
รายงานการประชุมบริหารกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
ครั้งที่ 9/๒๕๖3  

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.  
ณ ห้องประชุมวิปุลากร อาคาร จุลละพราหมณ์ .บช.ตชด. 

----------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม 

๑. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา   ผบช.ตชด.   ประธาน 
๒. พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ  รอง ผบช.ตชด. 
๓. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรต ิ  รอง ผบช.ตชด. 
๔. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
๕. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตชด. 
๖. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม  รอง ผบช.ตชด. 
๗. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม  ผบก.สสน.บช.ตชด. 
๘. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์  ผบก.กฝ.บช.ตชด.  
๙. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. 

๑๐. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
๑๑. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
๑๒. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ์  ผบก.ตชด.ภาค 3 
๑๓. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑๔. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
๑๕. พ.ต.อ.วรพฒัน์ บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๑๖. พ.ต.อ.อ าพล อมรลักษณ์ปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด 
๑๗. พ.ต.อ.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ ์  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
๑๘. พ.ต.อ.สมัย    พรมพากล  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
๑๙. พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๐. พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๑. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ ์  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๒. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ ์  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๓. พ.ต.ท. ตรีโลจ์จนะ ภัสสุวัสม์  แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๔. พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์   เกีย้วเพ็ง  ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๕. พ.ต.อ.พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน    ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๖. พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๗. พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล  ผกก.ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๘. พ.ต.อ.อ านาจ หาญไฟฟ้า  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๙. พ.ต.อ.ทวีศักดิ ์ จินดาศักดิ ์  ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๐. พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ  ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๑. พ.ต.อ.กมล พลสมัคร  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๒. พ.ต.อ.ณัฐนันท์ เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
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๓๓. พ.ต.อ.ศภุวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๔. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๓๕. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ ์  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓๖. พ.ต.อ.สุวิทย์ สังฆะมณี  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.    
๓๗. พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๘. พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๙. พ.ต.อ.พงศ์พัชร นิยมภักด ี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๔๐. พ.ต.อ.วรากร สมสุวรรณ  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๔๑. พ.ต.ท.จักรพันธ์ พยับไชยกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๔๒. พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา   ผกก.ฝอ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๓. พ.ต.อ.อธิวัฒน์ ลาสุทธิ   ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๔. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา  ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๕. พ.ต.ท.ตะวัน ตระการฤกษ ์  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๖. พ.ต.อ.รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ  ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๗. พ.ต.ท.รชต เรยีงอิศราง  แทน ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.   
๔๘. พ.ต.อ.กุลทภัท อุทธิเสน  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 
๔๙. พ.ต.อ.ไกรวรรณ ประชุมพันธ์  ผกก.ตชด.๑1 
๕๐. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ ์  ผกก.ตชด.12 
๕๑. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล  แทน ผกก.ตชด.13 
๕๒. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง  แทน ผกก.ตชด.14 
๕๓. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
๕๔. พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล  ผกก.ตชด.21 
๕๕. พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์  ผกก.ตชด.22 
๕๖. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว  ผกก.ตชด.๒๓ 
๕๗. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน์  ผกก.ตชด.24 
๕๘. พ.ต.อ.จักรินทร์ ถ้ าแก้ว   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 
๕๙. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑ 
๖๐. พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย  ผกก.ตชด.๓๒ 
๖๑. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ ์  ผกก.ตชด.๓3 
๖๒. พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   ผกก.ตชด.๓4 
๖๓. พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
๖๔. พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน  แทน ผกก.ตชด.๔๑ 
๖๕. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.42 
๖๖. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท  ผกก.ตชด.43 
๖๗. พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.44 
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๖๘. พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์  ผบก.อก.บช.ตชด.         เลขานุการ 
๖๙. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา กระจ่างจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.        ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต  รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
๒. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๓. พ.ต.อ.นพดลภ์ มณีใส   รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๔. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ 
๕. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ  ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๖. พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ  ผกก.ตชด.13   ติดราชการ 
๗. พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ   ผกก.ตชด.๑๔   ติดราชการ 
๘. พ.ต.อ.สมชาย    ศรีศรยุทธ์  ผกก.ตชด.41   ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พ.ต.ท.อนันต์   ศรีเอ่ียม   รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
๒. พ.ต.ต.หญิง อทิตยา  ศิริวัฒน์   สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
 

๑. วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  กล่าวเปิดประชุม และก าชับการปฏิบัติ ดังนี้ 
   เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนภารกิจในส่วนของ บช .ตชด. ค่อนข้างจะมีจ านวนมาก  
ทั้งการรับเสด็จเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ รวมถึงการจัดงานเกษียณอายุราชการทั้งส่วนของ บช.ตชด. และ
ทั้งในส่วนของ ตร. ท าให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ อาจไม่เกิดความเรียบร้อย และส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมใน
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จึงมีการก าหนดประชุมบริหาร บช.ตชด.ครั้งที่ 9/2563 ขึ้นในวันที่ 31 ส.ค.63 เพ่ือให้
เกิดความสะดวกต่อทุกฝ่ายซึ่งมีภาระงานจ านวนมากทั้งในส่วนของพ้ืนที่ และการตรวจเยี่ยมในส่วนของรัฐบาล
เองที่เข้าไปตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ๆประสบปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยถือเป็นเรื่องส าคัญที่ บช .ตชด. จะต้อง
ขับเคลื่อนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. วาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เม่ือ 13 ส.ค.๖3 
 

มติที่ประชุม รับรองการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อ 13 ส.ค.๖3  
3. วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 3.1 พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา   ผบช.ตชด.   
  3.1.1 ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. ชี้แจงจ านวน ๒ เรื่อง 
   1) รายงานผลการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจ านวนของ ผดด. ที่ได้รับการปรับ
เงินเดือน รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง 
    การประเมินผลงานเพ่ือปรับเงินเดือนของ ผดด. จากการประชุมบริหาร บช.ตชด.
ครั้งที่ 8/2563 ได้มีข้อสั่งการให้ติดตามผลการประเมินว่าภายหลังจากเพ่ิมเงินเดือนผู้ดูแลเด็กแล้วได้มีการ
ปรับเปลี่ยนก าลังพลที่ท าหน้าที่ ผดด. ในปี 2563 หรือไม่จ านวนกี่คน เพราะเหตุใด ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ได้มีวิทยุ
ด่วนประสานเพ่ือส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลเด็กใน รร.ตชด. และศูนย์การเรียนในสังกัด แล้วรายงาน
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ให้ บช.ตชด. ทราบขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ปัจจุบันได้รับรายงานว่า
มี ผดด. ทั้งสิ้น 211 คน จบปริญาตรี 105 คน ต่ ากว่าปริญญาตรี 106 คน 
   2) รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการจัดฝึกอบรมครูพยาบาลซึ่งส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมพยาบาลสนาม ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ได้มีวิทยุสั่งการแจ้งก าชับทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   3) การด าเนินการของศูนย์ USO NETเพ่ือจัดให้มีโครงสร้างการคมนาคมพ้ืนฐาน
ทั่วถึงและบริการสังคมปี 2563 จ านวน 53 แห่ง ที่สิ้นสุดการสนับสนุนและการให้บริการจาก กสทช. 
     ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ได้มีวิทยุก าชับไปที่ รร.ตชด.ทุกโรงเรียนทั้ง 53 แห่ง 
ที่สิ้นสุดการสนับสนุนของโครงการ กสทช.ว่าให้ทุกโรงเรียนซ่อมแซม ก ากับดูแล ปรับปรุง อุปกรณ์ภายใต้ศูนย์
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอนจนการให้บริการแก่ชุมชนให้ค านึงถึงศักยภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียน  
ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาสนับสนุนและการให้บริการจาก กสทช.  
   4) การจัดท าบัญชีคุมสิ่งของหลวง สิ่งของบริจาค รร.ตชด.การแต่งตั้ง การโยกย้ายครู
พยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน การก าชับ การปฏิบัติมาตรการเว้นระยะทางสังคม Social Distancing และการใช้ชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal ) การแต่งกายและความประพฤติของครู รร.ตชด.ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
    ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ได้มีวิทยุสั่งการแจ้งก าชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  3.1.2 กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. รายงานผลการส ารวจเครื่องมือที่ยังขาดแคลน มี
ความจ าเป็นและด าเนินการประสานงานกับทาง ส านักบรรเทาสาธารณภัย กทม. เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านเครื่องมือดังกล่าว ตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ตชด. กับทาง กทม. 
   กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ผบช.ตชด.ได้รับโอนยานพาหนะ
จากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานครฯ เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ในเขตพระราชฐาน 
   เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ได้รับโอนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจาก กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 5 วัง และเพ่ิมเติมอีก 2 เขตพระราชฐาน ซึ่งจากการ
หารือในที่ประชุมทางส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม . จะให้ยืมให้ยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์ไป
พลางก่อน ก่อนที่หน่วยจะสามารถจัดหาได้ มีรายละเอียดดังนี้  
   รถดับเพลิงขนาด 5000 ลิตร จ านวน 1 คัน  
   รถดับเพลิงขนาด 6000 ลิตร จ านวน 2 คัน  
   รถดับเพลิงจนาด 2000 ลิตร จ านวน 1 คัน  
   รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จ านวน 1 คัน 
   สิ่งอุปกรณ์ประจ ารถรวมทั้งวิทยุสื่อสาร จ านวน 5 เครื่อง 
   ถังดับเพลิง จ านวน 19 ถัง  
   รวมทั้งสิ้น 35 รายการ 
   สรุปการด าเนินการ เดือน มิถุนายน 2563 ประชุมหารือรับโอนภารกิจ 
    - เดือนสิงหาคม 2563 จะท าการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ขาดแคลน 
    - เดือนกันยายน 2563 จัดท าบันทึก MOU ซึ่งขณะนี้ได้ร่าง MOU เรียบร้อย
แล้วจะประสานกับฝ่ายกฎหมายเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 3.1.3 ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.รายงานผลการศึกษาแนวทางในการส่งคืนอาวุธปืนเก่า
ของหน่วยในสังกัด บช.ตชด. 
  เนื่องจากว่าในห้วงที่ผ่านมามีความกังวลในเรื่องของอาวุธปืนเก่าที่ทาง บช .ตชด. 
จัดหาอาวุธปืน M4 อาวุธปืน Carbine ทดแทนแล้วโดยตามระเบียบการส่งอาวุธปืนเก่าคืนจะต้องน าอาวุธปืน
เก่าไปตรวจสภาพที่งานช่างอาวุธ บก.สพ. ซึ่งเมื่อหน่วยได้น าส่งอาวุธปืนเล็กยาว M16 และ Hk33 (ปลย.11) 
ตรวจสภาพที่ บก.สพ. แล้วพบว่าอาวุธปืนดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 30 ปีขึ้นไปซึ่งทางงานช่างอาวุธ บก.สพ. 
จะออกผลตรวจสภาพสาเหตุเสื่อมสภาพเป็นไปตามอายุการใช้งาน และ ฝสสน .3 บก.สสน.บช.ตชด. ได้
ประสานการปฏิบัติกับทาง ผบก.สพ. แล้วซึ่งทาง ผบก.สพ. ได้ก าชับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและจากการ
ตรวจข้อมูลไปยัง บก .ตชด .ภาค 4 ปรากฏว่ารายงานผลการตรวจอาวุธปืนของสรรพาวุธตั้งแต่เดือน  
มกราคม 2563 ซึ่งได้ส่งตรวจสภาพไปถึงปัจจุบันมีการออกผลการตรวจสภาพว่าอาวุธปืนเสื่อมสภาพจากก
การใช้งานจึงไม่ต้องชดใช้ราคาและตั้งกรรมการด าเนินการทางวินัยแต่อย่างใด  
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4. วาระท่ี 4 หน่วยในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติที่ส าคัญ 
  4.1 บก.ตชด.ภาค 1 สรุปผลการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
  สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๔.๑.๑ งานเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม

ข้าราชการต ารวจในสังกัด ร่วมท าบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมรักสามัคคี บก.ตชด.ภาค ๑ 

 ๒) เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม
ข้าราชการต ารวจในสังกัดร่วมท าบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลาง จว.ปทุมธานี 

 ๓) เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม
ข้าราชการต ารวจในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ หน้าศาลากลาง จว.ปทุมธานี 

 ๔) เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม
ข้าราชการต ารวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ และกิจกรรมทรัพยากรธรณีน้อมเกล้าเทิดไท้สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
จว.ปทุมธานี 

 ๕) เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ กก.ตชด.๑๓ จัดก าลังพลสนับสนุนภารกิจถวายความ
ปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินเป็นการส่วนพระองค์  ณ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 

 ๖) ระหว่างวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ จัดก าลังพลสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ To Be 
Number One ณ โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี 
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 ๗) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค.๖๓ กก.ตชด. ๑๔ จัดก าลังถวายความปลอดภัย  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วังไกลวังวล อ.หัวหิน 
จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

 ๘) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ส.ค. ๖๓ กก.ตชด. ๑๔ จัดก าลังถวายความปลอดภัย 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับแรม ณ กองบังคับการสนับสนุนทาง
อากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอ า จว. เพชรบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) 

  ๔.๑.๒ ผลการปฏิบัติงานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน  
 ๑) การลาดตระเวน และการเข้าตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๓๔ ครั้ง  

หน่วย การปฏิบัติ (จ านวนครั้ง) 
กก.ตชด.๑๑ ๑๒๘ 
กก.ตชด.๑๒ ๙๒ 
กก.ตชด.๑๓ ๙๕ 
กก.ตชด.๑๔ ๑๙ 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ ๓๓๔ 
 

 ๒) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙๖๗ ครั้ง  
หน่วย การปฏิบัติ (จ านวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ ๑๑๒ 

กก.ตชด.๑๒ ๙๐ 

กก.ตชด.๑๓ ๗๔๕ 

กก.ตชด.๑๔ ๒๐ 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ ๙๖๗ 
 

 ๓) การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว ผลการปฏิบัติในภาพรวม 
จ านวน ๑๖๒ ครั้ง ยอดนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน (ตามภาพฉาย) 

หน่วย การปฏิบัติ (จ านวนครั้ง) นักท่องเที่ยว 

กก.ตชด.๑๑ ๘๐ ๙,๐๐๐ 

กก.ตชด.๑๒ - - 

กก.ตชด.๑๓ ๘๐ ๙,๐๐๐ 

กก.ตชด.๑๔ ๒ - 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ ๑๖๒ ๑๘,๐๐๐ 
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 ๔) การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านจ านวน ๑๔ ครั้ง  

หน่วย การปฏิบัติ (จ านวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ ๑ 

กก.ตชด.๑๒ ๓ 

กก.ตชด.๑๓ ๘ 

กก.ตชด.๑๔ ๒ 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ ๑๔ 
 

  ๔.๑.๓ ผลการปราบปรามอาชญากรรม ๖ ประเภท (รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) 
 ๑) ผลการปราบปรามยาเสพติดมีผลการจับกุม ๙๕ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑๓๙ คน ของกลาง 

ยาบ้า ๒,๙๒๕ เม็ด ไอซ์ ๑,๔๑๒.๖๖ กิโลกรัม, เคตามีน ๕๐๕ กิโลกรัม และเฮโรอีน ๗๖.๑๔ กิโลกรัม  
 ๒) ผลการปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า มีผลการจับกุม/

ตรวจยึด ๓ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑ คน ของกลาง ไม้กระยาเลย จ านวน ๕๖ ท่อน, ไม้ชนิดอ่ืน ๆ จ านวน ๕ ท่อน และ
พ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก จ านวน ๔๗ ตารางวา 

 ๓) ผลการการปราบปราม จับกุม ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง มีผลการจับกุม ๖๓ ครั้ง 
ผู้ต้องหาชาวเมียนมา ๕๘ คน และชาวกัมพูชา ๑๔๓ คน  

 ๔) ผลการปราบปรามจับกุม ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
จับกุม/ตรวจยึด ๑๘ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑๘ คน ของกลาง อาวุธปืนสั้น ๓ กระบอก, อาวุธปืนยาว ๑ กระบอก,       
อาวุธปืนลูกซอง ๔ กระบอก, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ๗ กระบอก และกระสุน ๕๑๗ นัด  

 ๕) ผลการปราบปราม จับกุม การกระท าความผิดการลักลอบน าสินค้าหลบหนีศุลกากร
จับกุม/ตรวจยึด ๙ ครั้ง ผู้ต้องหา ๖ คน ของกลาง บุหรี่ต่างประเทศ จ านวน ๖,๐๘๕ ซอง 

  ๔.๑.๔ ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
 ๑) โครงการจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ข้าราชการต ารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑ ได้ด าเนินการตามโครงการ จิตอาสา  
“เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในห้วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  

 บก.ตชด.ภาค ๑  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   ๑ ครั้ง 
 กก.ตชด.๑๑  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม  ๑๔ ครั้ง 
 กก.ตชด.๑๒  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   ๗ ครั้ง 
 กก.ตชด.๑๓  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   ๘ ครั้ง 
 กก.ตชด.๑๔  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม  ๑๐ ครั้ง 

 ๒) สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  (๑) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๓  พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์  สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตชด. น า

คณะชมรมแม่บ้านต ารวจตระเวนชายแดน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เดินทางมาจัด
กิจกรรม “คิดถึงกัน คิดถึงกาญจน์” ณ รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย และ รร.ตชด. บ้านแม่น้ าน้อย โดยมี พล.ต.ต.
ไพโรจน์  ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๑๓  ร่วมให้การต้อนรับ 
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  (๒) เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ร่วมเฝ้าฯ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศวิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จว.จันทบุรี 

  (๓ ) เมื่ อวันที่  ๒๔  ส.ค.  ๖๓  พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด.  พร้อมด้วย  
พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค๑ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมได้เดินทางไปติดตามความ
คืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่ และ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล อ.ทองผาภูมิ  
จว.กาญจนบุรี 

 ๓) ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
 ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ 

น าคณะนักเรียน ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ บางไทร, พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ จว.พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.๙, พิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า, โครงการ 
Smart Farm บก.ตชด.ภาค ๑ จว.ปทุมธานี  

 ๔) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  (๑) กก.ตชด. ๑๑ จัดก าลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย พ้ืนที่ หมู่ ๑ ชุมชนบ้านหนองแฟบ, ตลาดเทศบาลต าบลมะขาม และบ้านเทิดไท้ หมู่ ๖ ต.อ่างคีรี  
อ.มะขาม จว.จันทบุรี   

  (๒) ร้อย ตชด. ๑๓๖ จัดก าลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย พ้ืนทีบ่้านดงพง อ.ไทรโยค จว. กาญจนบุรี  

  ๔.๑.๕ การตรวจเยี่ยมหน่วย และภารกิจผู้บังคับบัญชา 
 ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย 

พ.ต.อ.นรินทร์ ค าแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ตระเวน ปลูกป่า 
ชายแดน” ณ ร้อย ตชด.๑๓๖ และเดินทางไปยังบ้านของนาย ถิน บุญแตง ม.๑ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค  
จว.กาญจนบุรี เพ่ือติดตามการประเมินโครงการจิตอาสา “บ้านจากใจ ตชด. กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๓”  

 ๒) เมื่อวันที่  ๑๘ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ตชด.ภาค๑ พร้อม
คณะกรรมการของ บช.ตชด. เดินทางไปตรวจการประกวดการฝึก ณ ร้อย ตชด.๑๔๗ และคณะกรรมการตัดสิน
ให้ชนะเลิศระดับ บช.ตชด. 

 ๓) เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมและมอบน้ าดื่มให้กับก าลังพลของ กก.ตชด.๑๓ ที่ปฏิบัติภารกิจ รปภ. พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 
(State Quarantine) ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ   

 ๔) เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ชุด
ปฏิบัติการจุดตรวจชายฝั่งริมทะเล (เกาะกูด) ได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของชุดปฏิบัติการเกาะกูด  
ในด้านต่าง ๆ  

 ๕) เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.ได้เดินทาง 
ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๑๔ และ ร้อย ฉก.ตชด.จันทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที ่

 ๖) เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจพื้นที่ ณ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว 
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 ๗) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามประเมินโครงการสร้างจิตส านึกฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ ร้อย ตชด.๑๓๗  
อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี และ ร้อย ตชด.๑๔๔ อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 

 ๘) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางไป
ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาแถลงข่าวการจับกุมนาย ศักดิ์ชัย 
เเกรอด ในข้อหาครอบครอง ไอซ์จ านวน ๑,๓๘๕ กิโลกรัม เคตามีน จ านวน ๕๐๐ กิโลกรัม และเฮโรอีน 
จ านวน ๗๕ กิโลกรัม 

 ๙) ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๙ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ตชด.ภาค๑ และ
คณะเดินทางไปตรวจราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในพ้ืนที่ กก.ตชด.๑๔ 

  ๔.๑.๖ ผลการด าเนินการของหน่วย และภารกิจสนับสนุน 
 ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ส.ค. ๖๓ บก.ตชด.ภาค ๑ สนับสนุนที่พักให้ข้าราชการต ารวจ

หญิง ที่เดินทางมาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (Local CAT)  
  ๔.๑.๗ ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  

 ๑) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๕ ส.ค.๖๓ กก.ตชด.๑๑ จัดก าลังพลจ านวน ๒๐ นาย ปฏิบัติ
ภารกิจ รปภ. พ้ืนที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม Bay Beach Resort Jomtien Pattaya 
จว.ชลบุรี 

 ๒) ระหว่างวันที่ ๒๕ ส.ค.- ๗ ก.ย.๖๓ กก.ตชด.๑๒ จัดก าลังพลจ านวน ๒๐ นาย 
ปฏิบัติภารกิจ รปภ. พ้ืนที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม Bay Beach Resort Jomtien 
Pattaya จว.ชลบุรี 

 ๓) ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ ส.ค.๖๓ กก.ตชด.๑๓ จัดก าลังพลจ านวน ๒๐ นาย ปฏิบัติ
ภารกิจ รปภ. พ้ืนที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ   

  ๔.๑.๘ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค ๑ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ในภาพรวมด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๓  

บก.ตชด.ภาค ๑ เบิกจ่ายได ้ ร้อยละ ๘๖.๖๘ 
กก.ตชด.๑๑ เบิกจ่ายได ้ ร้อยละ ๘๙.๙๗ 
กก.ตชด.๑๒ เบิกจ่ายได ้ ร้อยละ ๗๘.๒๐ 
กก.ตชด.๑๓ เบิกจ่ายได ้ ร้อยละ ๘๔.๗๕ 
กก.ตชด.๑๔ เบิกจ่ายได ้ ร้อยละ ๘๔.๐๔ 

  ๔.๑.๙ แผนที่จะด าเนินการในห้วงต่อไป 
 ๑) เตรียมพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์วาตภัย และอุทกภัย  
 ๒) เตรียมความพร้อมก าลังพลสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. พ้ืนที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 
(State Quarantine) 

 ๓) เตรียมการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ๔) เตรียมความพร้อม กองร้อยควบคุมฝูงชน ฝึกทบทวนประจ าเดือน ณ ที่ตั้งหน่วย 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
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 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค ๒ 
  สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๔.๒.๑ การปกป้อง เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย : มีการปฏิบัติจ านวน ๔ ครั้ง  

  (๑) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

  - วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จว.นครราชสีมา 
จ านวน ๑ ครั้ง  

  - วันที่  ๕ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนที่   
จว.อุดรธานี จ านวน ๑ ครั้ง (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ติดตามเสด็จ) 

  (๒) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             
  - วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เสด็จปฏิบัติ พระกรณียกิจในพ้ืนที่   
จว.ขอนแก่น และ จว.ชัยภูมิ  

  (๓) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  - วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พ้ืนที่  
จว.ศรีสะเกษ  จ านวน ๑  ครั้ง  
 หน่วยได้มอบหมาย ผกก.ตชด. ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ฯ ท าหน้าที่ควบคุมและ
ก ากับดูแลการปฏิบัติของก าลังพล ถปภ. และจัดก าลังพล สสน.กอร.ถปภ.ประจ าพ้ืนที่เสด็จ รายละเอียด ดังนี้ 
  - จัดชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือท าลายวัตถุระเบิด สนับสนุน กอร.ถปภ.ประจ า
พ้ืนที่เสด็จฯ จ านวน  ๘ ชุด 
  - จัดชุดนายต ารวจติดต่อประจ า กอร.ถปภ.ประจ าพ้ืนที่เสด็จ จ านวน ๑๐ ชุด  
  - จัดก าลังพลถวายความปลอดภัย จ านวน ๑ กองร้อย ถปภ.ตชด.  (ก าลังพล
ปฏิบัติรวมทั้งสิ้นทุกภารกิจ ๑๕๐ นาย) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยสูงสุดอย่าง
สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ 

  ๒) การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง 
 เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๒ และ กก.ตชด.๒๑ – ๒๔ จัดพิธี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในวันส าคัญ
ดังกล่าวแต่ละหน่วยมีการจัดกิจกรรมท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
กิจกรรม จิตอาสาฯ รวมทั้งมีการบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

  ๔.๒.๒ การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ : จ านวน ๒ ครั้ง 
 ๑) วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ รปภ. ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รมช.กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม ลุ่มน้ าโขง 
เลย ชี มูล สงคราม พ้ืนที่ จว.สุรินทร์  หน่วยจัดชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือท าลายวัตถุระเบิด สนับสนุน กอร.รปภ.
ประจ าพ้ืนที่ฯ จ านวน ๑ ชุด  
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 ๒) วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รภป. พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง  นรม . 
 และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการพ้ืนที่ จว.ขอนแก่น 

  - พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฏ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ  
  - และหน่วยจัดชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือท าลายวัตถุระเบิด สนับสนุน กอร.รปภ.

ประจ าพ้ืนที่ฯ จ านวน ๓ ชุด  
 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๔.๒.๓ รับการตรวจเยี่ยม และผู้บังคับบัญชา ตร. และ บช.ตชด. เดินทางปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วย จ านวน ๓ ครั้ง  

 ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. พร้อม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก ประจ าปี ๒๕๖๓ เดินทางมาตรวจกองร้อย
ชนะเลิศประกวดการฝึกระดับ บช.ตชด. ณ ร้อย ตชด.๒๒๕ อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.ท.ธัชพล คงทวี  
ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๕ พร้อมข้าราชการต ารวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ 

 ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผช.ผบ.ตร.(มค๔) ได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ รับฟังบรรยายสรุป และมอบนโยบายแก่ ขตร.กก.ตชด. ๒๒ โดยมี  
พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒ .พร้อมด้วย
ข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๒๒ ร่วมให้การต้อนรับ 

 ๓) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางมาร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ร.ร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๒๒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายนิวัฒน์    ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดี
กรมพลศึกษา เป็นประธาน 

  ๔.๒.๔ การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
 การเตรียมการด้านการควบคุมการชุมนุมสาธารณะฯ หน่วยมีการยกระดับ ศปก.ในการ

เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องทางการเมือง และด ารงการติดต่อสื่ อสาร
จากหน่วยเหนือตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการตรวจความพร้อมก าลังพลร้อย คฝ. ตรวจเช็คอุปกรณ์ รวมทั้งมีการฝึก
ทบทวน ณ ที่ตั้งเป็นประจ าทุกเดือน    

 ซึ่งในห้วงวันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กก.ตชด.๒๑,๒๔ ด าเนินการฝึก
กองร้อยควบคุมการชุมนุมสาธารณะ (คฝ) ขึ้น ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.๒๕๕๘ ให้กับก าลังพลที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ ในการนี้ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วง
สมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานเปิดการฝึก และร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมฯ ณ กก.ตชด.๒๔ อ.เมือง  
จว.อุดรธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันก าลังพลกองร้อยควบคุมการชุมนุมสาธารณะ
(คฝ) ของหน่วย มีความพร้อมในการปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อสั่งการ    

  ๔.๒.๕ สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม  
 ๑) การปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 

  (๑) ผลการปฏิบัติ   ๑๑๒     ครั้ง 
  (๒) ปฏิบัติหลัก       ๗๓     ครั้ง, บูรณาการ  ๒๑  ครั้ง 
  (๓) ผู้ต้องหา        ๑๑๒    ราย 
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  (๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้      
  - ยาบ้า          ๑๖๘,๓๒๖        เม็ด 
  - ไอซ์                   ๘๖๐.๔๖   กิโลกรัม  
  - กัญชาอัดแท่ง        ๘๒๙.๑๐  กิโลกรัม 
  - กระท่อม                ๑๙.๕๐  กิโลกรัม 

 ๒) ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญด้านการปราบปรามยาเสพติด จ านวน ๖ คด ี
  (เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ๓ คดี, และร่วมบูรณาการ จ านวน ๓ คดี) 
  (๑) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชปข.กก.ตชด.๒๒ จับกุมผู้ต้องหา จ านวน ๒ ราย 

พร้อมของกลางยาบ้า จ านวน ๗๒,๐๐๐ เม็ด, ไอซ์ จ านวน ๙๖.๖๔ กรัม สถานที่เกิดเหตุ ทางเข้าหมู่บ้านอุบมุง 
ม.๕ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี  (หน่วยปฏิบัติการหลัก)   

  (๒) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๒๓๕ จับกุมผู้ต้องหาจ านวน ๒ คน 
ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) จ านวน ๒๐๐ แท่ง/กก. 

  สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านธาตุน้อย-ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๑ ต.
พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม (หน่วยปฏิบัติการหลัก) 

  (๓) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๒๓๕ ร่วมกับ นรข.นครพนม จับกุม
ผู้ต้องหาจ านวน ๒ คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) จ านวน ๒๒๐ แท่ง/กก. สถานที่
เกิดเหตุ บ้านดอนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จว.นครพนม (ร่วมบูรณาการ) 

  (๔) เมื่อ ๑ ส.ค.๖๓ ร้อย ฉก.ตชด.๒๔๔  บูรณาการร่วมกับ กก.๓ บก.ปส.๒ บช.ปส. จับกุม
ผู้ต้องหา ๒ คน พร้อมของกลาง ไอซ์ จ านวน ๘๖๐ กก. สถานที่เกิดเหตุ สี่แยกไฟแดงหนองหาน ต.หนองเม็ก    
อ.หนองหาน จว.อุดรธานี (ร่วมบูรณาการ) 

  (๕)  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๒๓๗ ร่วมบูรณาการ    กับ ศอ.ปส.
ชอน. จับกุมผู้ต้องหาจ านวน ๒ คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) จ านวน ๔๐๙ แท่ง/
กก.  

สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขท่ี ๓๓/๑ ม.๒ บ.แก้ง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 
(ร่วมบูรณาการ) 

  (๖) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชปส.กก.ตชด.๒๓  จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน พร้อม
ของกลาง ยาบ้า ๑๖,๐๐๐ เม็ด  ตรวจยึดรถยนต์ ๒ คัน  สถานที่จับกุม  ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จว.นครพนม 
(เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก) 

 ผลการปฏิบัติที่ส าคัญทั้ง ๖ คดี  หน่วยได้รายงานให้ บช.ตชด.ทราบแล้วทาง
เอกสาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   การปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญ : ประชุมหารือ แนวทางการสกัดกั้นยาเสพ
ติด จ านวน ๑ ครั้ง 

  - เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
พร้อมด้วย พ.ต.ท.ขวัญชัย สิงห์อ่อน สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ และก าลังพล ฉก.ตชด.๒๔ เดินทางร่วมประชุม
หารือแนวทางการสกัดก้ันยาเสพติด และร่วมพิธีเปิดยุทธการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคท่ี ๒/ผอ.ศอ.ปส.ชอน. 
เป็นประธานในพิธี 
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  ๔.๒.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน    
 ๑) การด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

  (๑) การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม               จว.
อุบลราชธานี     

  บก.ตชด.ภาค ๒ ร่วมกับ กก.ตชด.๒๒ และส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมกันจัดเตรียมพ้ืนที่ต่างๆ และความพร้อมทั้งในส่วนของโครงการพระราชด าริและกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แผนผังเส้นทางการเสด็จฯ มี ดังนี้ 

 จุดที่ ๑ พระราชทานสิ่งของพระราชทาน 
 จุดที่ ๒ ลงพระนามาภิไธยและถวายรายงาน 
 จุดที่ ๓ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 จุดที่ ๔ อาคารเด็กเล็ก 
 จุดที่ ๕ โรงอาหาร 
 จุดที่ ๖ ห้องสมุด 
 จุดที่ ๗ ห้องสอนสาธิตภาษาไทย ป.๓ 
 จุดที่ ๘ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องเรียนอัจฉริยะ 
 จุดที่ ๙ ห้องสมเด็จย่า 
 จุดที่ ๑๐ ห้องนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
 จุดที ่๑๑ โรงเรียนพ่ี 
 จุดที่ ๑๒ ชมรมศิษย์เก่า 
 จุดที่ ๑๓ เรือนพยาบาล 
 จุดที่ ๑๔ ศูนย์วัยเตาะแตะ 
 จุดที่ ๑๕ อาคารสหกรณ์ 
 จุดที่ ๑๖ ศูนย์ฝึกอาชีพ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บริเวณลานหน้าเสาธงริมแม่น้ าโขง ซึ่งจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 (ก) การปักหมุดบนแผนที่ประเทศไทย เนื่องในโอกาสการเสด็จพระราชด าเนิน
ทรงตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชด าริใน รร.ตชด.เป็นครั้งที่ ๑,๐๐๐ ณ รร.ตชด.บ้านปากลา อ.โขงเจียม  
จว.อุบลราชธานี  

 (ข) การเปิดป้าย รร.ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา และการแสดงดนตรีของนักเรียน   
 (ค) ชมขบวนพาเหรดเรือเฉลิมพระเกียรติ 
 (ง) ทรงเยี่ยมชมรมศิษย์เก่า รร.ตชด. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ และท่ัวประเทศ 

พร้อมการกล่าวค าปฏิญาณตนและถวายของที่ระลึก 
 (จ) ส่วนราชการถวายสิ่งของที่ระลึก โดย ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค๑-๔ และ

หน่วยงานร่วมเสนอโครงการ 
 จุดที่ ๑๗ หน่วยแพทย์พระราชทาน 
 จุดที่ ๑๘ เต็นท์ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ 
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 เสร็จสิ้นเสด็จพระราชด าเนินกลับ 
 โดย บก.ตชด.ภาค ๒ และ กก.ตชด.๒๒ มีการประสานการปฏิบัติ  

กับ ผวจ.อุบลราชธานี และส่วนราชราชการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเตรียมการฯ เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการรับเสด็จ ครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ 

 เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒  
พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี 
พ.ต.ท.สุระสิทธิ์  สกุลพานิช รอง ผกก.ตชด.๒๒ พร้อมด้วย คณะครู/ผู้น าชุมชน ร่วม ปบ.ภารกิจ 

 จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้เดินทางเป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาไทยของครู  รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๒๒ พร้อมมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วิทยาเขตบ้านยางน้อย) อ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.รินณวัฒน์ 
ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒, ข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๒๒ และคณาจารย์ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีฯ 

  (๒) บก.ตชด.ภาค ๒ ก าหนดจัดในห้วงเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่ง  
กก.ตชด.๒๒ เป็นหน่วยแรกในสังกัดที่จัดการแข่งขัน ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม นี้ โดยมี  
นาย นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในการนี้ได้เรียนเ ชิญ  
พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย 

 ๒) ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า ร.ร.ตชด. บก.ตชด.ภาค ๒ (ศอน.) 
 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็น

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับ
การต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผู้บังคับบัญชาฯ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดการฝึกอบรมฯรุ่นที่๒๘/๒๕๖๓ ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๒ ต.จอมบึง อ.กระนวน จว.ขอนแก่น (นักเรียนเข้า
รับการอบรม จ านวน ๒๐ คน เป็นชาย ๑๔ คน และหญิง ๖ คน) 

 ๓) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ห้วงแต ่๑ – ๓๑ ส.ค.๖๓ 
หน่วยมีการด าเนินงานตามโครงการฯ จ านวน ๔๓ ครั้ง  

 - จิตอาสาพัฒนา   ๓๔ ครั้ง 
 - จิตอาสาภัยพิบัต ิ    ๗ ครั้ง 
 - จิตอาสาเฉพาะกิจ    ๒ ครั้ง 
 - ข้าราชการต ารวจ ๑,๑๓๘ นาย 
 - ข้าราชการอื่นๆ ๓,๔๒๑ นาย 
 - ประชาชน ๕,๗๖๗ คน 

 รวม   ๑๐,๓๒๖  คน   
  และในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๒ มีการด าเนินการกิจกรรม  

จิตอาสาพัฒนา “ซ่อมแซม/สร้างบ้านเรือนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้”เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔ หลัง  
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 ๔) การบรรเทาภัย  
  สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บก.ตชด.ภาค ๒ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ด าเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ๑ ครั้ง 
  - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จ านวน ๑ ครอบครัว/ ๕ ราย 
  - มูลค่าความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหน่วยได้น าสิ่งของพระราชทานแจกจ่าย

ให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท 
  ๔.๒.๗ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บก.ตชด.ภาค ๒ 

- จัดสรร ๒๖๓,๓๓๒,๓๒๒.๐๐ บาท 
- ผูกพัน ๓,๕๓๔,๗๔๘.๐๐ บาท 
- เบิกจ่าย ๒๑๐,๘๒๙,๐๒๕.๒๒  บาท 
- คงเหลือ ๔๘,๙๖๘,๕๔๘.๗๘ บาท 
- คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย  ๘๑.๔๐ %  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
  ๔.๒.๘ แผนปฏิบัติในห้วงเดือนต่อไป :  

 ๑) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี   

 ๒) เตรียมการสับเปลี่ยนก าลังพลปฏิบัติภารกิจพ้ืนที่ปราสาทพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ 
จว.ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๓) เตรียมการสับเปลี่ยนก าลังพลสนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยพ้ืนที่ จชต. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๓ บก.ตชด.ภาค ๓ 
  ๔.๓.๑ ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วย 

 ๑) ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วย 
  (๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ พล.ต.ต.สุนทร  

เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะฯ เดินทางไปประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และติดตามสถานการณ์น้ า ในเขตพ้ืนที่ จว.เชียงใหม่ มี  
พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓, พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่  

  (๒) เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๓๓ โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์  ผกก.ตชด.
๓๓ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจ คณะครู และนักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๓๓ ร่วมกิจกรรม ณ สนาม
กีฬา กก.ตชด.๓๓ 

  (๓) เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธาน
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๓ สังกัด กก.ตชด.๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ส.ค.๖๓ 
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และกล่าวปิดการแข่งขัน มีข้าราชการต ารวจ, ครู และ นักเรียน รร.ตชด. ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลาน
รวมพล กก.ตชด.๓๑ 

 ๒) การปฏิบัติงานด้านยุทธการ 
  - ภารกิจถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เป็นภารกิจหลัก
ส าคัญที่ บก.ตชด.ภาค ๓ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลตามภารกิจ ร้อยละ ๑๐๐ โดยได้มีการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การมีระเบียบ
วินัย เสียสละอดทน พัฒนาเครื่องมือ - อุปกรณ์ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการถวายความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับภารกิจ มีการเตรียมก าลังและจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
รัดกุมละเอียดและชัดเจนก่อนปฏิบัติภารกิจ ด าเนินการตรวจความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบัติ  ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งปฏิบัติการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานที่ประทับหรือกรณี
เสด็จฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  (๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย และภารกิจรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจาก กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคที่ ๓ มีการเสด็จฯ 
จ านวน ๔ ครั้ง ๑๖ ที่หมาย จัดก าลังพล ชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ หรือท าลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ และจัด
ก าลังพล ถวายความปลอดภัย รวม จ านวน ๑๒๐ นาย  
   (ก) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ 
ในพ้ืนที่ จว.เชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ ตั้งแต่วันที่ ๗ มี.ค.๖๓ เป็นต้นไป โดยประทับแรม ณ เรือนรับรอง 
ที่ประทับ บน.๔๑ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 
   (ข) ห้วงวันที่ ๒๑ - ๒๒ ส.ค.๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระ
เกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จว.เชียงใหม่  
   (ค) เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๓ กก.ตชด.๓๓ จัดก าลังพล ร้อย คฝ. จ านวน ๑ กองร้อย 
ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ใน พ้ืนที่  จ ว . เชี ย ง ใหม่  เ พ่ื อติ ดตามสถานการณ์ อุทกภั ย  และแก้ปัญหา เกษตรกรผู้ ปลู กล า ไ ย  
ในพ้ืนที่ ๘ จว.ภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 

  (๒) การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา และหน่วยควบคุมทางยุทธการ 
(ก) เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดน

ทหาร พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายความมั่นคงต่อ สปป.ลาว ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก  
จว.อุตรดิตถ์มี พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ รอง ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมให้การต้อนรับ 



- ๑๗ - 
 

(ข) เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 
พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๓๒ โดยมี พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ 
ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๓๒ ให้การต้อนรับ 

  (๓) การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
(ก) ห้วงวันที่ ๑๘ - ๒๑ ส.ค.๖๓ ครูฝึก กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. ท าการฝึกอบรม

ข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ กก.ตชด.๓๔ จ านวน ๑ กองร้อยควบคุมฝูงชน ๑๕๕ 
นาย ท าการฝึก ณ ที่ตั้ง กก.ตชด.๓๔ อ.เมือง จว.ตาก 

(ข) ห้วงวันที่ ๒๕ - ๒๘ ส.ค.๖๓ ครูฝึก กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ท าการฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ กก.ตชด.๓๑ จ านวน ๑ กองร้อยควบคุมฝูงชน ๑๕๕ 
นาย ท าการฝึก ณ ที่ตั้ง กก.ตชด.๓๑ อ.เมือง จว.พิษณุโลก 

 ๓) ผลการปราบปรามอาชญากรรมส าคัญ 
  (๑) การปราบปรามยาเสพติด 

 - สถิติการจับกุม 

หน่วยงาน 
ในสังกัด 

จับกุมราย (คดี) 
ผู้ต้องหา 

(คน) 

ของกลาง 
หน่วย 
ปฏิบัติ
หลัก 

สนับสนุน 
การปฏิบัต ิ

ยาบ้า ไอซ์ กัญชาสด กัญชาแห้ง ฝ่ืน เฮโรอีน 

(เม็ด) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

ศอ.ปส. 
บก.ตชด.ภาค ๓ 

- ๔๔ ๔๕ ๔๕๙ - ๕๐๐ - - - 

กก.ตชด.๓๑ ๖ ๔๑ ๕๑ ๒๐,๘๖๙ ๑๙๒.๔๒ ๓๐๐ ๗.๗ - - 
กก.ตชด.๓๒ ๓๖ ๒๙ ๖๗ ๑๑,๗๘๘ ๙.๑๙ ๔๖๖.๓๙ ๔๙๘.๒๕ ๑๘๗.๓๗ - 
กก.ตชด.๓๓ ๓๓ ๓๑ ๖๕ ๗๕๑,๕๔๒.๕ ๒,๐๐๐ ๑๐๐ - ๒,๙๙๗ ๑๖.๐๘ 
กก.ตชด.๓๔ ๖ ๓ ๑๐ ๑,๖๐๐ - ๑๖๒ - ๑๒ - 

รวม ๘๑ ๑๔๘ ๒๓๘ ๗๘๖,๒๕๘.๕ ๒,๒๐๑.๖๑ ๑,๕๒๘.๓๙ ๕๐๕.๙๕ ๓,๑๙๖.๓๗ ๑๖.๐๘ 
 

  (๒) ผลการจับกุมรายส าคัญ 
 - เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 

พร้อมคณะ เดินทางโดย ฮ .ตร .  หมายเลข ๓๒๐๔ เ พ่ือไปแถลงผลการปราบปรามยาเสพติด  
ณ ร้อย ตชด.๓๓๔ โดยมี พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓, พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์   
ผกก.ตชด.๓๓, พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๔ พร้อมด้วยก าลังพลให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ รอง ผกก.ตชด.๓๓/หน.ชุด ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค ๓, 
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๔ พร้อมด้วยก าลังพล จ านวน ๑ ชป. ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา ๒ 
ราย พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จ านวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด, ยาเสพติดให้
โทษประเภท ๑ (ไอซ์) จ านวน ๒ ถุง น้ าหนัก ประมาณ ๒ กิโลกรัม 
  



- ๑๘ - 
 

  (๓) การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายปา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รายการ กก.ตชด.๓๑ กก.ตชด.๓๒ กก.ตชด.๓๓ กก.ตชด.๓๔ รวม 

ตรวจยดึ/จบักุม (ราย/คดี) ๕ ๑๑ ๙ - ๒๕ 
ผู้ต้องหา(คน) - ๑๑ ๑ - ๑๒ 

รวมไม้ท่อนท้ังหมด 
(ท่อน) 

๑ ๒๐๗ ๑๖๖ - ๓๗๔ 

ปริมาตร (ลบ.ม.) ๑๐.๑๘ ๒๗.๑ ๑๗.๒๑ - ๕๔.๔๙ 
มูลค่า (บาท) ๑๗๘,๑๕๐ ๑,๓๕๐,๐๕๐ ๖๙๙,๓๕๐ - ๒,๒๒๗,๕๕๐ 

รวมไม้แปรรูปทั้งหมด (แผน่) ๑๕ ๘๖๑ ๒๒๕ - ๑,๑๐๑ 
ปริมาตร (ลบ.ม.) ๔.๙๖ ๒๑.๔๙ ๓.๒๔ - ๒๙.๖๙ 

มูลค่า (บาท) ๑๖๙,๖๐๐ ๒,๕๙๘,๕๕๐ ๓๒๒,๘๐๐ - ๓,๐๙๐,๙๕๐ 
ไร่ - งาน - ตารางวา ๒๘-๐-๒๗ ๓-๓-๒๙ ๙๐-๒-๑๒ - ๑๒๒-๔-๓๙ 
มูลค่า พท.ถูกบุกรุก 

(บาท) 
๑,๒๓๔,๕๓๗.๙๔ ๒๐๖,๘๖๓.๕๑ ๖,๑๗๘,๑๔๗.๓๗ - ๗,๖๑๙,๕๔๘.๘๒ 

เลื่อยโซ่ยนต์ (เครื่อง) - ๔ ๒ - ๖ 
  

  (๔) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 
รายการ กก.ตชด.๓๑ กก.ตชด.๓๒ กก.ตชด.๓๓ กก.ตชด.๓๔ รวม 

จับกุม (ราย/คดี) - ๒ ๑๒ ๕ ๑๙ 
นายจ้าง (คน) - - - - - 

น าพา/ช่วยเหลือซ่อนเร้น (คน) - - - ๖ ๖ 
ให้ท่ีพักพิง (คน) - - - - - 
เมียนมา (คน) - - ๑๓ ๑๐ ๒๓ 

จีน (คน) - ๒๑ - - ๒๑ 
รวม (คน) - ๒๑ ๑๓ ๑๐ ๔๔ 

 

  (๕) การปราบปรามอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 

รายการ กก.ตชด.๓๑ กก.ตชด.๓๒ กก.ตชด.๓๓ กก.ตชด.๓๔ รวม 

ตรวจยดึ/จับกมุ (ราย/คดี) ๖ ๔ ๕ - ๑๕ 

ผู้ต้องหา (คน) ๖ ๕ ๔ - ๑๕ 

ปืนพก (กระบอก) ๑ - - - ๑ 

ปืนแก๊ป (กระบอก) ๒ - ๒ - ๔ 

ปืนไทยประดิษฐ์ (กระบอก) - ๑ ๒ - ๓ 

ปืนลูกซอง (กระบอก) ๑ ๒ - - ๓ 

ปืนอัดลม (กระบอก) ๑ - - - ๑ 

ปืนยาว.๒๒ (กระบอก) - - ๑ - ๑ 

กระสุน (นัด) ๕๕ ๕๒ - - ๑๐๗ 



- ๑๙ - 
 

  ๔.๓.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
 ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “จิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔” 

 - การด าเนินงานตามโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔” ได้จัดก าลังพล
เป็นวิทยากร จิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ และร่วมกิจกรรม การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะกับส่วนราชการ 
และประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๑๑๒ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐,๕๐๘  คน 

หน่วย 
จ านวนกิจกรรม (ครั้ง) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นาย/คน) 

จิตอาสา 
พัฒนา 

จิตอาสา 
ภัยพิบัติ 

จิตอาสา 
เฉพาะกิจ 

รวม 
ข้าราชการ

ต ารวจ 
ข้าราชการ

อื่น 
ประชาชน รวม 

บก.ตชด.ภาค ๓ - - ๑ ๑ ๒๐ ๒๐๐ ๓๓๐ ๕๕๐ 
กก.ตชด.๓๑ ๒๒ ๑๐ ๒ ๓๔ ๔๙๘ ๒,๐๓๖ ๒,๘๖๗ ๕,๔๐๑ 

กก.ตชด.๓๒ ๒๔ ๓ ๖ ๓๓ ๗๒๖ ๓,๘๗๒ ๔,๗๓๙ ๙,๓๓๗ 

กก.ตชด.๓๓ ๓๙ ๓ ๑ ๔๓ ๑,๙๓๐ ๕,๒๒๕ ๗,๙๐๙ ๑๕,๐๖๔ 

กก.ตชด.๓๔ - - ๑ ๑ ๑๖ ๘๐ ๖๐ ๑๕๖ 

รวม ๘๕ ๑๖ ๑๑ ๑๑๒ ๓,๑๙๐ ๑๑,๔๑๓ ๑๕,๙๐๕ ๓๐,๕๐๘ 
 

 ๒) โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หน่วย จ านวนกิจกรรม (ครั้ง) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

กก.ตชด.๓๑ ๕ ๒,๑๕๑ 

กก.ตชด.๓๒ ๕ ๕๐๐ 

กก.ตชด.๓๓ ๑๒ ๓๖๐ 

กก.ตชด.๓๔ ๔ ๘๑๐ 

รวม ๒๖ ๓,๘๒๑ 
 

 ๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  (๑) สถิติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

หน่วยปฏิบัติ 
อัคคีภัย 
(ครั้ง) 

วาตภัย,อุทกภัย 
(ครั้ง) 

ภัยหนาว 
(ครั้ง) 

ภัยแล้ง 
(ครั้ง) 

ทุพภิกขภัย 
(ครั้ง) 

เหตุอื่นๆ 
(ครั้ง)

อุบัติเหตุ 
รวม 

กก.ตชด.๓๑ - ๖ - - - ๑ ๗ 

กก.ตชด.๓๒ - ๑๙ - - - ๓ ๒๒ 

กก.ตชด.๓๓ - ๖ - - - ๔ ๑๐ 

กก.ตชด.๓๔ - ๒ - - - ๔ ๖ 

รวม - ๓๓ - - - ๑๒ ๔๕ 
 



- ๒๐ - 
 

  (๒) สถิติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
หน่วย ก าลังพล (นาย) 

กก.ตชด.๓๑ ๑๘ 

กก.ตชด.๓๒ ๕๓ 

กก.ตชด.๓๓ ๓๖ 

กก.ตชด.๓๔ - 

รวม ๑๐๗ 
 

  (๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ส าคัญ 
(ก) เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๓ ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๖ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจชุด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม เก็บสิ่งของและท าความสะอาด 
ในพ้ืนที่ บ.ปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จว.พะเยา  

(ข) เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๓ ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๔ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๒๔ จ านวน ๓ ชป. น าเรือท้องแบนออก ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยในพื้นท่ี บ.ต้นหนุน หมู่ที่ ๕, บ.ดอนแท่น หมู่ ๒ และหมู่ ๑๔ ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จว.น่าน 

(ค) เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๓ ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๔ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ านวน ๓ ชุด ๒๕ นาย เข้าท าความสะอาด รร.บ้านไหล่น่าน ม.๑ ต.กลางเวียง  
อ.เวียงสา จว.น่าน โดยมี นายทวนศิษฏ์ น้อยราช ผอ.รร.น าคณะครูและนักเรียน , ชาวบ้านและส่วนราชการ
อ่ืนๆ เข้าร่วมช่วยเหลือ จ านวน ๒๐๐ คน 

 ๔) การแจกจ่ายสิ่งของพระราชทาน 
   - มีการน าสิ่ งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร์   

มหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓ ครั้ง ๙๗ ครอบครัว 
หน่วย จ านวน (ครั้ง) จ านวนครอบครัว จ านวน (คน) 

กก.ตชด.๓๑ ๑ ๘๙ ๘๙ 

กก.ตชด.๓๒ ๑ ๒๕ ๒๕ 

กก.ตชด.๓๓ ๑ ๗ ๗ 

กก.ตชด.๓๔ - - - 

รวม ๓ ๑๒๑ ๑๒๑ 
 

  (๑) เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ กก.ตชด.๓๒ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จิตตานุภาพ เรือนน้อย 
รอง ผบ.ตชด.๓๒๒ เป็น หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย น าสิ่งของพระราชทานให้กับนายสมมี นางลิ ไชยโพธิ์ 
ผู้ประสบภัย โดยมี นายณัชพล ล้านแปง นายก อบต.แม่อิง และญาติพ่ีน้องให้การต้อนรับ ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๒๒ 
และ วปง.จิตอาสา จว.พะเยา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จ านวน ๒๕ คน 



- ๒๑ - 
 

  (๒) เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจจิตอาสา 
ร้อย ตชด.๓๑๔ รวม ๑๒ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ มอบถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร เมื่อ
วันที่ ๒ ส.ค.๖๓ ในพ้ืนที่ อ.ฟากท่าฯ จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ๘๙ ครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 
๑๓๐ คน  

  (๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจ ร้อย ตชด.
๓๓๗ น าสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคไปมอบช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ราษฎรที่ประสบ
อัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จ านวน ๗ ครอบครัว ณ บ้านห้วยโผ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง              
จว.แม่ฮ่องสอน 

 ๕) งานประชาสัมพันธ์ 
 - สถิติการประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙๕ ครั้ง,ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ จ านวน ๒ ครั้ง, ทางเว็บไซต์ จ านวน ๖๕ ครั้ง, ทางเฟซบุ๊ค จ านวน ๓๖๒ ครั้ง, และทางแอพพลิเคชั่น
ไลน์ จ านวน ๕๒ ครั้ง รวม ๑,๑๕๒ ครั้ง 

ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์

ทางโทรทัศน์ 
ทางสถานี

วิทย ุ
ทางเว็ปไซต์ 

ทาง 
Facebook 

ทางไลน์ รวม 

บก.ตชด.ภาค ๓ ๒ - ๗ ๗ - ๑๖ 

กก.ตชด.๓๑ - - ๑๔ ๘๔ ๑ ๙๙ 

กก.ตชด.๓๒ - ๖๖ ๓๗ ๑๑๓ - ๒๑๖ 

กก.ตชด.๓๓ - ๓ ๗ ๑๐๗ - ๑๑๗ 

กก.ตชด.๓๔ - ๒๖ - ๕๑ ๕๑ ๑๒๘ 

รวม ๒ ๙๕ ๖๕ ๓๖๒ ๕๒ ๕๗๖ 

  ๔.๓.๓ การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๑) จัดก าลังพลกวดขันดูแลการเข้าประเทศของชาวต่างชาติตามช่องทางธรรมชาติ โดย

หน่วยได้ท าการ ปิดช่องทางการเข้าออกทุกช่องทาง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๒) จัดก าลังพลร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการปฏิบัติห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ ส.ค.๖๓ ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ ๒๙ นาย ต่อ
วัน ดังนี้ 

  (๑) กก.ตชด.๓๓ จ านวน ๑๒ นาย 
  (๒) กก.ตชด.๓๔ จ านวน ๑๗ นาย 

 ๓) จัดก าลังพล กก.ตชด.๓๔ จ านวน ๒๐ นาย สนับสนุนพ้ืนที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 
(State Quarantine) ห้วงวันที่ ๔ - ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ ที่ท าการส่วนหน้าโรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 ๔) การป้องกันภายในหน่วย 
  (๑) ด าเนินการวัดไข้ ณ จุดคัดกรองบริเวณทาง เข้า-ออก  
  (๒) ก าชับการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสฯ 
  (๓) วางเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ใช้ส าหรับล้างมือ 

  



- ๒๒ - 
 

  ๔.๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 - ผลการเบิกจ่าย ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ไตรมาส ๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๗๔ - ๙๓.๖๗ (ใน

ส่วนของ บก.ตชด.ภาค ๓ ตัวเลขผลการเบิกจ่ายต่ า เนื่องจากงบการแข่งขันกีฬา รร.ตชด. กับการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศหลักสูตร วบท. นั้นได้ส่งคืนมาแล้ว แต่รอน าออกจากระบบ) รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) ทุกงบรายจ่าย 

หน่วย ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายรวม 
เบิกจ่ายรวม

ร้อยละ 

บก.ตชด.ภาค ๓ ๑๔,๙๑๕,๙๐๖ ๔๕๑,๖๔๗ ๑๐,๙๙๕,๒๕๘.๖๑ ๑๑,๔๔๖,๙๐๕.๖๑ ๗๖.๗๔ 
กก.ตชด.๓๑ ๔๔,๙๗๗,๖๕๔ ๑๙๒,๕๔๓.๕๐ ๓๙,๗๔๙,๙๒๑.๖๔ ๓๙,๙๔๒,๔๖๕.๑๔ ๘๘.๘๑ 
กก.ตชด.๓๒ ๖๐,๑๔๓,๓๗๘ ๑๔๒,๒๖๐ ๕๓,๖๓๙,๔๕๕.๒๓ ๕๓,๗๘๑,๗๑๕.๒๓ ๘๙.๔๒ 
กก.ตชด.๓๓ ๕๘,๕๖๙,๒๖๙ ๘๙๖,๒๙๓.๔๒ ๕๓,๙๖๗,๒๙๔.๙๓ ๕๔,๘๖๓,๕๘๘.๓๕ ๙๓.๖๗ 
กก.ตชด.๓๔ ๕๖,๖๒๕,๖๔๔.๘๖ ๑,๐๘๔,๖๑๐.๑๒ ๕๑,๐๔๗,๘๓๒.๙๘ ๕๒,๑๓๒,๔๔๓.๑๐ ๙๒.๐๗ 

 

 ๒) งบด าเนินงาน 

หน่วย ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายรวม 
เบิกจ่ายรวม

ร้อยละ 
บก.ตชด.ภาค ๓ ๑๑,๕๑๔,๖๕๑ ๒๓,๔๙๒ ๙,๗๑๒,๗๑๓.๕๓ ๙,๗๓๖,๒๐๕.๕๓ ๘๔.๕๕ 

กก.ตชด.๓๑ ๓๘,๕๑๑,๑๑๐ ๑๙๒,๕๔๓.๕๐ ๓๓,๘๕๖,๓๑๕.๓๔ ๓๔,๐๔๘,๘๕๘.๘๔ ๘๘.๔๑ 
กก.ตชด.๓๒ ๔๔,๓๖๒,๔๒๕ ๑๔๒,๒๖๐ ๓๙,๙๖๔,๔๓๓ ๔๐,๑๐๖,๖๙๓ ๙๐.๔๑ 
กก.ตชด.๓๓ ๔๖,๐๗๒,๘๙๐ ๒๓๓,๘๐๓.๔๒ ๔๒,๙๖๘,๒๐๗.๕๓ ๔๓,๒๐๒,๐๑๐.๙๕ ๙๓.๗๗ 
กก.ตชด.๓๔ ๓๙,๘๙๒,๙๓๙ ๒๙๔,๒๙๐.๑๒ ๓๗,๐๑๗,๑๗๖.๒๒ ๓๗,๓๑๑,๔๖๖.๓๔ ๙๓.๕๓ 

 

๓) งบลงทุน 

หน่วย ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายสะสม 
เบิกจ่ายรวม

ร้อยละ 
หมายเหตุ (สูงกว่า/

ต่ ากว่าเป้า) 
กก.ตชด.๓๒ ๓,๗๓๖,๗๙๙  ๓,๗๓๖,๗๙๙ ๓,๗๓๖,๗๙๙ ๑๐๐  

กก.ตชด.๓๓ - - - - -  

กก.ตชด.๓๔ ๑,๖๒๙,๙๐๐ ๖๓๙,๙๒๐ ๙๘๙,๙๘๐ ๑,๖๒๙,๙๐๐ ๑๐๐ อยู่ระหว่างขยายเวลาเบิกจ่าย 
 

 ๔.๓.๕ แผนการด าเนินงานในห้วงต่อไป 
 ๑) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓  
 ๒) ระวังป้องกันก าลังพลของหน่วยไม่ให้มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส (COVID – ๑๙) หรือ

เป็นพาหะน าเชื้อ 
 ๓) กวดขันระเบียบวินัยก าลังพล ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

  



- ๒๓ - 
 

  ๔.๔ บก.ตชด.ภาค ๔ 
  ๔.๔.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วย 

 ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานด้านยุทธการ 
  (๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

  (ก) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ 
  - ในรอบเดือน ส.ค. ๖๓ ไม่มีผลการปฏิบัติ 

  (ข) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
  - ในรอบเดือน ส.ค. ๖๓ ไม่มีผลการปฏิบัติ 

  (๒) งานรักษาความมั่นคงภายใน 
การปฏิบัติ หน่วยนับ จ านวน 

รปภ.ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒,๓๔๗ ครั้ง 

ตรวจ/ค้นหาวัตถุระเบิดแหล่งชุมชน ๑๗ ครั้ง 

ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด ๒,๐๐๒ ครั้ง 

ตรวจรถยนต์ และ รถ จยย. ๑๕,๑๘๒ คัน 

ตรวจบุคคล ๑๗,๙๖๕ คน 

ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใช้กฎหมาย ปิดล้อมตรวจค้นบุคคลตามเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย 

พบปะเสริมสร้างความเข้าใจกับ ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ๒,๒๕๓ ครั้ง 

พบปะเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคคลตามเป้าหมาย บุคคลเฝ้าระวัง ๑๘ เป้าหมาย 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๒๕ ครั้ง 

บริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชน ๑๘๙ คน 

บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ๒๖๑ คน 
 

  (๓) งานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน 
การปฏิบัติ หน่วยนับ จ านวน 

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๑๔ ครั้ง 
ลาดตระเวนป้องกันการรุกล้ าอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๒๔ ครั้ง 
ลาดตระเวนหาข่าว, พิสูจน์ทราบ, เฝ้าตรวจภูมิประเทศส าคัญ ๖๐๘ ครั้ง 
ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๓๑ ครั้ง 
ลาดตระเวนร่วม  ๒ ครั้ง 
ตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกตามช่องทางบริเวณแนวชายแดน ๓๖๓ ครั้ง 
จัดก าลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่
ราชการ  

๑๘๘ ครั้ง 

จัดก าลังออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา และประชาชนในพ้ืนที่  ๑๗๗ ครั้ง 
จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลบริการแจกจ่ายยาและเวชภณัฑ์ และรักษาพยาบาลเบื้องตน้แก่ประชาชนในพื้นที ่ ๒๕ ครั้ง 
พบปะเยี่ยมเยียนหน่วยก าลังป้องกันชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน  ๔ ครั้ง 



- ๒๔ - 
 

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและส่วนราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ๑๐๘ ครั้ง 
  (๔) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

  - การปราบปรามยาเสพติด 
รายการ/ผลการปฏิบัต ิ หน่วยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 

จับกุม ครั้ง ๓๒ ๑๖ ๑๖ ๔๓ ๑๐๗ 
ผู้ต้องหา คน ๓๔ ๒๑ ๑๗ ๔๘ ๑๒๐ 
ของกลาง       

ยาบ้า เม็ด ๔๑,๔๕๖ ๒๕,๒๔๑ ๗๔๗ ๘,๓๔๒ ๗๕,๗๘๖ 
ยาไอซ ์ กรัม ๑,๙๐๓.๑๔ ๕๕.๐๘ ๑๘.๗๗ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๑,๙๗๖.๙๙ 

เฮโรอีน กรัม - - - - - 
กัญชาแห้ง กรัม - - ๑๘.๗๓ ๐.๗๑ ๑๙.๔๔ 

กัญชาอัดแท่ง กิโลกรมั - - - - - 
พืชกระท่อม กิโลกรมั - - ๗๙๑.๗๐ ๒๑.๕๐ ๘๑๓.๒๐ 

น้ าต้มพืชกระท่อม กก./ลิตร - - -/๐.๙ ๘๑.๑๐/- ๘๑.๑๐/๐.๙ 
ยาแก้ไอ ขวด - - ๑๓ - ๑๓ 

 

การปฏิบัติที่ส าคัญ 
 - เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ จนท.ชฝต.๔๓๐๖ ร่วมกับ จนท.มว.คร.ฉก.ตชด.๔๓ จับกุม

ผู้ต้องหา จ านวน ๑ คน พร้อมของกลาง ใบกระท่อมสด น้ าหนักประมาณ ๒๙๕ กิโลกรัม รถยนต์กระบะ ๑ คัน 
โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (ใบพืชกระท่อมสด) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิด
กฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ หน้าฐานปฏิบัติการ ชฝต.๔๓๐๖ บ้านส านักเอาะ หมู่ ๕ ต.เขาแดง อ.นาทวี จว.
สงขลา 

 - เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ จนท.ชฝต.๔๓๐๖ ร่วมกับ จนท.มว.คร.ฉก.ตชด.๔๓ และ 
จนท.ชปข.ฉก.ตชด.๔๓ ตรวจยึดใบกระท่อมสด น้ าหนักประมาณ ๔๙๕ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติด 
ให้โทษประเภท ๕ (ใบพืชกระท่อมสด) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ ภายใน
ป่าข้างสวนยางพารา ม.๕ ต.เขาแดง อ.นาทวี จว.สงขลา 

 - เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ จนท.ชปข.ร้อย ตชด.๔๑๖ บูรณาการร่วมกับหน่วยในพ้ืนที่ 
จับกุมผู้ต้องหา จ านวน ๑ คน พร้อมของกลาง ยาบ้า ๓๓,๐๒๓ เม็ด, ไอซ์ ๑.๒๕ กิโลกรัม, อาวุธปืน ๒ กระบอก
, กระสุน ๕๗ นัด, โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง, รถยนต์กระบะ ๑ คัน, รถยนต์เก๋ง ๑ คัน โดยกล่าวหาว่า มียาเสพ
ติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ,มีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสวนปาล์มครูไพ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) 
ซอยตาเติม หมู่ ๔ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 

 - เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ จนท.ชปข.ศป.ปส.กก.ตชด.๔๑ จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน พร้อม
ของกลาง ยาบ้า จ านวน ๔,๑๙๘ เม็ด, ไอซ์ ๑๐๗.๓๔ กรัม, อาวุธปืน ๔ กระบอก, กระสุนปืน ๑๖๗ นัด, 
รถยนต์เก๋ง ๑ คัน, เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท, โทรศัพท์ ๓ เครื่อง โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
(ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขท่ี ๕ หมู่ ๒ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จว.ชุมพร 

 - เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ จนท.ร้อย ตชด.๔๔๗ ร่วมกับ จนท.ชฝต.๔๔๑๒ บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยในพ้ืนที่ จับกุมผู้ต้องหา จ านวน ๖ คน พร้อมของกลาง ยาไอซ์ น้ าหนักประมาณ ๖๐๐ กิโลกรัม 



- ๒๕ - 
 

โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขท่ี ๒๙/๔ หมู่ ๓ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 

 - การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง   
รายการ/ 

ผลการปฏบิัติ 
หน่วยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 

จับกุม/ตรวจยดึ ครั้ง ๓ ๒ ๑๒ ๑ ๑๘ 
ผู้ต้องหา คน ๑ - - - ๑ 

ของกลาง 
-ไม ้ ท่อน/แผ่น -/๔๐ - ๖/- - ๖/๔๐ 

-พื้นที่ถูกบุกรุก ไร่/งาน/ตรว. ๑/-/๓๘ ๒๗/๓/๔๔ ๗๑/๑/๘๐ ๘/๑/๘๘ ๑๐๘/๓/๕๐ 
-ป่าชายเลน ไร ่ ๑๖ - - - - 
-เลื่อยโซย่นต ์ เครื่อง - - ๑ - ๑ 

 

 - การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
รายการ/ 

ผลการปฏิบัต ิ หน่วยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 

จับกุม/ตรวจยดึ ครั้ง ๓ ๒ ๑๒ ๑ ๑๘ 

ผู้ต้องหา คน ๑ - - - ๑ 
ของกลาง 

-ไม ้ ท่อน/แผ่น -/๔๐ - ๖/- - ๖/๔๐ 
-พื้นที่ถูกบุกรุก ไร่/งาน/ตรว. ๑/-/๓๘ ๒๗/๓/๔๔ ๗๑/๑/๘๐ ๘/๑/๘๘ ๑๐๘/๓/๕๐ 

-ป่าชายเลน ไร ่ ๑๖ - - - - 

-เลื่อยโซย่นตร ์ เครื่อง - - ๑ - ๑ 
 

 - การปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี    - ไม่มีผลการจับกุม 
- การปราบปรามอาวุธปืน อาวุธสงคราม 

รายการ/ 
ผลการปฏบิัติ 

หน่วยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 

จับกุม ครั้ง ๒ ๓ ๒ ๒ ๙ 
ผู้ต้องหา คน ๑ ๓ ๒ ๒ ๘ 

ของกลาง 
อาวุธปืน 

(ชนิดต่าง ๆ) 
กระบอก ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๐ 

กระสุนปืน 
(ชนิดต่าง ๆ) 

นัด ๔ ๒๐ ๕ ๓๖ ๖๕ 
 

  (๕) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยได้จัดก าลัง
สนับสนุนต ารวจภูธร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประจ าจุดตรวจ จุดคัดกรอง  
กวดขันดูแลการผ่านเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติตามช่องทางธรรมชาติ และประจ าด่านตรวจคนเข้าเมือง 
โดยในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑-๒๗ ส.ค. ๖๓ มีคนไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซีย กลับเข้ามาในประเทศไทย 



- ๒๖ - 
 

(เฉพาะด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย) จ านวนทั้งสิ้น ๖๓๖ คน และยังมีกลุ่มคนไทยที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาทาง
ช่องทางธรรมชาติ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ คน โดยผ่านจุดผ่านแดน ดังนี้ 

 ข้อมูลคนไทยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ ตั้งแต่ ๑- ๒๗ ส.ค. ๖๓ 

ล าดับ 
หน่วย 
ในพื้นที่

รับผิดชอบ 
ด่านพรมแดน 

จ านวนคนไทยที่เดินทาง 
กลับเข้ามาในประเทศไทย 

ถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวนคนไทยที่เดินทาง 
กลับเข้าในประเทศไทย 

ผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ 

จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน จว.สตูล ๒๐ - 
จุดผ่านแดนถาวร 

ท่าเรือต ามะลัง จว.สตูล 
- - 

จุดผ่านแดนถาวร 
อ.สะเดา จว.สงขลา 

(ด่านสะเดา และดา่นปาดังเบซาร์) 
๒๘๐ - 

๒. กก.ตชด.๔๔ 
จุดผ่านแดนถาวร 

สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 
๒๒๕ ๒๗ 

จุดผ่านแดนถาวรอ.เบตง จว.ยะลา ๑๑๑ - 
 รวม  ๖๓๖ ๒๗ 

 

  (๖) ความก้าวหน้าการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและ
โครงการ/กิจกรรม ของ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ได้ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่
ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพ่ือความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
รัฐ จ านวนทั้งสิ้น ๘,๑๐๙ หมู่บ้าน และสรุปผลการปฏิบัติ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ๒๕ ส.ค. ๖๓ ด าเนินการไปแล้ว
ทั้งสิ้น ๗,๘๔๐ หมู่บ้าน คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๖๘ ดังนี้ 

 
หน่วย 

หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
หมู่บ้านหลัก 
(ตามแผน) 

ด าเนินการได้ 
(ผล) 

คิดเป็นร้อยละ 
หมู่บ้านรอง 
(ตามแผน) 

ด าเนินการได้ 
(ผล) 

คิดเป็นร้อยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๙๓ ๙๕๘ ๙๔.๔๘ ๗,๑๑๖ ๖,๘๘๒ ๙๖.๗๑ 
กก.ตชด.๔๑ ๒๑๗ ๑๙๙ ๙๑.๗๑ ๑,๒๑๗ ๑,๑๖๑ ๙๕.๔๐ 

  ร้อย ตชด.๔๑๔ ๖๔ ๖๔ ๑๐๐ ๒๑๑ ๒๐๐ ๙๔.๗๙ 
  ร้อย ตชด.๔๑๕ ๕๓ ๕๐ ๙๔.๓๔ ๔๑ ๓๘ ๙๒.๖๘ 
  ร้อย ตชด.๔๑๖ ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ ๓๕๓ ๓๔๘ ๙๘.๕๘ 
  ร้อย ตชด.๔๑๗ ๙๐ ๗๖ ๘๔.๔๔ ๖๑๒ ๕๗๕ ๙๓.๙๕ 
กก.ตชด.๔๒ ๒๕๕ ๒๕๕ ๑๐๐ ๒,๑๑๐ ๒,๑๑๐ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๒๔ ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ ๘๙๐ ๘๙๐ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๒๕ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ ๓๗๐ ๓๗๐ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๒๖ ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๒๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๕ ๕๐๕ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๓ ๒๘๔ ๒๖๗ ๙๔.๐๑ ๒,๔๑๑ ๒,๓๒๒ ๙๓.๓๑ 
  ร้อย ตชด.๔๓๔ ๐ ๐ ๐ ๖๗๐ ๖๗๐ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๓๕ ๓ ๓ ๑๐๐ ๗๒๐ ๗๒๐ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๓๖ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๕๙ ๒๕๙ ๑๐๐ 
  ร้อย ตชด.๔๓๗ ๒๖๑ ๒๔๔  ๙๓.๔๕ ๗๖๒ ๖๗๓ ๘๘.๓๒ 
กก.ตชด.๔๔ ๒๓๗ ๒๓๗ ๑๐๐ ๑,๓๗๘ ๑,๒๘๙ ๙๓.๕๔ 
  ร้อย ตชด.๔๔๔ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๘๙๐ ๘๐๑ ๙๐ 
  ร้อย ตชด.๔๔๕ ๖๙ ๖๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
  ร้อย ตชด.๔๔๖ ๗๖ ๗๖ ๑๐๐ ๑๖๑ ๑๖๑ ๑๐๐ 



- ๒๗ - 
 

  ร้อย ตชด.๔๔๗ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๓๒๗ ๓๒๗ ๑๐๐ 
 

  - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๖ โครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยสามารถด าเนินการใน
ภาพรวมไปแล้ว จ านวน ๑๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙ ซึ่งสรุปแยกเป็น ราย กก. ได้ดังนี้ 

หน่วย 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิราชการ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน  ๑๓๖  โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามแผน) 

ด าเนินการได ้
(ผล) 

คิดเป็นร้อยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ (ภาพรวมของทุก กก.) ๑๓๖ ๑๓๓ ๙๗.๗๙ 
กก.ตชด.๔๑ ๑๒๓ ๑๒๒ ๙๙.๑๙ 
กก.ตชด.๔๒ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๓ ๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๔ ๑๓๕ ๑๓๔ ๙๙.๒๖ 

 

 ๒) สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
  (๑) โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สรุปผลการปฏิบัติ การด าเนินการตามโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ โดยด าเนินกิจกรรมจัดท าซุ้มในหมู่บ้านเป้าหมาย 
จ านวน ๘ ซุ้ม และประดับธง จ านวน ๕๘๐ ครัวเรือน  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ล าดับ หน่วย จังหวัดพื้นท่ีเป้าหมาย 
กิจกรรมในหมู่บ้านเป้าหมายใหม ่

จัดท าซุ้ม 
ประดับธง 

(จ านวนครัวเรือน) 
๑ กก.ตชด.๔๑ จว.ชุมพร, จว.ระนอง, จว.สุราษฎร์ธานี ๒ ๓๔๐ 
๒ กก.ตชด.๔๒ จว.พังงา, จว.กระบี่, จว.นครศรีธรรมราช ๔ ๒๐๐ 
๓ กก.ตชด.๔๓ จว.พัทลุง, จว.ตรัง, จว.สตูล, จว.สงขลา ๒ ๔๐ 
๔ กก.ตชด.๔๔ - - - 
 รวม  ๘ ๕๘๐ 

 

ผลการปฏิบัติการนิเทศติดตามตามโครงการสร้างจิตส านึก จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้  
  - เมื่อวันที่  ๒๖ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,  

พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมเจ้าหน้าที ่เดินทางไปติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ร้อย ตชด.๔๓๕ อ.เมือง  
จว.ตรัง ได้ฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน และ ลงพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย พบปะผู้น าชุมชน ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  - เมื่อวันที่  ๒๖ ส.ค. ๖๓  พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,  
พ.ต.ท.หญิง อภินันท์  ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปติดตามผลการด าเนินงานโครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ร้อย ตชด.๔๓๔ อ.เมือง จว.พัทลุง ได้ฟังบรรยาย
สรุปผลการด าเนินงาน และลงพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย พบปะผู้น าชุมชน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้าน
นาดอน หมู่ ๑๐  ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จว.พัทลุง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



- ๒๘ - 
 

  - เมื่อวันที่  ๒๗ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
พ.ต.ท.หญิง อภินันท์  ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ร้อย ตชด.๔๓๖  
อ.เมือง จว.สตูล ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน และลงพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย พบปะผู้น าชุมชน 
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านทุ่งพญา หมู่ ๑๔ ต.ฉลุง อ.เมือง จว.สตูล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

  - เมื่อวันที่   ๒๘ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค  ๔,  
พ.ต.ท.หญิง อภินันท์  ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๔  
อ.เมือง จว.ยะลา  โดยมี พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔  ให้การต้อนรับทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วย และผลการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกฯ โดยมีผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
เข้ารับฟังบรรยายสรุป และตอบข้อซักถามต่างเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสร้างจิ ตส านึกฯ การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  (๒) การด าเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 
  - เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ได้รับมอบชุด

การเรียนรู้ปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันและท าความสะอาด
ส่วนบุคคลและสื่อส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนในสถานการณ์โควิด จากศูนย์อนามัย ๑๒ จว.ยะลา ณ ห้องประชุม 
แขวงโสภา เพื่อมอบให้กับ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๓ จ านวน ๑๕ รร. 

  - ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ กก.ตชด.๔๓ เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น (ช่างเสริมสวยหญิง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว  
อ.เมือง จว.พัทลุง ได้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕ คน   

  - เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.๔๔ ได้มอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง และ กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ให้แก่ น.ส.มาซือนะ ตูโรง 
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต  จว.นราธิวาส 

  - เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผกก.ตชด.๔๒ ร่วมประชุมการ
เตรียมการงานโครงการพระราชด าริฯ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ใน  รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ณ ห้องประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๒ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 

  - ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๖๓ กก.ตชด.๔๑ ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  
รร.ตชด. “อาภากร สคูลเกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๓ ในสังกัด กก.ตชด.๔๑  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร โดยมี รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ การแข่งขันครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ 
  



- ๒๙ - 
 

  (๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
  - สรุปผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของหน่วยในสังกัด 

บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือน ส.ค. ๖๓ ดังนี้ 

ชนิดภัย 
ผลการปฏบิัติ (ครั้ง) 

รวม/ครั้ง 
แจกจ่ายสิ่งของฯ 

กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ ครัวเรือน คน 
-อุทกภัย - - - - - - - 
-วาตภัย - ๔ - - ๔ ๒ ๙ 
-อัคคีภัย - - ๑ - ๑ ๑ ๑ 

-ทุพภิกขภัย - - - - - - - 
-ภัยแล้ง - - - - - - - 

รวม - ๔ ๑ - ๕ ๓ ๑๐ 
 

  - เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.๔๒ เป็นประธาน
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางสาวอ้อย  สองสี บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๖ ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งมี
ฐานะยากจน อาชีพหาผักขาย และรับจ้างทั่วไป ได้รับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโดย คุณสมศักดิ์  
ลาภมหานนท์ ประธานกองทุนช่วยคนแสนสาหัส และคุณสมศรี  รัตนบุรี รองประธานกองทุนช่วยคนแสน
สาหัส โดยใช้ชุดช่างของ กก.ตชด.๔๒ ก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว 

  (๔) สรุปผลการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รอบเดือน ส.ค. ๖๓ ดังนี้ 

ประเภทสิ่งของแจกจ่าย 
ผลการปฏิบตัิ  (ครั้ง) 

บก.ตชด.ภาค ๔ 
(ครั้ง/คน) 

กก.ตชด.๔๑ 
(ครั้ง/คน) 

กก.ตชด.๔๒ 
(ครั้ง/คน) 

กก.ตชด.๔๓ 
(ครั้ง/คน) 

กก.ตชด.๔๔ 
(ครั้ง/คน) 

รวม 
(ครั้ง/คน) 

อาหารกล่อง - - - - - - 
สิ่งของอุปโภค บริโภค - - - - ๑/๖๐ ๑/๖๐ 

ยาและเวชภัณฑ ์ - - - - - - 
ตู้ปันสุข - - - - - - 

รวม (ครั้ง/คน) - - - - ๑/๖๐ ๑/๖๐ 
 

 ผลการปฏิบัติ 
  - เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.จาริพัฒน์ 

ทองแดง รอง ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๔, พ.ต.ต.สุรเดช พรหมอุบล  
ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๒ พร้อมด้วยข้าราชการต ารวจจิตอาสา กก.ตชด.๔๔  แจกข้าวสาร อาหารแห้ง  ให้กับ
ประชาชนในเขตบริการของ รร.ตชด. จ านวน ๖๐ ชุด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๔  ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปัตตานี 
แทนความห่วงใยจาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  



- ๓๐ - 
 

  (๕) สรุปสถิติการประชาสัมพันธ์หน่วยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือน ส.ค. ๖๓ ดังนี้ 

หน่วย 
สถานีวิทย ุ

กระจายเสียง 
(ครั้ง) 

สิ่งพิมพ์ 
(ครั้ง) 

โทรทัศน ์
(ครั้ง) 

เว็บไซต ์
(ครั้ง) 

เสียงตามสาย 
(ครั้ง) 

Facebook 
(ครั้ง) 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๑๘ - ๑๘ 
กก.ตชด.๔๑ - - - ๒๒ ๑๗ ๒๗ 
กก.ตชด.๔๒ ๕๒ ๒ - ๔๗ - ๓๗ 
กก.ตชด.๔๓ ๖๖ - - ๒๒ ๓๕ ๑๒ 
กก.ตชด.๔๔ ๓๖ - - ๒๘ ๓๗ ๓๘ 

รวม ๑๕๔ ๒ - ๑๓๗ ๘๙ ๑๓๒ 
 

  (๖) การด าเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 
  - สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์” ประจ าเดือน ส.ค. ๖๓ ดังนี้ 

หน่วย 
จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นาย/คน) 
รวม 

ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการอื่น ประชาชน 
บก.ตชด.ภาค ๔ ๑ ๙๘ ๑๐ ๑๗๒ ๒๘๐ 

กก.ตชด.๔๑ ๑๔ ๒๕๓ ๒,๒๑๒ ๑,๗๙๕ ๔,๑๖๔ 
กก.ตชด.๔๒ ๑๗ ๒๕๑ ๖๕๒ ๑,๑๐๘ ๒,๐๑๑ 
กก.ตชด.๔๓ ๒ ๑๕๐ ๓๑๐ ๕๘๒ ๑,๐๔๒ 
กก.ตชด.๔๔ ๑๒ ๒๙๗ ๗๔๕ ๑,๑๒๐ ๒,๑๖๒ 

รวม ๔๔๖ ๑,๐๔๙ ๓,๙๒๙ ๔,๗๗๗ ๙,๖๕๙ 
 

  (๗) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
  - หน่วยได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพ้ืนที่กองร้อยปฏิบัติการ

และ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๑-๔๔จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ ปกปักทรัพยากร, ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร, ปลูกรักษาทรัพยากร, สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
รวมพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้น ๔,๑๘๐ ไร่เศษ  และปัจจุบัน รร.ตชด. ในสังกัดได้สมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์แล้ว จ านวน ๒๕ รร. ยื่นสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบรับการเป็นสมาชิก จ านวน ๑๓ รร. และอยู่
ระหว่างเตรียมความพร้อมในการสมัคร จ านวน ๓ รร. ซึ่งเป็น ศกร.ตชด. ที่จัดตั้งใหม่ 

ล าดับ หน่วยปฏิบัติ 
การสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร ์

สมัคร อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่สมัคร 
๑. กก.ตชด.๔๑ ๕ ๖ - 
๒. กก.ตชด.๔๒ ๑ - ๓(ศกร.) 
๓. กก.ตชด.๔๓ ๘ ๗ - 
๔. กก.ตชด.๔๔ ๑๑ - ๑(ศกร.) 
 รวม ๒๕ ๑๓ ๔ 

 

 ๓) สรุปผลการเบิก-จ่ายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑-๔๔  
  - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ ของ 

บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑ – ๔๔ สถานะ ณ วันที่  ๒๕ ส.ค. ๖๓ รายละเอียดการเบิก-จ่าย ดังนี้ 
  



- ๓๑ - 
 

  - ผลการเบิกจ่ายภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย) คิดเป็นร้อยละในภาพรวม ๗๔.๗๔ 

ล าดับ หน่วย 
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม (ทกุงบรายจ่าย) ผลการ

เบิกจ่ายคิด
เป็นร้อยละ ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ บก.ตชด.ภาค ๔ ๑๖,๔๐๐,๑๗๗.๗๖ ๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๔๓๐,๑๖๙.๘๑ ๒,๑๘๔,๐๐๗.๙๕ ๘๖.๖๘ 

๒ กก.ตชด.๔๑ ๔๕,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ ๙๕๓,๖๘๔.๒๔ ๔๑,๓๓๗,๗๙๕.๐๙ ๓,๔๕๒,๕๒๐.๖๗ ๙๒.๔๕ 

๓ กก.ตชด.๔๒ ๓๔,๓๒๐,๙๔๙.๐๐ ๔๐๒,๒๘๘.๘๖ ๓๐,๔๐๑,๘๔๐.๙๒ ๓,๕๑๖,๘๑๙.๒๒ ๘๙.๗๕ 

๔ กก.ตชด.๔๓ ๑๕๙,๐๐๖,๗๖๐.๐๐ ๒,๓๑๙,๙๓๗.๓๖ ๑๓๗,๔๒๘,๑๗๗.๑๐ ๑๙,๒๕๘,๖๔๕.๕๔ ๘๗.๘๙ 

๕ กก.ตชด.๔๔ ๔๗๒,๔๘๖,๔๓๖.๐๐ ๒,๒๒๘,๙๗๑.๘๐ ๓๑๔,๗๕๘,๔๕๕.๗๒ ๑๕๕,๔๙๙,๐๐๘.๔๘ ๖๗.๐๙ 

 รวมทุกงบรายจ่าย ๗๒๗,๙๕๘,๓๒๒.๗๖ ๗,๖๙๐,๘๘๒.๒๖ ๕๓๖,๓๕๖,๔๓๘.๖๔ ๑๘๓,๙๑๑,๐๐๑.๘๖ ๗๔.๗๔ 
 

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า (งบด าเนินงาน) คิดเป็นร้อยละในภาพรวม ๘๙.๒๗ 
ล าดับ หน่วย ผลการเบิกจ่ายรายจา่ยประจ า (งบด าเนินงาน) ผลการ

เบิกจ่าย
คิดเป็น
ร้อยละ 

ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ บก.ตชด.ภาค ๔ ๑๒,๘๐๙,๖๘๗.๗๖ - ๑๑,๒๔๗,๓๙๘.๗๐ ๑,๕๖๒,๒๘๙.๐๖ ๘๗.๘๐ 

๒ กก.ตชด.๔๑ ๓๔,๐๓๗,๙๓๐.๐๐ ๑๓๒,๔๘๘.๑๗ ๓๑,๕๗๗,๔๘๕.๑๘ ๒,๓๒๗,๙๕๖.๖๕ ๙๓.๑๖ 

๓ กก.ตชด.๔๒ ๒๔,๙๕๙,๒๖๐.๐๐ ๔๐๒,๒๘๘.๘๖ ๒๑,๒๕๓,๐๗๒.๔๐ ๓,๓๐๓,๘๙๘.๗๔ ๘๖.๗๖ 

๔ กก.ตชด.๔๓ ๕๘,๔๘๙,๑๗๑.๐๐ ๑๑๑,๓๙๑.๓๖ ๔๙,๕๙๘,๘๑๑.๓๖ ๘,๗๗๘,๙๖๘.๒๘ ๘๔.๙๙ 

๕ กก.ตชด.๔๔ ๑๐๕,๑๒๙,๗๕๙.๐๐ ๑,๑๒๕,๓๑๘.๐๐ ๙๔,๗๒๒,๗๐๔.๖๔ ๙,๒๘๑,๗๓๖.๓๖ ๙๑.๑๗ 

 รวมรายจ่าย
ประจ า ๒๓๕,๔๒๕,๘๐๗.๗๖ ๑,๗๗๑,๔๘๖.๓๙ ๒๐๘,๓๙๙,๔๗๒.๒๘ ๒๕,๒๕๔,๘๔๙.๐๙ ๘๙.๒๗ 

 

 - ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) คิดเป็นร้อยละในภาพรวม ๑๐๐ 

ล าดับ หน่วย 
ผลการเบิกจ่ายรายจา่ยลงทุน (งบลงทนุ) ผลการ

เบิกจ่ายคิด
เป็นร้อยละ ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ บก.ตชด.ภาค ๔ ๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐๐ 
๒ กก.ตชด.๔๑ ๑,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ - ๑,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐ 
๓ กก.ตชด.๔๒ - - - - - 
๔ กก.ตชด.๔๓ ๑,๗๐๔,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๕๓,๓๓๖.๐๐ ๖๕๐,๘๖๔.๐๐ - ๑๐๐ 
๕ กก.ตชด.๔๔ - - - - - 
 รวมงบลงทุน ๔,๗๓๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๓๙,๓๓๖.๐๐ ๑,๘๙๖,๘๖๔.๐๐ - ๑๐๐ 

 

 ๔) การปฏิบัติอ่ืน ๆ 
  (๑) การประกวดการฝึก 

  - เมื่อวันที่  ๒๐ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ยงเกียรติ  มนปราณีต  รอง  ผบช.ตชด. 
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก ของ บช.ตชด.ประจ าปี ๒๕๖๓  ได้
เดินทางไปตรวจสอบการจัดการฝึกและประกวดการฝึก  เพ่ือควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของ
ข้าราชการต ารวจ  ประจ าปี ๒๕๖๓  ณ ร้อย  ตชด.๔๓๗ ต.สะเดา  อ.สะเดา  จว.สงขลา   มี  พ.ต.อ.เสกสรร  
อินทรสิทธิ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท  ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ต.สุริวงค์  สมทรง  ผบ.ร้อย  
ตชด.๔๓๗ พร้อมข้าราชการต ารวจให้การต้อนรับ   โดยได้ตรวจสอบการจัดการฝึกและประกวดการฝึกตาม
แบบฝึกท่าฝึกต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ข้าราชการต ารวจผู้เข้ารับการฝึกมีความมุ่งมั่น  ความตั้งใจ 
และสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกได้อย่างถูกต้อง 



- ๓๒ - 
 

  (๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพล 
  - เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็น

ประธานเปิดโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้อาวุธปืนพกประจ ากายตามยุทธวิธีของผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
และป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของ บก.ตชด.ภาค ๔ ระยะเวลาในการฝึก ห้วงวันที่ ๑๒ – ๑๕ ส.ค. ๖๓  
ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธรภาค ๙ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา  

  - เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓ พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ ได้เป็นประธาน
ในพีธีเปิดการฝึกเสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยรบขนาดเล็ก (ตร.) เพ่ือให้ก าลังพลของหน่วย มีทักษะในการใช้
อาวุธประจ ากาย  และเพ่ิมพูนขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการฝึก 
ห้วงระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ ส.ค. ๖๓ ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  - เมื่อวันที่  ๒๔ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.๔๒ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการผู้น าอากาศยานหน้า ให้กับข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๔๒ จ านวน ๓๕ นาย 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ส.ค.๖๓  ณ ห้องประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๒ 

  (๓) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม 25๖๓ 

  - หน่วยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ได้จัดก าลังพลร่วมกับส่วนราชการ และ
ประชาชนในพื้นท่ี ประกอบกิจกรรมท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่  และกิจกรรมจุด
เทียนชัยถวายพระพร 

  (๔) การตรวจเยี่ยมหน่วยและบ ารุงขวัญ 
  - เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓ คุณวัลภา  สุขศิริมัช รักษาการหัวหน้าพยาบาล

ส านักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย หัวหน้าครัวพระราชทานพร้อมคณะ เดินทางไป
เยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจ ร้อย ตชด.๔๔๖ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการต ารวจ   

  - เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฎฐ์  มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อม
คณะ ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง กับหน่วย กกล.ตชด.จชต.  
และ กก.ตชด.๔๔ โดยมี รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. และ ผกก.ตชด.๔๔ พร้อมข้าราชการต ารวจร่วมให้ 
การต้อนรับ  

  (๕) การตรวจราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 (ก) ระดับ บช.ตชด. 
  - เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. พร้อม

คณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๑ โดยมี พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.
ภาค ๔, พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ ผกก.ตชด.๔๑ และข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๔๑ ให้การต้อนรับ 

  - เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. พร้อม
คณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๒ โดยมี พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.
ภาค ๔, พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.ตชด.๔๒ และข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๔๒ ให้การต้อนรับ 
  



- ๓๓ - 
 

 (ข) ระดับ บก.ตชด.ภาค ๔ 
  - เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.เสกสรร  อินทรสิทธิ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/

หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมคณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๒ 
โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.๔๒ และข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๔๒ ให้การต้อนรับ 

  - เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมคณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๑ 
โดยมี พ.ต.อ.สมชาย  ศรีศรยุทธ์  ผกก.ตชด.๔๑ และข้าราชการต ารวจ กก.ตชด.๔๑ ให้การต้อนรับ 

  (๖) ความคืบหน้ากรณี จว.สงขลา จัดหาพ้ืนที่ทดแทนที่ราชพัสดุ สข.๕๐๘ (สนาม
กอล์ฟทองใหญ่) 

  - อยู่ระหว่าง ให้ผู้บุกรุกที่เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน สข.๑๒๒๑ (บางส่วน) จ านวน ๑ ราย ออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน ตามหนังสือแจ้ง
ของเทศบาลต าบลส านักขาม อ.สะเดา จว.สงขลา 

  (๗) ความก้าวหน้าในการจัดหาพ้ืนที่จัดตั้ง ร้อย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 
  - เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. พล.ท. วาสิฏฐ์  มณีโชติ  ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ 

ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา กับหน่วย กกล.ตชด.จชต.  ณ กก.ตชด.๔๔  
อ.เมือง จว.ยะลา  

 ในการนี้ กก.ตชด.๔๔ ได้น าเสนอเหตุผล ความจ าเป็น ตามโครงการจัดตั้ง 
ร้อย ตชด.๔๔๘,๔๔๙  พร้อมข้อพิจารณา ผลักดัน ขับเคลื่อน เร่งรัด การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการขอใช้ที่ดินและด้านงบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของ  
ร้อย ตชด.๔๔๘,๔๔๙  

 ส าหรับความคืบหน้าการด าเนินการของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ด้านการขอใช้
พ้ืนที่ ดังนี้  

  - ร้อย ตชด.๔๔๘ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 
ได้ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการขอใช้พ้ืนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปวง ประกอบกับ กก.ตชด.๔๔ ได้แสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้พ้ืนที่ อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตาม
ข้อก าหนด กรมป่าไม้ จึงมีความเห็นให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา ใช้เป็นที่ตั้ง ร้อย ตชด.๔๔๘ ได ้

  - ร้อย ตชด.๔๔๙ ยังอยู่ระหว่างการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จัดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง เพ่ือลงมติให้
ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน ซึ่ง กก.ตชด.๔๔ ยังคงติดตามเร่งรัดให้มีการด าเนินการโดยเร็ว 

  (๘) ภารกิจ ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
  - เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค.๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต. ร่วมประชุมบริหารประจ าเดือนของ ภ.๙  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ  
ผบช.ภ.๙  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา 

  - เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 
ผบ.กกล.ตชด.จชต.พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เยี่ยมชมการฝึกภาคปฏิบัติ
ทักษะการยิงปืนพกประจ ากายทางยุทธวิธีของ ชุด ชปส. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ณ สนามยิงปืน กก.ปพ.ภ.๙ 
บ้านบูเกะคละ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา 
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  - เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 
ผบ.กกล.ตชด.จชต. มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ข้าราชการต ารวจ (ชป.เดลต้า) กก.ตชด.๔๔ เพ่ือขอบคุณ
ต ารวจที่ท าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ตามโครงการของ ผบ.ตร. และมอบนโยบายก าชับการปฏิบัติข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาซึ่งห่วงใยข้าราชการ
ต ารวจ ณ กก.ตชด.๔๔ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา 

  - เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 
ผบ.กกล.ตชด.จชต. เป็นประธานการประชุมบริหารของ กกล.ตชด.จชต.  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
ยุทธการ กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา 

  - เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 
ผบ.กกล.ตชด.จชต. ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านประกอบออก เพ่ือติดตามการพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ 
โดยมี ร.ต.อ.วินัย จันทร์แก้ว ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านประกอบออก ให้การต้อนรับ ณ รร.ตชด.บ้านประกอบออก 
ต.ประกอบ อ.นาทวี จว.สงขลา 

  - เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 
ผบ.กกล.ตชด.จชต. เป็นประธานการประชุมบริหารประจ าเดือน บก.ตชด.ภาค ๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  ณ ห้อง
ประชุมรังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค ๔ 

  - เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค๔ / 
ผบ.กกล.ตชด.จชต.ร่วมประชุมหารือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย - มาเลเซีย  
(รัฐกลันตัน) โดยกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู ณ อาคารด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ชั้น ๒ อ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 

  - เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค๔ / 
ผบ.กกล.ตชด.จชต.มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ข้าราชการต ารวจ ร้อยตชด.๔๔๖ เพ่ือขอบคุณต ารวจที่  
ท าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-๑๙  
ตามโครงการของ ผบ.ตร. และมอบนโยบายก าชับการปฏิบัติข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาซึ่งห่วงใย 
ข้าราชการต ารวจ และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพ้ืนที่ โดยมี พ.ต.ท.อเนชา ตาวัน  ผบ.ร้อย.ตชด.๔๔๖ 
และข้าราชการต ารวจในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ร้อย ตชด.๔๔๖ อ.เเว้ง จว.นราธิวาส 

  ๔.๔.๒ การปฏิบัติการในห้วงถัดไป 
 ๑) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัตน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 ๒) เตรียมความพร้อมในการสับเปลี่ยนก าลังพล เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓) เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ กก.ตชด.๔๒,๔๓,๔๔ 

 ๔) เตรียมการจัดพิธีวันคลายวันสถาปนา ของ กก.ตชด.๔๒, ๔๓ และ ๔๔ 
 ๕) เตรียมก าลังพลพร้อมอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๔) ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาที่ตั้ง ร้อย ตชด.๔๔๘, ๔๔๙ และ

การจัดหาที่ดินทดแทนสนามกอล์ฟทองใหญ่ 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
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 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
  ๔.๕.๑ ผลการปฏิบัติงานด้านการถวายความปลอดภัย 
    - ห้วงวันที่ ๑๗ – ๒๐ ส.ค.๖๓ จัดข้าราชการต ารวจ จ านวน ๙ นาย ปฏิบัติหน้าที่ 
ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และติดตามงานโครงการพระราชด าริ รร.ตชด.บ้านคลองมะลิ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม 
จว.จันทบุรี โดยมี พ.ต.ต.บุญสถิต เกตุลาด เป็นผู้ควบคุม        
    - ห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๑ ส.ค.๖๓ จัดข้าราชการต ารวจ จ านวน ๓๘ นาย เสด็จฯ  
ทรงปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์)  ณ พ้ืนที่ จว.ประจวบฯ และ จว.เพชรบุรี โดยมี 
พ.ต.ต. พรพจน์ จิตตธรรม เป็นผู้ควบคุม    
    - ห้วงวันที่ ๒๔ – ๓๑ ส.ค.๖๓ จัดข้าราชการต ารวจ จ านวน ๑๑๖ นาย ปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เป็นการส่วนพระองค์) พ้ืนที่ 
จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.อ. อธิวัฒน์ ลาสุทธิ ผกก.๑ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.ฯ เป็นผู้ควบคุม 
    - จัดก าลังพล กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยประจ าเขตพระราชฐานและที่ประทับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

    - วันที่  ๑๙ ส.ค.๖๓ ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. ,รอง ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
และก าลังพลชุดปฏิบัติการพระต าหนักฤดีวนาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
ณ ที่ประทับส่วนพระองค์ ๙๐๒ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ล ำดับ กำรปฏิบัต ิ จ ำนวน 

๑. การถวายความปลอดภยั กรณีเสดจ็พระราชด าเนินในพืน้ท่ี ฯลฯ - 

๒. การตรวจ ส ารวจจดุเส่ียงฯ และจดุส าคญั ๕๑ 

๓. การตรวจสภาพ ปรนนิบตั ิบ  ารุงยานพาหนะและอปุกรณ ์ฯลฯ ๗๘ 

๔. การประชมุชีแ้จง ขอ้ราชการภายในหนว่ย ๒๕ 

๕. การประชมุ หรือประสานงานกบัหนว่ยงานในพืน้ท่ี ๒๙ 
๖. การรบัการตรวจเย่ียมจาก ผูบ้งัคบับญัชา หรือสว่นราชการอ่ืน - 
๗. การซกัซอ้มแผนเผชิญเหต ุฯลฯ ๔ 
๘. การปฏิบตังิานอ่ืน ตามท่ีไดร้บัการมอบหมาย หรือรอ้งขอ ๑๑ 
๙. การเตรียมความพรอ้มของรา่ยกายใหพ้รอ้มในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ๑๒๐ 
๑๐. การสง่เสรมิการเรียนรูต้ามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖ 

รวม ๓๒๔ 
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  ๔.๕.๒ ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 
   หน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ จ านวน ๑ ครั้ง 
ดังนี้ 
    - วันที่  ๒๔  ส.ค. ๖๓ พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. , พ.ต.อ.เสวัจ 
พิชิตภัย รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการต ารวจในสังกัดรวม ๑๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
“ปลูกต้นกล้าเพ่ือแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้าแฝก เกี่ยวข้าว และท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบโครงการฯ  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สร้างความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต รวมถึงประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ  โครงการพ้ืนที่ บช.ตชด. เพ่ือด าเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ค่ายนเรศวร อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี  โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี 
  ๔.๕.๓ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     - วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๓ นางมาลัย อ่ิมศิลป์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้า
อบรมพนักงานประมงช านาญงาน พร้อมด้วยนายบรรดิษฐ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดเพชรบุรี  เข้าเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า วัดความเค็มของน้ าในแปลงนา
ข้าวมีความเค็ม ๑ ppt และดูการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์ทะเล และปลาตะเพียน พร้อมส่งมอบอาหารปลา
แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
   ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
    อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ด าเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๗๐ 
   ๓) รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของโครงการฯ    
    รายรับ   (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. - ๒๖ ส.ค. ๖๓) 
    (๑) ไข่ไก่  เก็บผลผลิตได้ จ านวน  ๕๑๒  ฟอง  (ยอดยกมาจากเดือน ก.ค. ๖๓ 
จ านวน ๑๑๑ ฟอง   รวม ๖๒๓ ฟอง)  
      - จ าหน่าย จ านวน  ๕๑๐ ฟอง เป็นเงิน  ๒,๐๔๐ บาท 
      - ทูลเกล้าถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จ านวน ๖๐ ฟอง 
  - จ าหน่ายไข่บุบ จ านวน ๓ ฟอง 
  - จ าหน่ายประกอบเลี้ยง จนท.เกษตร จ านวน ๕ ฟอง 
  - คงเหลือไข่ไก่ จ านวน ๔๕ ฟอง     
 (๒) เห็ดนางฟ้าภูฐาน เก็บผลผลิตได้  จ านวน  ๔๖.๕ กก. 
  - จ าหน่าย จ านวน  ๔๖.๕ กก.ๆ ละ ๖๐ บาท  เป็นเงิน ๒,๗๙๐ บาท 
 (๓) เมล่อน  เก็บผลผลิตได้ จ านวน ๒๖ กก. 
  - จ าหน่าย จ านวน ๒๖ กก.ๆ ละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๖๐ บาท 
 (๔) ผักต่างๆ  (เป็นเงิน ๔๔๐ บาท) 
  - จ าหน่ายผักกวางตุ้ง จ านวน ๘ ถุงๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐ บาท 
     - จ าหน่วยผักสลัด เป็นเงิน ๒๐๐ บาท     
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  รวมรายรับเดือน ส.ค. ๖๓  ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖,๘๓๐ บาท (หกพันแปดร้อย
สามสิบบาทถ้วน)    
  รายจ่าย  (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. - ๒๖ ส.ค. ๖๓)  
 (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกษตร   
  - ค่าเอ็นตัดหญ้า เป็นเงิน    ๒๖๐  บาท 
  - ค่าถุงมือ, น้ าดื่ม (นร.) เป็นเงิน    ๓๐๐  บาท  
  - ค่าไม้ไผ่ จ านวน ๘ มัดๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน    ๔๐๐  บาท 
  - ค่าถุงใส่เห็ดและผัก จ านวน ๔ แพคๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน    ๑๔๐  บาท  
  - ค่าเชือกส าหรับปลูกเมล่อน เป็นเงิน    ๒๐๐  บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกษตร      เป็นเงิน ๑,๓๐๐  บาท   
 (๒) ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ปศุสัตว์ 
  - ค่าอาหารไก่ จ านวน ๓ กระสอบๆ ละ ๔๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท   
  รวมรายจ่ายเดือน ส.ค. ๖๓ ทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๒,๗๔๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน) 
   ๔) จัดข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้านดูแลแปลงเกษตร และพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่
แปลงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้า ดังนี้ 
            - การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จ านวน ๒,๕๐๐ ก้อน ก าลังขยายบมเพาะเชื้อเห็ด 
     - การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์น เลี้ยงแบบอารมณ์ดี โดยเลี้ยงในโครงการฯ  
จ านวน ๕๐ ตัว ปัจจุบันคงเหลือ  จ านวน ๓๑ ตัว เก็บไข่ได้ ๕๕๖ ฟอง  
  ๔.๕.๔ การพัฒนาปรับปรุงที่ตั้งหน่วย 
    - โครงการ การรักษาความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด. 
    - โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้า บก.สอ.บช.ตชด. 
    - โครงการปรับปรุงทาสีแนวรั้วด้านหน้า บก.สอ.บช.ตชด. 
    - พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สนามโดดร่มตุงคะเดชะ 
    - การสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่ 
  ๔.๕.๕ การปฏิบัติด้านพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม  
   ๑) ฝึกอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้ 
    (๑) โดดร่มทบทวนประจ าปี บก.สอ.บช.ตชด. รุ่นที่ ๑ ห้วง ๒ – ๑๑ ต.ค.๖๒ 
    (๒) โดดร่มทบทวนประจ าปี บก.สอ.บช.ตชด. รุ่นที่ ๒ ห้วง ๑๖ – ๒๕ ต.ค.๖๒ 
    (๓) โดดร่มเพ่ือบรรจุแต่งตั้งขอรับเงิน ต.ดร. รุ่นที่ ๑ ห้วง ๒ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
    (๔) โดดร่มทบทวนประจ าปี บช.ตชด.,บ.ตร. รุ่นที่ ๑ ห้วง ๙ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
    (๕) โดดร่มใหม่ บช.ตชด. บ.ตร.,บก.สอ.บช.ตชด. รุ่นที่ ๑ ห้วง ๒๘ ต.ค.–๒๙ พ.ย.๖๒ 
    (๖) การฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๑ ห้วง ๑๐ ต.ค. – ๑ พ.ย.๖๒ 
    (๗) การฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๒ ห้วง ๗ – ๒๙ พ.ย.๖๒ 
    (๘) การฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๓ ห้วง ๔ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
    (๙) การฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๔ ห้วง ๖ – ๒๘ ก.พ.๖๓ 
    (๑๐) การฝึกโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๑ ห้วง ๖ – ๓๑ ม.ค.๖๓ 
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    (๑๑) การฝึกโดดร่มใหม่ บช.รร.นรต. รุ่นที่ ๑ ห้วง ๓ ก.พ. – ๖ มี.ค.๖๓  
    (๑๒) การฝึกโดดร่มใหม่ บช.รร.นรต. รุ่นที่ ๒ ห้วง ๙ มี.ค. – ๑๐ เม.ย.๖๓ 
    (๑๓) การฝึกโดดร่มใหม่ บก.สอ.บช.ตชด. รุ่นที่ ๒ หว้ง ๑๘ พ.ค. – ๑๙ มิ.ย.๖๓ 
    (๑๔) โดดร่มเพ่ือบรรจุแต่งตั้งขอรับเงิน ต.ดร. รุ่นที่ ๒ ห้วง ๒๒ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค.๖๓ 
    (๑๕) การฝึกโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๒ ห้วง ๒๐ ก.ค. – ๑๔ ส.ค..๖๓ 
  ๒) ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จ านวน ๗ หลักสูตรดังนี้    
    (๑) การฝึกหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย รุ่นที่ ๑๖ ห้วงวันที่ ๑ มิ.ย. – ๔ ต.ค.๖๓, 
รุ่นที่ ๑๗ ห้วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๒๘ ต.ค.๖๓ 
    (๒) หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห้วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๑๘ ก.ย.๖๓ 
    (๓) หลักสูตรพลซุ่มยิง ห้วงวันที่ ๓ ส.ค. – ๙ ก.ย.๖๓ 
    (๔) หน่วยปฏิบัติการพิเศษขั้นช านาญการ (S.W.A.T ADVANCE) ๖ ส.ค. – ๑๐ ก.ย.๖๓ 
    (๕) หน่วยปฏิบัติการพิเศษขั้นช านาญการ (S.W.A.T ADVANCE) บช.น. ๖ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๓ 
    (๖) การฝึกโดดร่มใหม่ มหด. ห้วงวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓ – ๒๘ ก.ย.๖๓ 
    (๗) การฝึกโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง มหด. ห้วงวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒๕ ก.ย.๖๓  
      - เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ร่วมประกวดคัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหัวข้อยุทธวิธีต ารวจ และบุคคลประกอบกระบี่ ณ บก.สอ.บช.ตชด. 
  ๔.๕.๗ ผลการปฏิบัติด้านการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม   
   ๑) ผลการปฏิบัติของชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด   
     - ชุดเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด เตรียมพร้อม รักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ณ ที่ตั้ง 
   ๒) การต่อต้านการก่อการร้าย  
     - จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร ๒๖๑ เตรียมพร้อมด้านการต่อต้านการก่อการ
ร้าย ณ ที่ตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ การปฏิบัติ จ านวน หมายเหตุ 
๑. การ ลว.จรยุทธ์ ๒๐  
๒. การ ลว.พิสูจน์ทราบ/ซุ่มโจมตี ๘  
๓. การ ลว.ทางน้ า ๔  
๔. จุดตรวจถาวร -  
๕. จุดตรวจยุทธวิธี ๒๑  
๖. การ รปภ.ครู,โรงเรียน,พระสงฆ ์ ๓๐  
๗. การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม ๒๑  
๘. การ รปภ.เส้นทาง ๑๗  

รวม ๑๒๑  
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    (๓) การปฏิบัติในพ้ืนที่ชายแดน 
     - จัดก าลังพลสนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๔ ในการรักษาความมั่นคงภายในและ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๑๕ นาย พ้ืนที่ปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลง 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
  ๔.๖.๑ งานด้านการฝึกอบรม 

 ด าเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการต ารวจตามแผนการฝึกอบรมและนอกแผนการ
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

 ๑) การฝึกอบรมตามแผนฯ  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ 
  ( ๑ ) ห ลั ก สู ต ร  ค รู ฝึ ก ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๓  (ฝึ ก อ บ ร ม  

ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค.- ๒ ก.ย.๖๓) จ านวน ๑๐๕ นาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียนในภาค
วิชาการ  

  (๒) การฝึกอบรมนอกแผนฯ  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ๒  รุ่น 
 (ก) หลักสูตร นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ 

(ฝึกอบรม ณ กก.๑-๙ บก.กฝ.ฯ) (ห้วงการฝึกอบรมแต่วันที่ ๑ ส.ค.๖๒ - ๓๑ ม.ค.๖๔) จ านวน ๙๙๙  นาย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียนในภาควิชาการ 

 (ข) หลักสูตร นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
(ฝึกอบรม ณ กก.๑ - ๖, และ กก.๘ บก.กฝ.ฯ) ห้วงการฝึกอบรมแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๓ - ๓๑ ก.ค.๖๔ จ านวน 
๙๙๘  นาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียนในภาควิชาการ  

 ๒) การพัฒนาหน่วย  
 (๑) ข้าราชการต ารวจในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

  (ก) อบรมสัมมนาโครงการสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิก าลัง
พล พ.ส.ร.และวันทวีคูณ ณ กก.ตชด.๔๓ 

  - หลักสูตรการขับรถทางยุทธวิธี ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลางหนอง
สาหร่าย  

  - หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายฝ่ายสืบสวน ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ
กลางหนองสาหร่าย 

  (ข) หลักสูตรการไล่ติดตามคนร้าย ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลางหนองสาหร่าย  
  (ค) หลักสูตรครูฝึก ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. และเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือ

พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชียชะอ า 
 (๒) การพัฒนาทางด้านกายภาพ 

  - หน่วยในสังกัดได้มีการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง ศปก. 
อาคารกองร้อย โรงจอดรถ ห้องน้ า ระบบประปา ห้องรับรอง อาคารฝึกทางยุทธวิธี  ปรับปรุงห้อง สนามยิงปืน 
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ยาเสพติดปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม 
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  ๔.๖.๓ ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 ๑) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

  (๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๓  ข้าราชการต ารวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด.เข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการ บก.กฝ.บช.ตชด. ต.ชะอ า อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 
และเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ,ถวายพานพุ่ม  ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน  จว.ประจวบคีรีขันธ์     

  (๒) ผลการปฏิบัติงานชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ หรือท าลายวัตถุระเบิด หน่วยงานใน
สังกัด 

  - สนับสนุนชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ หรือท าลายวัตถุระเบิด  จ านวน ๘ ครั้ง 
  (๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ านวน ๑ ครั้ง 
  (๔) การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒  

  - จัดส่งเอกสารตัวบ่งชี้ให้กองบัญชาการศึกษา พร้อมได้รับกลับคืนมาแล้ว โดย
จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงในการรับการตรวจในปี ต่อไป 

  (๕) การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - ด าเนินการออกตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน

ในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบไปด้วย กก.๒ - ๖, ๘ และ ๙ บก.กฝ.บช.ตชด. 
  (๖) การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 ทุกหน่วยในสังกัดมีการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่ง
พ้ืนที่บริเวณรอบกองร้อย บ้านพัก ให้กับข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และนักเรียนนายสิบต ารวจ ได้ด าเนินการ
ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ 

 (ก) ใช้ส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย 
 (ข) เพ่ิมรายได้ โดยการน าไปจ าหน่ายให้แก่ข้าราชการต ารวจและประชาชนที่สัญจรไป

มา 
 (ค) ปลูกฝังแนวความคิดในการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ 

นสต. 
 (ง) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ที่มาฝึกอบรมฯ   

  ๔.๖.๔ งานตามนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
 ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มีการ

ด าเนินการตามโครงการฯ จ านวน ๑๙ ครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้    
  (๑) ในพ้ืนที่ อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี จ านวน  ๘  ครั้ง 
  (๒) ในพ้ืนที่ อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา จ านวน  ๓  ครั้ง 
  (๓) ในพ้ืนที่ อ.เมือง จว.อุบลราชธานี จ านวน  ๑  ครั้ง 
  (๔) ในพ้ืนที่ อ.เมือง จว.อุดรธานี จ านวน  ๒  ครั้ง 
  (๕) ในพ้ืนที่ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ จ านวน  ๑  ครั้ง 
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  (๖) ในพ้ืนที่ อ.เมือง จว.สุโขทัย จ านวน  ๑  ครั้ง 
  (๗) ในพ้ืนที่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช จ านวน  ๒  ครั้ง 
  (๘) ในพ้ืนที่ อ.สะเดา จว.สงขลา จ านวน  ๑  ครั้ง 

 ๒) ยอดการจ าหน่วยเหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ 
 - ยอดคงเหลือ ยกมา จ านวน  ๖๖,๙๕๘  เหรียญ 
 - ยอดจ าหน่ายประจ าเดือน ก.ค.๖๓ จ านวน        ๘๑   เหรียญ 
 - คงเหลือ จ านวน  ๖๖,๘๗๗  เหรียญ 

 ๓) การแจกจ่ายอาหารตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของ ตร.  
 โดยมีการด าเนินการในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช  จ านวน ๑ ครั้ง 

  ๔.๖.๕ แผนการด าเนินงานห้วงต่อไป 
 ๑) เตรียมร่างแผนการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒) เตรียมฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต ารวจตระเวนชายแดนในการสนับสนุน

ภารกิจรักษาความสงบพ้ืนที่รอบปราสาทพระวิหาร 
 ๓) เตรียมความพร้อมฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลต ารวจตระเวนชายแดน 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๗ ศอพ.บช.ตชด. 
 สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๓ ของ ศอพ.บช.ตชด. ดังนี้ 
  ๔ .๗ .๑ โครงการจิตอาสา “ เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ” จิตอาสา ๙๐๔   
(พ.ต.ต.หญิง ธัญชนก นามวิบูลย์  รหัส ๒B-๐๓๗ สังกัด กปร./ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

ครั้งท่ี วัน  เดือน ปี สถานท่ี การปฏิบัต ิ
๑. วันอังคาร ที่  ๔ สิงหาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.-
๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมอ าเภอท่าม่วง อ.ท่า
ม่วง จว.กาญจนบุรี 

จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ "สถาบันพระมหา กษัตริย์กับ
ประเทศไทย"ให้กับข้าราชการ  และ
ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ แห่ง 
ในพื้นที่  อ .ท่าม่ วง จว .กาญจนบุ รี  
จ านวน ๓๐๐ คน 

๒. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมอ าเภอ ห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

จั ด ก า รบรรยาย ในหั ว ข้ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับ
ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาภัย
พิบัติ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒  แ ห่ ง  ใ น พื้ น ที่  อ .ห้ ว ย ก ร ะ เ จ า  
จว.กาญจนบรุีจ านวน ๑๐๐ คน 
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ครั้งท่ี วัน  เดือน ปี สถานท่ี การปฏิบัต ิ
๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓   

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย" ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ ๖๕,๖๖ 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมานมิตร อ .เมือง  
จว.ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๑๙๐ คน 

๔ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมอ าเภอท่าม่วง อ.ท่า
ม่วง จว.กาญจนบุรี 

จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ "สถาบันพระมหา กษัตริย์กับ
ประเทศไทย" ให้กับข้าราชการและ
ประชาชน จิตอาสาภัยพิบัติ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ แห่ง 
ในพื้นที่  อ .ท่าม่ วง จว .กาญจนบุ รี  
จ านวน ๓๐๐ คน 

๕ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม อบต.ดอนแสลบ      
อ.ห้วยกระเจา  จว.กาญจนบุรี 

จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย" ให้กับข้าราชการและ
ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง ในพื้นที่ 
อ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี จ านวน 
๑๐๐ คน 

 

  ๑) กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ออกหน่วยบริการแจกพันธุ์กล้าไม้ 
สะเดา,ขี้เหล็ก,มะค่าโมง,มะฮอกกานี,ประดู่ป่า,มะกอกป่า,ซิก จ านวน ๗/๑๕๐ ชนิด/ต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก 
กระเจี๊ยบแดง,ถั่วลายเสือพระราชทาน,ถั่วฝักยาวสีม่วงพระราชทาน,บวบเหลี่ยม,กระเจี๊ยบเขียวมรกตห้วยทราย    
จ านวน ๕/๕๐๐ ชนิด/ถุง ร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสา อ.ชะอ า. ข้าราชการต ารวจ และประชาชนจิตอาสา   
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอ าเภอชะอ า ต.ชะอ า อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม
จ านวน ๓๑๕ คน 
  ๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหญ้าแฝกในรูปแบบวงกลม (ปลูกหญ้าแฝก
พร้อมพันธุ์ไม้) และปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวระดับ (contour) เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า โดยใช้หญ้าแฝกจ านวน 
๖,๐๐๐ กล้า พันธุ์ไม้จ านวน ๘/๑๖๐ ชนิด/ต้น ( มะกอกป่า,ไม้แดง,ไผ่รวก,สะเดา,กระถินณรงค์,ตะแบก,เสลา,
กระพี้เขาควาย อย่างละ ๒๐ ต้น ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ต.สามพระยา อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 
โดยมีข้าราชการต ารวจ ศอพ.บช.ตชด. พนักงานและลูกจ้างจิตอาสา ร่วมท ากิจกรรม รวม ๗๐ คน 
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  ๓) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในพ้ืนที่โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
เพ่ือด าเนินงานตาม “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ค่ายนเรศวร ต.ชะอ า อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี  
เพ่ือแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม มีความสามัคคี มีจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จว.เพชรบุรี และข้าราชการต ารวจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โดย
ท ากิจกรรม ปลูกต้นไม้,ปลูกหญ้าแฝก,เกี่ยวข้าว และร่วมกันท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 
เช่น โรงเลี้ยงไก่,โรงเรือนผักกางมุ้ง ,แปลงนาข้าว,โรงเพาะเห็ด,บ่อปลา,เส้นทางเดินภายในแปลง โดยมี
ข้าราชการต ารวจ ศอพ.บช.ตชด. พนักงานและลูกจ้างจิตอาสา ร่วมท ากิจกรรม รวม ๓๔๓ คน 
  สรุปกิจกรรมจิตอาสา   
 กิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ จ านวน  ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน  ๙๕๐      คน 
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จ านวน  ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน   ๑๙๗     คน 
 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จ านวน  ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน   ๒๓๒     คน 
 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน  -  ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน      -       คน 
  ๔.๗.๒ คณะเข้าศึกษาดูงาน 
   ๑) สรุปผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
รวม  ๕,๒๘๐ คน 
   ๒) ยอดคณะเข้าศึกษาดูงาน จ านวน ๗ คณะ รวม ๓๘๖ คน 
   ๓) คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานไม่เป็นทางการและเข้าดูงานโดยหน่วยงานต่างๆ เข้า
เยี่ยมชม ซึ่งไม่ได้ผ่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ และรอบศูนย์ ฯ 
จ านวน ๔,๐๒๔  คน 

   ๔) ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน ๓๑๐ คน 
   ๕) ยอดผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID – ๑๙  
รวมทั้งหมด ๕๖๐ คน 
  ๔.๗.๓ งานสวัสดิการ 
   ๑) โครงการอาหารกลางวัน 
   ๒) ล้างอัดฉีดรถยนต์ 
   ๓) สวัสดิการร้านกาแฟห้วยทราย  
   ๔) ร้านค้าสวัสดิการ 
   ๕) ร้านต้นไม้เกษตรกร 
   ๖) ร้านตัดผม 
   สรุปผลมวลรวม ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
  รวมลดรายจ่าย ๑๘,๙๐๐ บาท 
  รวมเพ่ิมรายรับ ๒๑,๒๘๔ บาท 
  ผลมวลรวมเป็นบวก ๕๑,๑๘๔ บาท 
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  ๔.๗.๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๑) วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจ
เยี่ยม ศอพ.บช.ตชด. รับฟังบรรยายสรุปการด าเนินงาน มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจ ท ากิจกรรมตามแนวพระราชด าริ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ  
รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.  ข้าราชการต ารวจ และหัวหน้าหน่วยงาน ให้การต้อนรับ 
   ๒) วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมข้าราชการต ารวจ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
   ๓) มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
    เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ ร้านค้าสวัสดิการ ,ร้านกาแฟ และร้านต้นไม้
สวัสดิการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙  จ านวน ๕๖๐ คน 
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 ๔.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
  4.8.1 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. มีเรื่องชี้แจงต่อที่ประชุมจ านวน 1 เรื่อง  
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของข้าราชการที่มีประสบการณ์
สูงด้านต่างๆ โดยก าหนดการจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ ( The Zign ) อ.บางละมุง จว.ชลบุร ีระหว่างวันที่ 
7 – 9 ก.ย.63 ผู้ร่วมงานที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบทั้งสิ้น 441 ราย เป็นผู้เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 316 ราย ข้าราชการต ารวจ ระดับ ผกก. ขึ้นไปจ านวน 70 ราย มีผู้ติดตามคูส่มรสบุตหรือญาติอีก
จ านวน 391 ราย  
 ก าหนดการในการปฏิบัติมีดังนี้  
 - วันที่ 7 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรายงานตัว ณ โรงแรม 
เดอะซายน์( The Zign) ระดับ พ.ต.อ. ขึ้นไปรายงานตัวที่ตึก A พ.ต.ท. ลงมา รายงานตัวที่ตึก B  
  เวลา 13.30 น. ผู้เข้าสัมมนาพร้อมที่กัน ณ ห้องประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับบริษัท ดีเอ็สเพ็นทรี คอเปอเรชั่น จ ากัด  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 3 วิชาดังนี้  
  เวลา 13.00 น.- 14.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “สุขกายวัยเก๋า” โดย คุณ วิพัตรา 
โตเต็มโชคชัยการ  
  เวลา 14.20 บรรยายพิเศษเรื่องการดูแลกระเป๋าเงิน เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงิน 
โดย อาจารย์ ทวีสุข ธรรมศักดิ์  
  เวลา 15.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษเรื่องชีวิตสุขหลังเกษียณ โดย อ.จตุพล ชมพูนิช  
  เวลา 18.00 น. ทางกองเลขานุการจะมีการจัดอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ไว้ให้  
 - วันที่ 8 ก.ย.63 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
  เวลา 8.30 น. – 8.45 น. รายงานตัวลงทะเบียนส าหรับผู้เข้ารับ โล่ และประกาศ
เกียรติคุณ ที่ห้องฟิเดล่า แกรนด์ บอลรูม  
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  เวลา 9.00 น. – 10.10 น.  ท าการฝึกซ้อมพิธีการ  
  เวลา 10.20 น. เรียนเชิญ ผบช.ตชด. และแขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ บริเวณพิธี ซึ่ง
ในปีนี้เราได้จัดให้ผู้เข้าร่วมพิธีจูงแขนภรรยาลอดซุ้มกระบี่ โดยมีวงปี่สก็อตจากกองดุริยางค์ต ารวจ บรรเลงเพลง 
Scotland the Brave น าผู้เข้าร่วมพิธีลอดซุ้มกระบี่เข้ามายังบริเวณพิธีโดยคนสุดท้ายจะนั่งบริเวณด้านหลัง
ห้องและภรรยาแยกนั่งทั้งสองฝั่งหลังจากนั้น 
  เวลา 10.15 น . ท่านผู้บัญชาการเดินทางมาถึงพิธีและจะด าเนินการตาม
ก าหนดการ เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ผบช.ตชด. กล่าวมอบแนวทางในการด าเนินชีวิตและถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมงาน  
วงปี่สก็อตบรรเลง Innocent go marching in เป็นอันเสร็จพิธี  
  เวลา 13.30 น. ร่วมศึกษาดูงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษาดูงานที่
สวนเสือศรีราชา ส่วนที่ 2 ศึกษาดูงานที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และเขาชีจันทร์ ซึ่งจะมีการแจกเสื้อ 
ป้ายชื่อ และหน้ากากอนามัยสีขาว ส าหรับผู้ศึกษาดูงาน  
 การแต่งกายในพิธีการวันที่ 8 ก.ย.63 ต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นเครื่องแบบปกติขาว 
ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 เข็ม ในส่วนข้าราชการต ารวจชั้นประทวนแต่งกายด้วยชุดฟาติก คู่สมรส
แต่งกายด้วยชุดแม่บ้านต ารวจ ชุดไทย หรือชุดสุภาพ ผู้ติดตามแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
 การแต่งกายในช่วงกลางคืนแต่งกายด้วยชุดมนต์รักลูกทุ่ง โดยกิจกรรมในช่วงกลางคืน
จะมีการแสดงจาก 8 กองบังคับการ พร้อมชิงถ้วยและเงินรางวัล การประกวดการแต่งกายชายหญิงพร้อมถ้วย
รางวัลและการจับฉลากรางวัลของซึ่ง ผบช.ตชด. ได้เอนุมัติงบประมาณไว้จ านวน 100,000 บาท และได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา จัดวงดนตรีฟรุ๊ตตี้ จ านวน 1 วง 
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  ๔.๘.2 ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 
- ผลการเบิกจ่ายเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม บช.ตชด. ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๓ 

รายการ งบหน่วยงบฯ สุทธ ิ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม 
ใช้จ่ายเงินจัดสรร 

PO+เบิกจ่ายสะสม 
งบคงเหลือ ร้อยละ 

ภาพรวม บช.ตชด. ๒,๒๕๔,๕๖๒,๑๔๘.๓๑ ๔๒๑,๔๒๐,๑๕๕.๙๙ ๑,๕๔๗,๗๘๘,๙๕๙.๐๔ ๑,๙๖๙,๒๐๙,๑๑๕.๐๓ ๒๘๕,๓๕๓,๐๓๓.๒๘ ๘๗.๓๔ 

งบบุคลากร ๑๔,๑๙๓,๑๐๐.๐๐ - ๗,๖๓๔,๒๔๑.๐๐ ๗,๖๓๔,๒๔๑.๐๐ ๖,๕๕๘,๘๕๙.๐๐ ๕๓.๗๙ 

งบด าเนินงาน ๑,๔๙๘,๒๗๘,๗๙๘.๒๐ ๓๕,๙๐๔,๗๑๔.๕๘ ๑,๒๗๖,๑๘๘,๑๓๐.๔๘ ๑,๓๑๒,๐๙๒,๘๔๕.๐๖ ๑๘๖,๑๘๕,๙๕๓.๑๔ ๘๗.๕๗ 

งบลงทุน ๓๘๐,๔๑๕,๙๕๕.๑๑ ๓๒๒,๙๖๘,๒๖๐.๘๕ ๓๗,๑๑๒,๒๙๔.๒๖ ๓๖๐,๐๘๐,๕๕๕.๑๑ ๒๐,๓๓๕,๔๐๐.๐๐ ๙๔.๖๕ 

งบเงินอุดหนุน ๑๙๕,๖๖๙,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๑๑๔,๐๑๑.๐๐ ๑๓๐,๘๔๖,๐๖๘.๓๖ ๑๕๗,๙๖๐,๐๗๙.๓๖ ๓๗,๗๐๙,๓๒๐.๖๔ ๘๐.๗๓ 

งบรายจ่ายอ่ืน ๑๖๖,๐๐๔,๘๙๕.๐๐ ๓๕,๔๓๓,๑๖๙.๕๖ ๙๖,๐๐๘,๒๒๔.๙๔ ๑๓๑,๔๔๑,๓๙๔.๕๐ ๓๔,๕๖๓,๕๐๐.๕๐ ๗๙.๑๘ 
 

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
แผนฯ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ภาพรวม ร้อยละ ๒๓ ร้อยละ ๕๔ ร้อยละ ๗๗ ร้อยละ ๑๐๐ 

รายจ่ายประจ า ร้อยละ ๒๘ ร้อยละ ๕๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
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-  ผลการเบิกจ่ายเงนิจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วนัที่ ๒๔ ส.ค.๖๓ ทุกงบรายจ่าย 
ล าดับ หน่วย ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่ายสะสม PO+เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ศอพ.บช.ตชด. ๗,๙๗๐,๑๖๐.๐๐    -    ๗,๕๐๒,๒๓๙.๖๖  ๗,๕๐๒,๒๓๙.๖๖  ๙๔.๑๓ 

๒ บก.สอ.บช.ตชด. ๓๕๙,๗๕๔,๑๙๐.๔๐  ๒๕๘,๑๗๐,๐๖๒.๐๕  ๗๗,๖๓๔,๕๒๑.๒๕  ๗๗,๖๓๔,๕๒๑.๒๕  ๙๓.๓๔ 

๓ กก.ตชด.๒๓ ๕๐,๖๗๐,๔๙๕.๐๐  ๒๒๒,๒๒๙.๐๐  ๔๖,๐๒๐,๗๕๕.๙๐  ๔๖,๐๒๐,๗๕๕.๙๐  ๙๑.๒๖ 

๔ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ๓,๗๑๗,๑๖๓.๐๐  ๙๔๔,๗๓๐.๐๐   ๒,๔๐๑,๖๗๔.๔๘   ๒,๔๐๑,๖๗๔.๔๘  ๙๐.๐๓ 

๕ กก.ตชด.๓๔ ๕๕,๘๓๔,๗๗๔.๘๖  ๒,๔๙๒,๗๖๕.๔๖  ๔๖,๙๓๔,๓๐๔.๖๑  ๔๖,๙๓๔,๓๐๔.๖๑  ๘๘.๕๒ 

๖ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ๕๐,๒๕๖,๖๕๒.๓๒  ๓๑,๐๖๔,๘๙๖.๔๒  ๑๓,๓๕๘,๕๖๖.๔๓  ๑๓,๓๕๘,๕๖๖.๔๓  ๘๘.๓๙ 

๗ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. ๓๙,๙๒๔,๖๙๘.๔๐  ๘,๓๑๒,๘๘๓.๕๐  ๒๖,๐๔๖,๑๔๕.๖๙  ๒๖,๐๔๖,๑๔๕.๖๙  ๘๖.๐๖ 

๘ กก.ตชด.๒๑ ๕๖,๔๖๖,๔๑๓.๐๐  ๒,๐๑๗,๕๙๖.๒๔  ๔๖,๓๘๐,๘๔๑.๗๑  ๔๖,๓๘๐,๘๔๑.๗๑  ๘๕.๗๑ 

๙ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. ๓๔,๘๓๕,๐๕๓.๕๗  ๔๑๑,๘๑๖.๕๒  ๒๙,๐๐๒,๗๔๕.๕๘  ๒๙,๐๐๒,๗๔๕.๕๘  ๘๔.๔๔ 

๑๐ กก.ตชด.๒๒ ๗๒,๘๒๗,๔๐๘.๓๗    -   ๖๐,๑๕๐,๓๕๒.๑๙  ๖๐,๑๕๐,๓๕๒.๑๙  ๘๒.๕๙ 

๑๑ บก.ตชด.ภาค ๔ ๑๖,๔๐๐,๑๗๗.๗๖  ๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐  ๑๑,๖๕๕,๐๒๘.๑๔  ๑๑,๖๕๕,๐๒๘.๑๔  ๘๑.๙๖ 

๑๒ กก.ตชด.๓๓ ๕๘,๘๒๔,๗๖๙.๐๐  ๑,๐๙๒,๕๑๕.๔๐  ๔๗,๐๙๓,๕๖๘.๕๓  ๔๗,๐๙๓,๕๖๘.๕๓  ๘๑.๙๑ 

๑๓ กก.ตชด.๓๑ ๔๓,๘๒๘,๔๐๔.๐๐  ๓๖,๖๓๐.๐๐  ๓๕,๖๙๗,๔๘๔.๒๐  ๓๕,๖๙๗,๔๘๔.๒๐  ๘๑.๕๓ 

๑๔ กก.ตชด.๑๑ ๓๘,๖๓๒,๙๒๖.๗๑  ๔๒๑,๙๕๖.๘๒  ๓๐,๙๒๖,๑๖๙.๖๓  ๓๐,๙๒๖,๑๖๙.๖๓  ๘๑.๑๔ 

๑๕ กก.ตชด.๔๑ ๔๕,๙๕๓,๐๗๐.๐๐  ๙๙๐,๖๒๙.๐๒  ๓๖,๒๖๒,๑๓๕.๘๘  ๓๖,๒๖๒,๑๓๕.๘๘  ๘๑.๐๗ 

๑๖ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ๒๔,๔๗๓,๐๗๘.๐๐  ๑,๕๔๘,๘๗๘.๐๐  ๑๘,๒๘๙,๓๘๘.๔๐  ๑๘,๒๘๙,๓๘๘.๔๐  ๘๑.๐๖ 

๑๗ กก.ตชด.๔๔ ๒๗๘,๘๔๓,๖๒๘.๐๐  ๑,๙๗๔,๙๒๖.๙๑  ๒๒๓,๓๒๔,๕๒๓.๑๘  ๒๒๕,๒๙๙,๔๕๐.๐๙  ๘๐.๘๐  
๑๘ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ๒๓,๖๑๐,๓๖๓.๔๐  ๔๔๗,๖๐๐.๐๐  ๑๘,๕๙๓,๒๓๓.๙๓  ๑๙,๐๔๐,๘๓๓.๙๓  ๘๐.๖๕  
๑๙ กก.ตชด.๔๒ ๓๓,๓๖๓,๐๔๙.๐๐  ๕๒,๕๕๖.๔๐  ๒๖,๕๑๕,๗๘๖.๑๔  ๒๖,๕๖๘,๓๔๒.๕๔  ๗๙.๖๓  

ล าดับ หน่วย ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่ายสะสม PO+เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๐ กก.ตชด.๔๓ ๑๖๑,๐๐๑,๗๖๐.๐๐  ๓,๘๘๙,๒๗๕.๘๘  ๑๒๑,๙๗๐,๑๖๐.๙๔  ๑๒๕,๘๕๙,๔๓๖.๘๒  ๗๘.๑๗  
๒๑ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ๒๘,๓๑๕,๓๕๘.๘๐  ๙๙๖,๒๓๗.๒๐  ๒๑,๐๗๑,๐๗๒.๕๕  ๒๒,๐๖๗,๓๐๙.๗๕  ๗๗.๙๓  
๒๒ บก.ตชด.ภาค ๑ ๑๔,๙๓๘,๗๖๘.๙๐  ๒,๘๐๓,๔๔๔.๙๐  ๘,๗๘๕,๙๓๔.๕๙  ๑๑,๕๘๙,๓๗๙.๔๙  ๗๗.๕๘  
๒๓ กก.ตชด.๑๓ ๔๖,๙๓๔,๐๔๕.๐๐  ๗๕,๑๕๕.๐๐  ๓๖,๓๒๘,๔๓๕.๓๘  ๓๖,๔๐๓,๕๙๐.๓๘  ๗๗.๕๖  
๒๔ กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. ๓๒,๗๒๑,๑๒๓.๘๐  ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒๔,๗๙๑,๘๖๕.๗๕  ๒๕,๒๑๑,๘๖๕.๗๕  ๗๗.๐๕  
๒๕ กก.ตชด.๑๔ ๔๓,๔๓๑,๖๔๔.๐๐  ๒๕,๐๐๐.๐๐  ๓๓,๓๑๗,๖๗๖.๒๘  ๓๓,๓๔๒,๖๗๖.๒๘  ๗๖.๗๗  
๒๖ กก.ตชด.๓๒ ๕๘,๙๑๗,๙๓๘.๐๐  ๕๐๒,๕๑๕.๒๐  ๔๔,๗๒๒,๙๖๐.๒๓  ๔๕,๒๒๕,๔๗๕.๔๓  ๗๖.๗๖  
๒๗ กก.ตชด.๑๒ ๔๕,๕๗๔,๙๓๗.๐๐  ๑,๓๐๘,๐๓๖.๔๘  ๓๓,๓๖๖,๔๖๗.๓๓  ๓๔,๖๗๔,๕๐๓.๘๑  ๗๖.๐๘  
๒๘ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ๒๔,๘๒๗,๙๙๓.๗๑  ๒,๐๐๓,๙๗๐.๘๕  ๑๖,๕๔๑,๐๖๓.๘๐  ๑๘,๕๔๕,๐๓๔.๖๕  ๗๔.๖๙  
๒๙ กก.ตชด.๒๔ ๔๖,๒๓๑,๙๐๐.๐๐  ๑๖๗,๕๐๗.๗๓  ๓๔,๒๖๒,๙๗๙.๒๕  ๓๔,๔๓๐,๔๘๖.๙๘  ๗๔.๔๗  
๓๐ กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. ๓๓,๑๓๘,๙๕๗.๘๐  ๑,๗๗๖,๙๗๑.๐๐  ๒๐,๖๘๖,๘๒๕.๐๐  ๒๒,๔๖๓,๗๙๖.๐๐  ๖๗.๗๙  
๓๑ บก.ตชด.ภาค ๓ ๑๔,๙๙๔,๘๐๖.๐๐  ๓๘,๘๐๐.๙๒  ๙,๓๐๓,๔๖๘.๗๔  ๙,๓๔๒,๒๖๙.๖๖  ๖๒.๓๐  
๓๒ บก.ตชด.ภาค ๒ ๒๒,๖๒๒,๑๑๕.๐๐  - ๑๓,๐๕๙,๘๑๘.๘๒  ๑๓,๐๕๙,๘๑๘.๘๒  ๕๗.๗๓  
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ที่ประชุม      รับทราบ  
 

  ๔.๘.3 ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญดังนี้ 
 ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราท าความดี เพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” 

ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓โดย บช.ตชด. ก าชับการรายงานให้ถือปฏิบัติตาม วิทยุ บช.ตชด. ด่วนที่สุด ที่ 
๐๐๓๐.๑๕๒/๘๘ ลง ๑๙ ก.พ.๖๓ และวิทยุ บช.ตชด. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๑๕๒/๒๑๑ ลง ๒๖ ก.พ.๖๓ โดย
เน้นย้ าให้ทุกหน่วยที่ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท (หน่วยเป็นเจ้าภาพ/หรือเข้าร่วม) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงาน ผนวก ก. และ ก. -๑ เรื่อง สั่งการให้หน่วยในสังกัด บช.ตชด. ที่มีที่ตั้งใน 
ส่วนภูมิภาค จัดก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพ้ืนที่ เดือนละ ๑ ครั้ง ส าหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
มีการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจ านวน ๑๓๖ ครั้ง โดยแบ่งเป็นหน่วยด าเนินการเอง จ านวน ๔๖ ครั้ง  
ร่วมกับหน่วยในพ้ืนที่ จ านวน ๙๐ ครั้ง ,กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน ๓๒ ครั้ง  โดยแบ่งเป็นหน่วย
ด าเนินการเองจ านวน ๗ ครั้ง ร่วมกับหน่วยในพ้ืนที่ จ านวน ๒๕ ครั้ง และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จ านวน 
๑๘ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น ข้าราชการ ตชด.จ านวน ๓,๕๑๘ นาย, 
ข้าราชการต ารวจหน่วยอ่ืน จ านวน ๑,๔๖๓ นาย รวมข้าราชการต ารวจทั้งสิ้น ๔,๙๘๑ นาย, หน่วยราชการอื่น 
จ านวน ๑๓,๕๒๘ คน และ ประชาชน จ านวน ๑๙,๘๙๙ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘,๔๐๘ คน 

 ๒) เรื่องเน้นย้ า ตามสรุปข้อสั่งการ ตร. ในที่ประชุมติดตามการด าเนินงานจิตอาสาฯ 
ครั้งที่ ๖/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ตามสรุปข้อสั่งการ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานในที่
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ประชุมติดตามการด าเนินงานจิตอาสาฯ ครั้งที่ ๖/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
    (๑) ปัจจุบัน (๒๗ ส.ค.๖๓) ยังมีสถานการณ์น้ าท่วม ใน จว.สุโขทัย พื้นที่ อ.เมือง  
ศรีส าโรงและ สวรรคโลก จึงให้ระดมสรรพก าลังเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เตรียมการฟ้ืนฟูหลัง
สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นอีก 
    (๒) ตร. ได้ขอน าคณะผู้บังคับบัญชา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 
๙๐๔ กรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพ่ือน าความรู้ไปขยายผลให้ก าลังพลและ
ครอบครัวต ารวจ โดยการเข้าศึกษาดูงาน ปฏิบัติตามพระราชนิยม และยึดระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้จะได้
แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

  (๓) ตร. มี แนวคิดด าเนินกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “๑ หน่วย ๑ โรงพัก = ๑ เศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ โดยมีแนวคิด ท าจากเล็กไปใหญ่ จากบ้านสู่ส่วนรวม , ท าด้วย
ตัวเองท าตามก าลัง , เน้น “คน” สนับสนุนชาวบ้านในพ้ืนที่ที่เป็นคนดี มีความประพฤติดี เพ่ือสร้างแนวร่วมกับ 
ต ารวจ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น ชุมชนเมือง / ชนบท โดยให้ทุกหน่วยทุกสถานีต ารวจ หรือทุกกองร้อย ตชด.  
ด าเนินกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ประจ าหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน และ
สนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ สยศ.ตร.(ผก.) ร่างโครงการ เสนอ ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๓) โครงการ “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ 
พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.(กร๑) ได้สั่งการให้หน่วย ด าเนินการตามแผนงานจิตอาสา โดยเน้น
ไปที่โครงการ “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องการปลูกป่าไม้ยืนต้นและป่าชายเลน 
และเน้นที่คุณภาพ มีการปฏิบัติต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายจ านวนต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละเดือน ทั้งป่าไม้ยืนต้น
และป่าชายเลน ที่ได้ก าหนดไว้ ตามแผนเดือน แผนปี เพ่ือให้มีการติดตามจ านวนการปลูก การเจริญเติบโต  
การดูแลรักษา โดยส่งมอบพ้ืนที่ให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลรักษาป่าไม้ที่ปลูก                  
โครงการ “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ตามแผนปี ๒๕๖๓  
จ านวน ๒๒,๙๐๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๓๘๔ ไร่ แบ่งเป็นไม้ยืนต้น จ านวน ๒๐,๐๕๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๓๖๒ ไร่  
ป่าชายเลน จ านวน ๒,๘๕๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๒๒ ไร่ ปัจจุบันได้ด าเนินการปลูกแล้ว(ห้วง ก.พ.-ส.ค ๖๓)  
จ านวน ๖,๒๐๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๕๙ ไร่ แบ่งเป็นไม้ยืนต้น จ านวน ๓,๙๕๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๔๖ ไร่ ป่าชายเลน 
จ านวน ๒,๒๕๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก ๑๓ ไร่ คงเหลือทั้งสิ้น จ านวน ๑๖,๗๐๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก จ านวน ๒๘๔ ไร่ 
แบ่งเป็นไม้ยืนต้น จ านวน ๑๖,๑๐๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก จ านวน ๒๖๘ ไร่ ป่าชายเลน จ านวน ๖๐๐ ต้น พ้ืนที่ปลูก 
จ านวน ๑๖ ไร่  

 ๔) ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรบหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน  
 (๑) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมเตรียมการจัดตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ หลักสูตรพ้ืนฐาน (ภาค ๑) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ 
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ โดยมี แม่ทัพภาคที่ ๑/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑  
เป็นประธานการประชุมฯ  และมี พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง  ผบช.สยศ. เข้าร่วมประชุม ในส่วนของ บช.ตชด. 
มี พล.ต.ต.ธานี  เกษจุโลม ผบก.สสน.บช.ตชด. ซึ่งเป็นคณะท างานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม แทน  
ผบช.ตชด. ซึ่งในที่ประชุมมีข้อสรุปที่ส าคัญดังนี้ 

 (ก) แผนการด าเนินงาน รร.จอส.พระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใน
ส่วนของ กองทัพภาคท่ี ๑ ตร. มีแผนการเปิดอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน (ภาค)  พื้นที่ภาคกลาง จ านวน ๒ รุ่น ดังนี้  
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    รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ต.ค.๖๓ 
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เม.ย.๖๔ 
 (ข) การเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ (๑๖ – ๓๐ ต.ค.๖๓) 

เบื้องต้นให้ ฝ่ายทหารในพ้ืนที่  ด าเนินการส ารวจจ านวนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  และให้คัดเลือกจาก
กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน/ความเร่งด่วนของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  โดยให้เริ่มท าการสัมภาษณ์
และคัดเลือก วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ (เน้นกลุ่มผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่
บริเวณรอบเขตพระราชฐาน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา) 

 (ค) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโรงเรียนสื่อสาร ตชด.เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา
พระราชทาน  หลักสูตรพ้ืนฐาน รองรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในงานจิตอาสาของ ตร. และเป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศู นย์ฝึกอบรมฯ โดยมี  
พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. ผู้แทน บช.ตชด.เข้าร่วมประชุม ประธานการประชุมสั่งการให้  
บช.ตชด. และ สกบ. ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดรายการปรับปรุงก่อสร้างระยะที่ ๒  วงเงิน ๘,๕๔๐,๐๐๐ 
บาท โดยให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม เพ่ือรองรับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ต.ค.๖๓ 
ต่อไป 

 ๕) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๓ ผลผลิตการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน(จิตอาสา) โดยหน่วยได้รับงบประมาณสุทธิ จ านวน ๔๔,๗๘๖,๗๙๒ บาท สั่งซื้อ/สัญญาแล้ว  
จ านวน ๒๙,๔๖๑,๘๖๒.๕๖ บาท เบิกจ่ายสะสม จ านวน ๔,๗๑๐,๔๕๖.๗๔ บาท 

  (๑) รายการซ่อมแซมหรือปรับปรุง รร.ตชด.สื่อสาร ๒,๑๐๐,๑๐๓.๕๘ บาท 
  (๒) รายการค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ๓๔,๕๖๐ บาท 
  (๓) รายการซ่อมแซมปรับปรุงฯ ของหน่วยในสังกัด บช.ตชด.ที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วน

ภูมิภาค ๓,๗๗๒,๔๘๒ บาท 
  (๔) รายการโครงการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์และโครงการเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ๙๓๓,๓๒๗.๑๒ บาท 
  (๕) รายการโครงการเผยแพร ขยายผล การสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ๓,๗๗๔,๐๐๐ บาท  
 ๖) โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือด าเนินงาน

ตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  (๑) เมื่อวันที่ ๒๔  ส.ค. ๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หน่วย บก.สอ.บช.ตชด.

ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ พ้ืนที่ โครงการพ้ืนที่ บช.ตชด. เพ่ือด าเนินงานตาม “หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ค่ายนเรศวร อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี โดย พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. , 
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พ.ต.อ.เสวัจ  พิชิตภัย รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการต ารวจในสังกัดรวม ๑๕๐ นาย ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสา “ปลูกต้นกล้าเพื่อแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้าแฝก เกี่ยวข้าว และท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ โดยรอบโครงการฯ  เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี    สร้างความสมบูรณ์ของธรรมชาติอัน
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต รวมถึงประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี 

  (๒) ค าสั่ง บช.ตชด.ที่ ๓๐๖/๒๕๖๓ ลง ๑๗ ส.ค.๖๓ แต่งตั้งคณะท างานและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ส่วนหน้า) ตามโครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือ
ด าเนินการตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”(เพ่ิมเติม) โดยมีรายชื่อคณะท างานเพ่ิมเติมตามภาพฉาย 

  (๓) ค าสั่ง บช.ตชด.ที่ ๓๐๗/๒๕๖๓ ลง ๑๗ ส.ค.๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี    
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 

  (๔) ความคืบหน้า โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน           
เพ่ือด าเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เดือน ส.ค.๖๓ 

 (ก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ด าเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๗๐ 
 (ข) สรุปรายงานรายรับ – รายจ่าย ของโครงการฯ (๓๑ ก.ค.-๒๖ ส.ค.๖๓) 

 - รายรับเดือน ส.ค.๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๓๐ บาท  
 - รายจ่ายเดือน ส.ค.๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐ บาท  
 - คิดเป็นก าไร ๔,๐๙๐ บาท 

 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

  4.8.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญดังนี้ 
    1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สืบเนื่องมาจากที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแม้จะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลแต่ก็
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นธุรกันดาลได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจึงเปิดโอกาสให้สะท้อนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 2019 ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเอง
เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่ได้รับ วิธีการแก้ปัญหาการปฏิบัติตนตามมาตรการการคุ้มครองการควบคุม 
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวออกมาเป็นภาพวาดและได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ณ บ้านคลองใหญ่ 
กรุงเทพฯ ไปแล้วนั้น ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าผลงานขอนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้กิจกรรมการ
แบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 25 – 30 ส.ค.63 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด 
    2) ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชด าริใร รร.ตชด. เป็นครั้งที่ 999 และ 1000 
จากกรณีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงาน
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พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปี 2523 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในเดือน 
กันยายน 2563 จะเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมงานโรงการตามพระราชด าริใน รร .ตชด. เป็นล าดับการเสด็จฯ  
ครั้ งที่  999 และ 1000 ครั้ งนั้น บช .ตชด . ก าหนดให้จัดกิจกรรมกิจ เทิดพระเกียรติ เ พ่ือเผยแพร่ 
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็น
การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อ รร .ตชด. เสมอมาดังนี้ ครั้งที่ 999 ในวันที่ 15 ก.ย.63  
ณ รร.ตชด.หลวงประกอบนิติสาร บ้านนิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของ  
กก.ตชด.13 ครั้งที่ 1000 ในวันที่ 28 ก.ย.63 ณ รร.ตชด.บ้านปากลา อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.12 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีต่อครูนักเรียน 
รร .ตชด . และบุคลากรในสังกัด บช .ตชด . ตลอดมาดังนั้น ผบช .ตชด . จึ งขอเชิญ รอง ผบช .ตชด ., 
ผบก.ทุก บก.ในสังกัด, ผกก.ตชด.11-44 เดินทางไปร่วมรับเสด็จ ณ รร.ตชด. เป้าหมายทั้ง 2 แห่ง ตามวัน 
และเวลาดังกล่าว ส่วนก าหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
    3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรครูของ รร.ตชด. และศกร.ตชด. ตามที่ 
ผบช .ตชด . ได้ มี น โ ยบายที่ จ ะ ให้  ร ร .ตชด . และศู นย์ ก า ร เ รี ย น  ตชด .ในสั ง กั ด จ าก  บช .ตชด .  
ทุกโรงเรียนต้องมีครูพยาบาลที่ต้องท าการขยายการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพ อนามัย และการป้องกัน  
โรคต่างๆ ตามโรงการพระราชด าริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารและผลการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีน และท าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนและประชาชนในเขตบริการการศึกษาด้วยตนเอง และชุมชน
ชายแดน อย่างน้อย 1 นาย โดยต่องผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนามซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการต ารวจซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ครูพยาบาลยังไม่ผ่านการอบรมท าหน้าที่ด้านการแพทย์จ านวนหนึ่ง บช .ตชด. จึงท าโครงการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากรครูของ รร .ตชด. และ ศกร.ตชด.ขึ้น เสนอ ตร. โดย ตร. ได้อนุมัติให้ บช.ตชด. 
รับผิดชอบจัดการอบรมให้กับครูพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ บช .ตชด. ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63 ถึง 29 ต.ค.63 ณ ห้องประชุม 101 บช.ตชด.  
    4) การเสด็จฯ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเยี่ยม รร.ตชด. บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.14 โดยเป็นล าดับครั้งที่ 997 โดยพระองค์จะเสด็จฯ ถึงบ้านเขาจ้าวใน
เวลา 14.00 น. ของวันที่ 2 ก.ย.63 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๙ บก.สสน.บช.ตชด. 
  4.9.1 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
 1) การประชุมเพ่ือพิจารณาหารือและทบทวนข้อกฎหมาย กรณีมูลนิธิพระราชนิเวศน์ 
และอุทยานสิ่งแวดล้อมขอใช้ที่ดิน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินและเกิด
ความเสียหายต่อหน่วยในอนาคต โดยผลการประชุมจะได้น าเรียนให้ทราบในห้วงต่อไป 
 2) ที่ดินจ านวน 189 ไร่ ที่ได้มีการขอใช้เป็น รร.จิตอาสา โดยที่ดินจ านวน 189 ไร่ 
อยู่ ในส่วนของที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ซึ่ งทาง ผบช .ตชด . ได้ลงนามในการขอใช้ที่ ดิน 
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จ านวน 7 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 189 ไร่ ไปยังส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
พระบรมราชวินิจฉัย 
 3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนสื่อสารต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพ้ืนฐาน โดยในส่วนของการ
ก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงนอนหญิง ก่อสร้างห้องน้ าหญิง ปรับปรุงห้องน้ าหญิง ยังไม่เรียบร้อย ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟ้าประปายังไม่เรียบร้อย ส่วนของการปรับปรุงโรงนอนชาย ก่อสร้างห้องน้ าชาย ปรับปรุงห้องน้ าชาย 
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าประปายังไม่เรียบร้อย งานปรับปรุงห้องเรียน โรงอาหาร ก่อสร้างห้องสุข า ห้อง
เตรียมอาหาร ยังไม่เรียบร้อยในส่วนของระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา ยังไม่เรียบร้อย งานบริเวณโรงเรียน
สื่อสารต ารวจตระเวนชายแดน ยังเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่เรียบร้อย ระบบไฟฟ้ายัง
ไม่เรียบร้อย ซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 23 ส.ค.63 และได้มีการขยายสัญญาไปถึงวันที่ 29 ส.ค.63 การก่อสร้าง
ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีการปรับผู้รับเหมาตามสัญญาไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 
ก.ย.63  
 4) การขอคืนพ้ืนที่โรงเรียนพยาบาลสนามตามที่ ผบช .ตชด. ได้เรียนต่อที่ประชุมหาก
ไม่ประสบปัญหาข้อขัดข้องจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าห้องประชุมด้านบน โรงอาหาร ปั้ม
น้ ามัน หากไม่เกิดปัญหาอุปสรรคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,000,000 กว่าบาท 
 5) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโรงการฝึกทบทวนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่ Local CAT ซึ่งขณะนี่ก าลังฝึกอบรมอยู่ใน บก.ฝรก. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 1-9  
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.ได้สนับสนุนปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 (M16A1) ดาบปลายปืนพร้อมสายสะพาย 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการฝึกอบรมในห้วง สิงหาคม-กันยายน  
 6) ปืนซุ่มยิงจ านวน 8 กระบอกจะมีการแจกจ่ายภาคละ 2 กระบอก ซึ่งมีชี้แจง 
ใน พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว 
 7) งบประมาณในการจัดซื้อรถรบเบา จัดซื้อ สป.5 ต่างๆ ของ บช.ตชด. ไม่ถูกตัดลด
งบประมาณ 
 8) การเตรียมการสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในห้วงวันที่  9 -11 ก .ย .63  
ฝสสน .3 บก .สสน .บช .ตชด . ได้เตรียมการจัดตั้งชุดขยายเสียงเพ่ือสนับสนุนการฝึกในห้วงดังกล่าวที่   
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นที่เรียบร้อย 
 9) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชุดปกติกากีคอพับให้แก่พลขับหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจการรับส่งหลักสูตร อส.วปร.ต ารวจราบในพระองค์ เป็นของ ตชด.จ านวน 5 นาย ประกอบด้วย 
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 3 นาย, บก.ตชด.ภาค 1 จ านวน 1 นาย และ กก.ตชด.13 จ านวน 1 นาย  
 10)  ปื น เ ล็ ก ย า ว จ า น ว น  800 ก ร ะ บ อ ก ข อ ง ท า ง ก อ ง ทั พ ไ ท ย ซึ่ ง ท า ง  
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ได้ไปประชุมกับทาง พล.ร.ต.จุลพงษ์ เจริญวัฒนสุข รอง เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุง ซึ่ง
ได้กรุณาพิจารณาในเรื่องของปืนดังกล่าว ปัจจุบันกรองแล้วที่ไม่พบตัวจ านวน 8 กระบอก โดยทางกองทัพไทย
ให้ทาง ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ขอให้ทาง กก.ตชด.11-14 ส่งรูปพร้อมหมายเลขทะเบียนซึ่งตรงกับปืนที่
ทางกองทัพไทยสนับสนุนมาเพ่ือเป็นการยืนยันว่า ทาง บช.ตชด. ได้รับปืนนี้จริงแต่ส่วนที่สูญหายจะได้มีการ
พิจารณาเพ่ือที่จ าหน่ายในโอกาสต่อไปซึ่งทางกองทัพไทยกรุณาให้การรับรองว่าอาวุธปืนสูญหายเนื่องจากมี
ระยะเวลานานท าให้ตรวสอบไม่ได้ ส่วนของอาวุธปืนที่หายได้มีการประสานกับทาง บก.สพ. แล้วทาง บก.สพ. 
ได้ขออนุญาตเรื่องการที่ผู้บังคับบัญชาของ ตชด. และ บก.สพ. จะได้ปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ต่อไป 
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 11) การดูแลอาวุธปืนใหม่ซึ่งทาง ผบช .ตชด. ได้มีการก าชับในห้วงที่ผ่านมาทาง  
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ได้รับการประสานจากสรรพาวุธหลังจากมีเหตุการณ์การกราดยิงที่โคราชให้ขอ
อนุญาตออกแนวทางซึ่งในห้วงวันที่ 8 – 9 ก.พ.63 มีเหตุการณ์ วันที่ 10 ก.พ.63 ทางสรรพาวุธขอแนวทาง 
วันที่ 11 ก.พ.63 ผบ.ตร. ออกแนวทางตามนั้น  
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๙.2 ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓ 

 
 

  หมายเหตุ   - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค.-ธ.ค.๖๒ )            หน่วยละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๒๙ พ.ย.๖๒ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ( ม.ค.-ก.พ.๖๓ ) หน่วยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๒๔ ก.พ.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ( มี.ค.๖๓ ) หน่วยละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๑๑ มี.ค.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๓ ( เม.ย.-มิ.ย.๖๓ ) หน่วยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่  ๒ เม.ย.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ( ก.ค.๖๓ ) หน่วยละ ๕o,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๑๓ ส.ค.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ( ส.ค.๖๓ ) หน่วยละ ๕o,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่  ๑๙ ส.ค.๖๓ 
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5. วาระท่ี 5 เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
 5.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. 
 - กล่าวขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ร่วมปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ทั้งส่วนที่เป็นการประสานงาน หรือการขอรับการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือมาโดยตลอด  
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 5.2 พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 

หน่วย
    ยอดยกมา  
  ณ 1 ต.ค.62

      จ านวนเงินจัดสรร   
  งวด 1-3 (ต.ค.62-ม.ิย.63)

 จ านวนเงินจัดสรรงวด 4
  ครั้งที ่1-2 (ก.ค.-ส.ค.63)

  จ านวนเงิน
  รวมทั้งสิน้

เบิกจ่ายแล้ว
        คงเหลือ   
   ณ  31 ส.ค.63

  รอ้ยละของ 
 การเบิกจ่ายเงิน

กก.ตชด.11 -             450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.12 354.00          450,000.00            100,000.00            550,354.00      450,200.00      100,154.00      81.80      
กก.ตชด.13 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.14 80,016.00    450,000.00            100,000.00            630,016.00      538,500.00      91,516.00        85.47      
กก.ตชด.21 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.22 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.23 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      500,000.00      50,000.00        90.91      
กก.ตชด.24 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.31 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.32 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.33 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      465,000.00      85,000.00        84.55      
กก.ตชด.34 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.41 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      445,000.00      105,000.00      80.91      
กก.ตชด.42 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.43 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      450,000.00      100,000.00      81.82      
กก.ตชด.44 150,000.00  450,000.00            100,000.00            700,000.00      600,000.00      100,000.00      85.71      

รวมทั้งสิน้ 230,370.00 7,200,000.00      1,600,000.00      9,030,370.00 7,498,700.00 1,531,670.00 83.04      
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  5.2.1 เน้นย้ าให้ทางกองกับการที่ รร.ตชด. ในสังกัดอยู่ในโครงการ USO NET ระยะที่หนึ่ง  
ซึ่งหมดสัญญาลงเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ได้ด าเนินการใน 2 ส่วนคือ 
 1) ให้ทางกองก ากับการติดตามว่านับตั้งแต่ กสทช. ได้มีการส่งมอบคู่สัญญามาบริหาร
ในโรงเรียนได้มีการขึ้นทะเบียนคุมวัสดุ และสิ่งก่อสร้างไปแล้วหรือไม่ ส่วนที่ 
 2) ทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.จะมีการแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติส าหรับ รร .ตชด. 
ทั้ง 53 แห่ง ซึ่งหมดสัญญาลงเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ที่ผ่านมา รวมทั้งให้ทาง ผกก. ลงไปใส่ใจในเรื่องของการ
ปฏิบัติอย่าปล่อยให้เป็นภาระของครูใหญ่ 
  5.2.2 เน้นย้ าเรื่องการจัดตั้งแผนกจิตอาสา ทั้งในส่วนของระดับ กก .ตชด .,บก .ตชด., 
บก.กฝ.,บก.สอ. และ บช.ตชด. โดยทีป่ระชุมการจัดตั้งแผนกจิตอาสามีข้อสรุปเพ่ือน าเรียน ผบช.ตชด. ตกลงใจ
ดังนี้ดังนี้  
 1) เรื่องการบริหารจัดการทางคณะท างานได้ก าหนดอัตราการจัดและลักษณะงานที่
จะต้องปฏิบัติของแผนกกับ รอง ผกก. ที่ท าหน้าที่จิตอาสา  
 2) หน้าที่ที่มีการก าหนดไปนั้นปัจจุบันไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งใหม่ ทาง 
ผบก.ตชด.และ ผกก.ในสังกัด ต้องจัดสรร ผบ .หมู่ ในก ากับ รอง สว . ในก ากับไปท าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ต.ค.63 จะมีค าสั่งให้แผนกจิตอาสาเริ่มด าเนินงานโดยจะมีการแจ้งเลขหนังสือในการท างานราชการไป
ให้ และให้ทาง ผกก. และ ผบก. ได้จัดสถานที่ในการด าเนินการของแผนก รวมทั้งจะมีการประชุมเพ่ือซักซ้อม
เนื้อหาสาระในการท างานอีกครั้งนึง 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 5.3 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. 
 5.3.1 เน้นย้ าเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการจิตอาสาฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดสรร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ให้ทุกหน่วยเร่งด าเนินการทั้งรูปแบบ และถัวเฉลี่ยให้เสร็จสิ้น รวมถึงให้มีรายงานผลการ
ปฏิบัติเรื่องงบประมาณให้เสร็จสิ้นตรงตามก าหนด 
 5.3.2 เน้นย้ าเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาฯ ภัยพิบัติ หรือกการปฏิบัติงานของชุด
ต ารวจช่าง ของหน่วยในสังกัด บช.ตชด.ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของหน่วย รวมถึงการใช้ Police TV เป็น
แม่ข่ายในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วย 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 5.4 พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม  รอง ผบช.ตชด. 
  5.4.1 เน้นย้ าทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องการสับเปลี่ยนก าลังในพ้ืนที่ประสาทเขาพระวิหาร 
และพ้ืนที่ จชต. ให้ทั้งฝ่ายอ านวยการและฝ่ายปฏิบัติได้มีการขับเคลื่อนให้การด าเนินการมีความเรียบร้อยและ
ทันต่อเวลา 
  5.4.2 เน้นย้ าให้ให้ทาง บก.อก.บช.ตชด. และ บก.สอ.บช.ตชด. รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องได้มี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดพิธีอ าลาราชการของ ผบ .ตร. ได้ทันทีและหากมีรายละเอียดเช่นไร 
จะน าเรียนให้ท่าน ผบ.ตร. ทราบเพ่ือตกลงใจเก่ียวกับห้วงระยะเวลาและข้ันตอนอีกครั้งหนึ่ง 
  5.4.3 ก าชับทาง บก.ตชด.ภาค 1 และ ทาง บก.สอ.บช.ตชด. ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับการทดสอบกองร้อยควบคุมฝูงชนตามนโยบายของทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เพ่ือเตรียม



- ๕๖ - 
 

รับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการประเมินผลจากคณะประเมินผลของ ตร. โดย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้า
คณะประเมิน ในวันที่ 11 ก.ย.63 ในส่วนที่จะเข้าร่วมทดสอบประกอบด้วย บก .ตชด.ภาค 1 จ านวน 3 
กองร้อย และ บก.สอ.บช.ตชด. จ านวน 1 กองร้อย รวม 4 กองร้อย และให้มีการด าเนินงานตามหน้าที่ที่ทาง 
บก.อก.บช.ตชด. ได้แจ้งรายละเอียดไป 
  5.4.4 ก าชับให้มีการเตรียมพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
การชุมนุมโดยขอทุกหน่วยเตรียมการตามล าดับการใช้ก าลังที่ได้มีการแจ้งไป รวมทั้งติดตาม เฝ้าฟัง ประเมิน 
วิเคราะห์สถานการณ์ คู่ขนานกับทาง ตร. และได้จัดเตรีบมแผนการเคลื่อนย้าย แผลจัดการสนับสนุน รวมถึง
งานที่เก่ียวข้องกับงานอ านวยการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 5.5 พล.ต.ท.วิชิต ปักษา  ผบช.ตชด./ประธาน 
 5.5.1 เน้นย้ าให้มีการพิจารณาลักษณะงานในการจัดตั้งแผนกจิตอาสาของ บก.ภาค 
 5.5.2 เน้นย้ าถึงการจัดเตรียมความพร้อมกองก าลังควบคุมฝูงชนรวมทั้งการจัดเตรียมความ
พร้อมของเครื่องมือและสถานที่โดยให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 5.5.3 ก าชับให้มีความรอบคอบในการจัดส่งเอกสารทางราชการ ทั้งในส่วนระบบในการจัดส่ง
และการก าหนดมาตรการในการจัดการกับเอกสารในชั้นความลับ 
 5.5.4 เน้นย้ าให้ทาง กก.ตชด.11 เร่งสืบหาหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดินในบริเวณพ้ืนที่เกาะกูด
เพ่ือให้การประสานและขอการอนุมัติเกิดความถูกต้องและชัดเจน 
 5.5.5 ก าชับให้ทาง กก.ตชด.11 เร่งด าเนินการขยายและปรับปรุงห้องเพ่ือใช้ส าหรับการเรียน
การสอนในภาพรวม ของ รร.ตชด.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามท่ีทางครูใหญ่ได้มีการร้องขอ 
 5.5.6 ก าชับให้ ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. รายงานความคืบหน้าโครงการฌาปนกิจของ บช.ตชด. 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 5.5.7 ก าชับให้ทาง กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. มีการประสานรวมถึงหาแนวทางในการขอรับ
งบประมาณสนันสนุนในโครงการจัดท าเส้นทางจักรยานของค่ายพระรามหกต่อไป 
 5.5.8 เน้นย้ าทาง ฝอ. 7 บก.อก.บช.ตชด. ถึงความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท าคู่มือบริหาร 
รร.ตชด. โดยเบื้องต้นให้มีการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจน 
 5.5.9 ก าชับให้ทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. มีการสอบถามและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องในการ
ดูแลนักเรียนทุนช้างศึก ที่เข้าพักอาศัยในหอพักของหน่วยในสังกัด บช .ตชด.เพ่ือได้มีการสนับสนุนรวมถึงแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องต่อไป 
 5.5.10 เน้นย้ าให้ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. แจ้งให้หน่วยในสังกัด บช.ตชด.สรุปรายงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียน รร.ตชด. 
 5.5.11 ก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยดูแลกวดขันเรื่องนโยบายกวาดบ้านตนเอง ทั้งการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการต ารวจให้มีความเหมาะสมเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความนิ่มนวล แต่เข้มแข็ง
เด็ดขาดในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงดูแลเรื่องการแต่งกายและพฤติกรรมก้าวร้าวของข้าราชการต ารวจ
ทุกระดับชั้นในสังกัด บช.ตชด.  
 5.5.12 เน้นย้ าให้ ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดก าลังพลที่
ทาง บช.ตชด.ได้รับการบรรจุเพ่ือใช้สนับสนุนนโยบายของทาง ศปก.จชต. ในแต่ละปี รวมถึงศึกษาแนวทางใน
การจัดสนับสนุนและขึ้นควบคุมทางยุทธการกับก าลังในพ้ืนที่นั้นพบปัญหาอย่างไร เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังพลในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 5.5.13 ก าชับให้ทางกองก ากับการที่มี รร.ตชด. ในสังกัดหาแนวทางในการบริหารโครงการ
ของ รร.ตชด.ให้เกิดความต่อเนื่อง 
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