครียดต่อเพ่ือน             
   ข้าราชการต้ารวจด้วยกัน  

       2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ข้าราชการต้ารวจ 

       3.  เป้าหมาย 
    สร้างขวัญและให้ก้าลังใจแก่ข้าราชการต้ารวจในสังกัด ศชต. และ 4 สภ. 
 ของ ภ.จว.สงขลา   

    4.  วิธีการด้าเนินงาน 
     4.1 ขออนุมัติด้าเนินโครงการ 

    4.2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานีต้ารวจในพื นที่ ศชต. และ 4  สภ.                     
ของ ภ.จว.สงขลา กับหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด ภ.1 – ภ.8 และ บช.น.  
     4.3 ให้การช่วยเหลือเกื อกูลดูแลทุกข์สุข แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้าง               
ความอบอุ่นใจ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นและจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่                
ข้าราชการต้ารวจและครอบครัวตามศักยภาพและทุนทรัพย์ของหน่วย  
     4.4 ให้ บช. ต้นสังกัดของหน่วยที่ให้การช่วยเหลือ สรุปผลการด้าเนินงานใน                  
ภาพรวมแล้วรายงานผลให้  ตร. ผ่าน สก.สกพ. รอบ 3 เดือน คือ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 56         
และรอบ 6 เดือนภายในวันที่ 31 มี.ค. 57 

    5.  ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ตั งแต ่กันยายน 56 เป็นต้นไป  
  6.  งบประมาณ 
  งบประมาณของหน่วย หรือ งบประมาณส่วนบุคคล 
  7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  ข้าราชการต้ารวจมีขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
      7.2  ข้าราชการต้ารวจและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      7.3  สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีแก่ข้าราชการต้ารวจ 
             7.4  พัฒนาจิตใจเกิดความอบอุ่นใจ 
      7.5  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
   8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                         หารือแนวทางการด้าเนินการ  
เลขานุการ 1.  แนวทาง 
         (1)  ด้านจิตใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                                 (2)  สนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ 
     (3) จัดกิจกรรมและสันทนาการ 
    2 .การแบ่งกลุ่ม 

   ข้าราชการต้ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ภ.1-8 และ บช.น. รวม 78 บก.                                 
สร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการต้ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ศชต. และ 4 สภ. ของ สงขลา  
ภ.จว. รวม 55 สภ.   

              (1) กลุ่มท่ี 1  ภ.1, ภ.3 , ภ.6 ประสานความร่วมมือกับ ภ.จว.ยะลา (17 สภ.)  
          และ  ภ.จว.สงขลา (4 สภ.) 
              (2)  กลุ่มท่ี 2 ภ.2, ภ.4 , บช.น. ประสานความร่วมมือกับ ภ.จว.ปัตตานี (15 สภ.) 
              (3)  กลุ่มท่ี 3 ภ.5, ภ.7 , ภ.8 ประสานความร่วมมือกับ ภ.จว.นราธิวาส ( 19 สภ.) 
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