นโยบายการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
พล.ต.ต. สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บญ
ั ชาการตารวจตระเวนชายแดน

****************************
๑. วิสัยทัศน์
“กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”
๒. นโยบายทั่วไป
๒.๑ ปกป้อง เทิดทูน และพิ ทักษ์ รัก ษาไว้ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้
๒.๑.๑ ให้ความสาคัญสูงสุดในการถวายความปลอดภัย การป้องกันระงับอัคคีภัย
ในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ภายใต้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติของสานักพระราชวัง
๒.๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑.๓ เผยแพร่ พระเกี ย รติ คุ ณ พระราชกรณี ย กิ จ ที่ สาคั ญ ในทุ ก โอกาส รวมทั้ ง
เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชา
๒.๑.๔ สร้ างทั ศนคติ ค่ านิ ย ม ปลู ก ฝั งอุ ด มการณ์ ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละศรั ท ธาต่ อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.๑.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรม การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” รวมถึงการ
น้อมนาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรติ
๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
๒.๒.๑ พื้นที่หลักในการปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดน ได้แก่ พื้นที่บริเวณ
แนวชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วย
หลักในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามภารกิจหน้าที่

-๒๒.๒.๒ ปรับการจัดและการวางกาลัง การป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการชายแดนทั้งทางบก และทางทะเล การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ การค้าชายแดน รวมทั้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกันกั บประเทศเพื่อนบ้านตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๓ พัฒนาและบูรณาการระบบงานการข่าวของภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งเชิงรับ
และเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลร่วมด้านการข่าว
ของหน่วย ปลูกฝังจิตสานึกการเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารให้กับกาลังพลทุกนายรวมถึงให้มี
การดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและพื้นที่อาคารบ้านพัก
๒.๒.๔ พั ฒ นาระบบการเฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม พื้ น ที่ แ นวชายแดนรวมถึ ง การ
สนับสนุนการสารวจหลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างกันโดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับพื้นที่มีปัญหา พื้นที่ใกล้ชุมชน และพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยนาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒.๒.๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
๒.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในหน้าที่ของ
ตารวจควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
๒.๓ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสาคัญ
๒.๓.๑ ด้านยาเสพติด
๒.๓.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล
โดยยึดกฎหมาย และหลักนิติธรรม
๒.๓.๑.๒ ปราบปรามจั บกุ ม ผู้ ผลิ ต ผู้ ค้า ผู้ ลาเลีย งยาเสพติ ดในทุก ระดับ
โดยเน้นการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.๓.๑.๓ ให้ความสาคัญในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง โดยสนับสนุน
การพัฒนาครูตารวจ ( D.A.R.E. )
๒.๓.๑.๔ พัฒ นาระบบเครื อ ข่ายการข่าวเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ให้
สามารถเชื่อมโยงกัน และนามาใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี รวมถึงการพัฒนาการแจ้งข่าวสาร
ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี
๒.๓.๑.๕ แลกเปลี่ ย นข่ า วสาร และประสานความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
ชายแดนในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
๒.๓.๑.๖ ให้ความสาคัญสานวนการสืบสวน เพื่อนาไปสู่การดาเนินคดี

-๓๒.๓.๒ ด้านทรัพยากรป่าไม้
๒.๓.๒.๑ ให้ความสาคัญในการสนองตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ “พระเจ้าอยู่หัว
เป็นน้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะสร้างป่า”
โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและปลูกฝังอุดมการณ์ในการรัก หวงแหนป่าไมแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนรอบที่ตั้งหน่วย หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ หรื อในทุก
โอกาสและให้ถือเป็นหน้าที่ของตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย
๒.๓.๒.๒ ใช้ ม าตรการการข่ า ว เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ขยายผลและ
ดาเนินคดีกับผู้จ้างวาน หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
โดยเฉพาะไม้พะยูง รวมทั้งอุปกรณ์การกระทาผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับ
สัตว์ป่า เป็นต้น
๒.๓.๒.๓ ประสานแผนและบู ร ณาการ การปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามผู้ทาลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๓.๓ ด้านอาชญากรรมอื่นๆ
๒.๓.๓.๑ เน้ น การปฏิ บั ติ ทั้ ง มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามปั ญ หา
อาชญากรรมสาคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้า
สินค้าหลบหนีศุลกากร อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น
๒.๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับตารวจท้องที่
และตารวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของตารวจตระเวนชายแดน
๒.๔ การรักษาความมั่นคงภายใน
๒.๔.๑ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๔.๑.๑ น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิ พลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา” และหลั กปรัชญาของ “เศรษฐกิ จพอเพียง” มาเป็นหลั ก
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๔.๑.๒ นาแนวทางสันติวิธี และงานการเมืองนาการทหารมาใช้เป็นกลไกหลัก
ในการแก้ปัญหา
๒.๔.๑.๓ สร้ างเอกภาพ และบูร ณาการ การแก้ ปั ญหา ระดั บ ยุ ทธวิ ธี ใ ห้
สอดคล้องกับระดับยุทธศาสตร์
๒.๔.๑.๔ ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวัน ลดความ
รุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ด้วยการค้น และทาลาย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เพื่อจากัด
เสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

-๔๒.๔.๒ การจั ดกาลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เขตปลอดทหารชั่วคราวบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๔.๒.๑ การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายในทุกระดับ
จะต้องมีการมอบหมายอย่างชัดเจนและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
๒.๔.๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกาลังพลอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒.๓ ระมัดระวังในการสร้างเงื่อนไข ความขัดแย้งในพื้นที่
๒.๕ การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.๕.๑ กองร้อ ย ตชด. เป็นหน่วยหลั กในการสร้างความมั่นคงปลอดภั ยในพื้น ที่
รับผิดชอบ โดยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.๕.๒ พัฒนาบุคลากรของหน่วย ให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ
ให้เกียรติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๒.๕.๓ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.๕.๔ การเตรี ย มความพร้ อ มในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และภั ย พิ บั ติ ต่ างๆ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทางบก
ทางน้า ทางอากาศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ การบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
๒.๖.๑ ด้านบุคลากร
๒.๖.๑.๑ เน้นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ ให้เป็นตารวจ
มืออาชีพให้กับกาลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและ
มี ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติงาน และผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ใ ห้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๖.๑.๒ พัฒนาบุคลิกภาพ ของ ตชด. ทุกนาย ในด้านการแต่งกาย การวางตน
และปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน
๒.๖.๑.๓ ฝึกอบรมแต่ละสายงานให้มีความรู้ ทักษะและความชานาญเฉพาะด้าน
อย่างเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมประเทศรอบบ้านให้
สอดคล้องกับพื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วย
๒.๖.๑.๔ จั ด ให้ มี ก ารทดสอบสมรรถภาพร่ า งกาย ตามมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๖.๑.๕ การพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลัก คุณธรรม ความรู้และ
ความสามารถ และหลักธรรมาภิบาล

-๕๒.๖.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย
๒.๖.๒.๑ พัฒนาและเสนอแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้างการจัดองค์กร
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะที่
ขาดแคลนกาลังพล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒.๖.๒.๒ ปรั บ ปรุ ง อัต ราการจั ด และอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ของกองบัญ ชาการ
ตารวจตระเวนชายแดนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน
๒.๖.๓ ด้านระบบ
๒.๖.๓.๑ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อม สาหรับเป็น
เครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่างๆ ให้มี
ความพร้อมทุกด้าน โดยนาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๖.๓.๒ พัฒนาหน่วยฝึก กก.๑ – ๙ บก.กฝ.บช.ตชด., บก.สอ.บช.ตชด.
ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร ตารา คู่มือ และเครื่องช่วยฝึกเพื่อให้มีขีดความสามารถ
รองรับการฝึกอบรมบุคลากร และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๖.๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้านและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นได้
๒.๖.๓.๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริ ง โดยบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาภาครั ฐ และภาคเอกชน และสถาบั น
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการนาผลงานวิจัยในหลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๖.๔ ด้านสถานที่
๒.๖.๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทางาน ให้มีความสะอาดทันสมัย
๒.๖.๔.๒ กาหนดให้มีกิจกรรม ๕ ส. ทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒.๖.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกาลังใจ
๒.๖.๕.๑ จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของ
ข้าราชการตารวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๒.๖.๕.๒ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ าราชการ
ตารวจและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ
๒.๖.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการตารวจและครอบครัวให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและเพียงพอ

-๖๓. นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ สนับสนุนการจัดกิ จกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหั วใจ”
รวมถึงการน้อมนาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม อย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรติ
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยเฉพาะการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนชายแดน
๓.๓ พัฒนาปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนให้ได้ตามมาตรฐาน มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์สวยงาม
๓.๔ บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผสมผสาน
มาตรการทางการข่าว มาตรการป้องกัน และมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่อ ง ต่อเป้าหมายที่
เป็นแหล่งเพาะปลู กพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการลาเลีย ง ตลอดจนกลุ่ม ขบวนการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปัญหา
๓.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยุทธวิธีให้กับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ รวมถึง
จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ให้ครอบคลุมชนิดของภัยต่างๆ
ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับพื้นที่ที่เกิดภัยซ้าซากหรือพื้นที่เสี่ยง
๓.๖ เตรี ย มก าลั งพลเพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ การร้ า ย หรื อ ก่ อ เหตุ ร้ า ย
ภายในประเทศ ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบและสามารถตอบโต้เหตุก ารณ์ไ ด้ทัน ที
เมื่อได้รับการร้องขอหรือสั่งการ
๓.๗ เตรียมพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้ง
ในปี ๒๕๖๒
๓.๘ ให้ ค วามส าคั ญ ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาประเทศภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ๑๑ ด้ าน แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนด้านความมั่นคงและแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจ“Thailand 4.0” ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ
ตามอานาจหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
๓.๙ สนองการปฏิบัติงานตามยุ ท ธศาสตร์ ตร. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบาย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติตามที่มอบหมายให้กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบให้เกิดผลการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-๗๓.๑๐ ให้ ก องบั ง คั บ การอ านวยการวางแผนตรวจสอบ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงานผู้ บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดาเนินการใน ๒ ห้วงเวลา
คือครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
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