
รายงานการประชุมบริหารกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
ครั้งท่ี 10/๒๕๖3  

เม่ือวันจันทรท่ี 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคาร จุลละพราหมณ บช.ตชด. 

----------------------------------------------------------  
ผูมาประชุม 

๑. พล.ต.ท.วิชิต ปกษา   ผบช.ตชด.   ประธาน 
๒. พล.ต.ต.สมพงษ เตชะสมบูรณ  รอง ผบช.ตชด. 
๓. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต  รอง ผบช.ตชด. 
๔. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. 
๕. พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
๖. พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม  รอง ผบช.ตชด. 
๗. พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด. 
๘. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
๙. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม  ผบก.สสน.บช.ตชด. 

๑๐. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด.  
๑๑. พล.ต.ต.ณพล บุญประสทิธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. 
๑๒. พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
๑๓. พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
๑๔. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
๑๕. พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑๖. พ.ต.อ.กวีพงษ ชลการ   แทน รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
๑๗. พ.ต.อ.วรพัฒน บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๑๘. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแกว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๑๙. พ.ต.อ.อําพล อมรลักษณปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๒๐. พ.ต.อ.สมัย    พรมพากล  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
๒๑. พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๒. พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๓. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๔. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๕. พ.ต.ท. ตรีโลจจนะ ภัสสุวัสม  แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๖. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๗. พ.ต.ท.อภินันท พันธุหิม  รอง ผกกฯ รรท.ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๘. พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๙. พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล  ผกก.ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๐. พ.ต.อ.อํานาจ หาญไฟฟา  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๑. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๒. พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ  ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๓. พ.ต.อ.กมล พลสมัคร  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 



๒ 
 
๓๔. พ.ต.อ.ณัฐนันท เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๕. พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๖. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๓๗. พ.ต.อ.ชัยรัตน อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓๘. พ.ต.อ.สุวิทย สังฆะมณี  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.    
๓๙. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธินันท  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๔๐. พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 

๔๑. พ.ต.อ.พงศพัชร นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๔๒. พ.ต.ท.รณรัตน ออมสินสมบูรณ  แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๔๓. พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๔๔. พ.ต.ท.ประชา วังคีรี   แทน ผกก.ฝอ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๕. พ.ต.ท.เดชฤทธิ์อริยะ พุทธะชยมงคล  แทน ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 

๔๖. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา  ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๗. พ.ต.ท.รณรงค เชื้อนาค  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๘. พ.ต.อ.รังสรรค เนตรเก้ือกิจ  ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๙. พ.ต.ท.สมรัฐ อาวรณ   แทน ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.   
๕๐. พ.ต.อ.กุลทภัท อุทธิเสน  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 

๕๑. พ.ต.ท.พัฒนพงษ วัฒนกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๑1 
๕๒. พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ  ผกก.ตชด.12 
๕๓. พ.ต.ท.อภิรัตน เปยมพูล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.13 
๕๔. พ.ต.อ.ปฐม อุนอบ   ผกก.ตชด.14 
๕๕. พ.ต.อ.อมร ผองสมรูป  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 

๕๖. พ.ต.อ.ปรัชญ สุนทรพิมล  ผกก.ตชด.21 
๕๗. พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต  ผกก.ตชด.22 
๕๘. พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
๕๙. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน  ผกก.ตชด.24 
๖๐. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 

๖๑. พ.ต.อ.วิศาลพงศ สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑ 
๖๒. พ.ต.อ.วชิระ พยานอย  ผกก.ตชด.๓๒ 
๖๓. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3 
๖๔. พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   ผกก.ตชด.๓4 
๖๕. พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 

๖๖. พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.๔๑ 
๖๗. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแกว  ผกก.ตชด.42 
๖๘. พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท  ผกก.ตชด.43 
๖๙. พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.44 
  



๓ 
 
๗๐. พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. เลขานุการ 
๗๑. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา กระจางจิตร ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. พ.ต.อ.สรนันท มวงศรีพิทักษ  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. ติดราชการ 
๒. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณี   ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ 
๓. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ  ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๔. พ.ต.อ.วรากร สมสุวรรณ  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๕. พ.ต.อ.สมชาย    ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.41   ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
- พ.ต.ท.อนันต   ศรีเอ่ียม   รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
 

๑. วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน กลาวเปดประชุม และกําชับการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ในนามของ บช.ตชด. ขอแสดงความยินดีดวยความจริงใจและขอตอนรับผูบังคับบัญชาภายใน
หนวยท่ีมีการเลื่อนตําแหนงและมีการโยกยายในระนาบเดียวกันรวมถึงผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากนอกหนวยเพ่ือ
มาดํารงตําแหนงในสังกัด บช.ตชด. โดยเม่ือเขามาอยูในระบบแลวก็ตองมีการปรับตัว และขอใหชวยกันทํางาน
ใหดีท่ีสุด สวนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากนอกหนวยก็ขอใหมีความเขาใจในระบบและวัฒนธรรมองคกรของ ตชด. 
ซ่ึงอยูกันอยางเปนพ่ีเปนนอง ชวยกันทํางาน โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงในวาระนี้ในชวงท่ีดํารง
ตําแหนงอยูก็ขอใหไดรับในสิ่งท่ีดีๆ และใหสิ่งท่ีดีๆ กับหนวยขอฝากไว  
  สวนของการดูแลผูใตบังคับบัญชาของ บช.ตชด. นั้นจะอยูกันอยางเรียบงาย ดูแลกัน  
มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันระหวางผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
ภาคสนามตองกินอยูกับผูใตบังคับบัญชา การดูแลผูใตบังคับบัญชาจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ จึงอยากจะฝากในสวนท่ี
เก่ียวของไวดวย 
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานในการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีผานมาซ่ึงเปนไป
ดวยความเรียบรอย ท้ังงานดานความม่ันคง งานทางดานการพัฒนาชวยเหลือประชาชน ซ่ึงทุกสวนไดใหความ
รวมมือและชวยกันใหงานบรรลุผลเปนท่ีเรียบรอย ไดรับคําชมเชย รวมท้ังเปนท่ียอมรับในหนวยตํารวจและ
ประชาชนท่ัวไปในเรื่องของผลการปฏิบัติ สามารถเปนท่ีพ่ึงของ ตร. ในเรื่องงานดานความม่ันคง การจัดงาน
ตางๆ เชน การจัดงานวันเกษียณใหกับขาราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเปนท่ีประทับใจกับ
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสสุดทายท่ีตองดูแลกัน แตอยางไรก็ตามแนวทางท่ีจะจัดตั้งชมรมผูเกษียณอายุราชการ
ก็ขอมีการดําเนินการตอไปเพ่ือไดดูแลในเรื่องความเจ็บปวย การตองถูกทอดท้ิงจากครอบครัว การขาดแคลน
ปจจัยในการดํารงชีพ 
  โดยในสวนของการทํางานนั้นจะมีความพยายามใหเปนไปในแนวทางเดิมมากท่ีสุด โดยยึด
หลักความเปนพ่ีเปนนอง และไมใหตองมีการปรับตัวในการทํางานกันมากนัก เพ่ือไมใหเกิดความรูสึกท่ีไมดี 
อยางไรก็ตามอะไรท่ีสามารถชวยกันไดก็ขอใหชวยกัน 
  



๔ 
 
  ดวยความรักความสามัคคี ชวงท่ีเหลืออายุราชการกันไมก่ีปนั้นก็ขอใหชวยกันทํางานและ

สรางความประทับใจ เม่ือเกษียณอายุราชการไปแลวพบเจอกันก็ขอใหมีการทักทาย แวะเวียนไปมาหาสูกันซ่ึง

เปนวัฒนธรรมองคกรท่ีอยากจะสรางใหเกิดข้ึน ชวงท่ีรับราชการบทบาทหนาท่ีใครก็ทําไปในบทบาทหนาท่ี 

ของตน สนับสนุนชวยเหลือกันและชวยกันทํางานอยางมีความสุข 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๒. วาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 9/๒๕๖3 เม่ือ 31 ส.ค.๖3 
 

มติท่ีประชุม รับรองการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 9/๒๕๖3 เม่ือ 31 ส.ค.๖3  
 

3. วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 3.1 พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา   ผบช.ตชด.   

  3.1.1 รายงานความคืบหนาการดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการขอ

อนุมัติใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะกูด (กก.ตชด.๑๑) 

  ในพ้ืนท่ีเกาะกูด มติ ครม. เม่ือป พ.ศ.2510 สงวนท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะกูดเปนบางสวน 

ตอมาเม่ื อวันท่ี  29 ธ.ค.13 ได มี มติ ของคณะรัฐมนตรี ให พ้ื น ท่ี ท้ั งเกาะกูดเป นพ้ื นท่ี ใชประโยชน ใน 

ราชการ ทร. ซ่ึงหมายความวาพ้ืนท่ีท้ังเกาะเปนสิทธิ์ของ ผบ.ทร. ท่ีจะอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีโดยจากการไปประสานทาง

กรมธนารักษและ กปช.จต.พบวามีท่ีดินท่ีหนวยอ่ืนๆ ขอใชในพ้ืนท่ีเกาะกูดไดแลวจํานวน 9 หนวย พ้ืนท่ีท่ีเยอะท่ีสุด

คือพ้ืนท่ี อ.เกาะกูด จํานวน 98 ไร สวนการประสานงานกับทาง กปช.จต. ไดมีการประสานงานไปแลวแตทาง ทร. ยัง

ไมมีหนังสือตอบกลับมายัง กปช.จต. แตอยางใด เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีเดิมท่ี กก.ตชด.11 ไดขอใชพ้ืนท่ีประมาณ 30 ไร

นั้นเปนพ้ืนท่ีของ ทร. เชนเดียวกัน แตทาง ทร. กันพ้ืนท่ีไวจํานวน 200 ไรเพ่ือเปนพ้ืนท่ีท่ีใชประโยชนรวมกันของ

ชาวบานซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีทาง ตชด. ไดขอใชพ้ืนท่ีอยูจาก 2 สวนท่ีขอใชพ้ืนท่ีในเกาะกูดคือของ ทร. และของ

หนวยงานอ่ืนๆ จงึขออนุญาตเสนอแนวทาง 2 แนวทาง คือ  

    1) กก.ตชด.11 จะทําหนังสือไปท่ี กปช.จต. อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันในการขอใชพ้ืนท่ี

ของ ทร. ในพ้ืนท่ีท่ีกันไวสําหรับชาวบานเปนพ้ืนท่ีปาชุมชน 

    2) ทําการใชพ้ืนท่ีจากหนวยราชการในเกาะกูดซ่ึงไดขอจาก ทร. มาแลว โดยมีข้ันตอน 

คือ หากทาง ทร. อนุญาตใหทาง ตชด. ใช พ้ืนท่ีทาง ทร.จะคืนพ้ืนท่ีมาท่ีกรมธนารักษทาง กก.ตชด. 11  

จึงจะขออนุมัติดําเนินการท้ัง 2 สวนนี้โดยเริ่มจากการทําหนังสือขออนุมัติทาง ทร. โดยผาน กปช.จต. อีกครั้งนึง 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

  ๓.1.๒ รายงานความคืบหนาการขอรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดทําเสนทาง
จักรยานคายพระรามหก (กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.) 
     สําหรับโครงการจัดทําเสนทางในคายพระรามหกใชงบประมาณ จํานวน 32,370,000 
บาท ซ่ึงไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดประสานกับ สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา จว.เพชรบุรี แตไมไดรับการ
สนั บสนุ นและได รั บการประสานไปใหม เพ่ื อขอรับงบของกองทุนส งเสริมการท องเท่ี ยวและกีฬา 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงประสานกับ จว.เพชรบุรี โดยไดรับแจงมาวาหากมีความคืบหนาจะแจงใหทราบตอไป 
และใหดําเนินการสงเรื่องข้ึนไปเพ่ือจะไดมีการผลักดันโครงการตอไป 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

  3.1.๓ ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. รายงานความคืบหนาจํานวน ๓ เรื่อง 
  1) การดําเนินงานของศูนย USO NET ใน รร.ตชด. ภายใตโครงการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๕๓ แหง 
  บช.ตชด. มี วิทยุท่ี 0030.๑๗๕/4๖๐ ลง 3๑ ส.ค.๖3 แจงกําชับหนวยในการ 
ดําเนิการบริหารจัดการศูนย USO NET ภายหลังครบกําหนดระยะเวลาการสนับสนุนและใหบรกิารจาก กสทช.
โดยใหหนวยกําชับการปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ให รร.ตชด./ศกร.ตชด. บริหารจัดการศูนยฯ เชน การกําหนดเวลาเปด-ปด
การบริการ,จํานวนผูเขาใชบริการศูนยฯ และ อ่ืนๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสมตามบริบทของ 
รร. นั้นๆ 
     (2 )ใหดูแลรักษาระบบอุปกรณ ภายใน ศูนยฯ ให สามารถพรอมใชงาน 
และใหบริการไดอยู เสมอ รวมถึงดูแลสภาพแวดลอมบริ เวณ โดยรอบศูนยฯ ด วย ท้ั งนี้  บช .ตชด .  
มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ตช ๐๐๓๐. ๑๗๕/๕3๐ ลง ๓ ส.ค.๖๓ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายหลังครบ
กําหนดระยะวลาการสนับสนุนและใหบริการของศูนย USO NET ภายใตโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจําป ๒๕๕๓ จาก กสทช. ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของ กสทช. 
โดยจะแจงให บช.ตชด. ทราบผลการพิจารณาตอไป 
  ๒) นักเรียนในพระราชานุเคระหท่ีเขาพักในหอพักนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห 
  ตามท่ี ผบช.ตชด. มีนโยบายใหทุกหนวยสํารวจความตองการของนักเรียนทุนใน
พระราชานุเคราะหท่ีมีความประสงคเขาพักอาศัยในหอพักนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหของแตละหนวย 
เพ่ือเปนการลดคาใชจายใหกับนักเรียนและผูปกครอง และเพ่ือแกปญหากรณีนักเรียนทุนฯ ออกกลางคันซ่ึงเปน
การสูญเสียทางธุรการ 
 ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. มีวิทยุท่ี ๐0๓0.1๗๔/๗๐ ลง ๘ มิ.ย.๖๓ ขอใหหนวย
รายงานผลการปฏิบัติ ซ่ึงขณะนี้ไมมีรายงานปญหาขอขัดของของการเขาพักในหอพักฯ แตอยางใด 
 3) โครงการการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งท่ี ๙ ประจําป ๒๕๖๓ 
  การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ครั้งท่ี ๙ ประจําป ๒๕๖๓ ไดกําหนด
จัดการแขงขันข้ึนระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ เม.ย.๖๓ ณ สนามกีฬาราชนิเวศนกรีฑาสถาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี และเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (โควิด-1๙) 
จึงไดมีการเลื่อนกําหนดจัดการแขงขันออกไปจากหวงเวลาเดิมและไดมีการปรับแผนการจัดฯ โดยมอบหมายให 
กก.ตชด.๑๑-1๔, ๒๑-๒๔, ๓๑-3๔ และ ๔๑-๔๔ เปนผูดําเนินการจัดการแขงขันฯ ใหกับนักเรียนในสังกัด 
  เม่ือวันท่ี ๒๙ ส.ค.๖๓ ไดรับเกียรติจาก นายนิวัตน ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรมพลศึกษา 
พรอมดวย ผบช.ตชด. เดินทางไปเปนประธานพิธีเปดกีฬา นักเรียน รร.ตชด.ครั้งท่ี 9 ประจําป ๒๕๖๓  
สังกัด กก.ตชด.๒๒ ซ่ึงมีการจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๘ -๓๐ ส.ค.๖๓ ณ สนามกีฬา มรภ.อุบลราชธานี วิทยาเขต
บานยางนอย ต.กอเอ อ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี โดยทุก กก.ตชด. ไดดําเนินการจัดการแขงขันฯ เรียบรอย
แลว ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมสรุปรายงานผลการจัดการแขงขันกีฬาฯ นําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ  
และสงใหกรมพลศึกษา ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  



๖ 
 
 3.1.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับเพ่ิมเงินเดือนใหกับผูดูแลเด็ก 

   ตามท่ี ผบช.ตชด. มีขอสั่งการใหติดตามผลการประเมินวาหลังจากท่ีไดมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับเพ่ิมเงินเดือนใหกับผูดูแลเด็กแลวมีการปรับเปลี่ยนกําลังพลท่ีทําหนาท่ี

ดังกลาว ในปการศึกษา ๒๕๖๓  

  ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. ไดรับแจงจากหนวยวามีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลเด็ก 

จํานวน ๘ โรงเรียน จํานวน ๘ คน ดังนี้ 

 - รร.ตชด.บานวิจิตรวิทยาคาร สังกัด กก.ตชด.๑๓ 

 - รร.ตชด.บานปาหมาก  สังกัด กก.ตชด.๑๔ 

 - รร.ตชด.บานลาดเรือ และ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ สังกัด กก.ตชด.3๑ 

 - ศกร.ตชด.บํารุงท่ี ๑1๔ สังกัด กก.ตชด.33 

 - รร.ตชด.บานแมจันทะ สังกัด กก.ตชด.3๔ 

 - รร.ตชด.สันตินิมิตร และ รร.ตชด.บานควนสามัคคี สังกัด กก.ตชด.๔๑ 

 3.1.๕ ติดตามการจัดทําคูมือ รร.ตชด. 

  ขณะนี้อยูระหวาง ฝอ.๗ บก.อก.บชตชด. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก

หนวยตางๆ เพ่ือนําเรียนผูบังคับบัญชา และขอเชิญประชุมคณะทํางานตอไป 

 3.1.6 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมศิษยเกา รร.ตชด. 

ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. มีวิทยุดวนท่ีสุด ท่ี 0๐๓๐ 1๗๕/1๐1 ลง ๒๖ ส.ค.๖๓ แจงใหหนวยรายงานผลการ

ดําเนินกิจกรรมของชมรมศิษยเกาพรอมภาพถาย สงให บช.ตชด. (ผาน ฝอ.๗ฯ) ทราบ ขณะนี้ทุกหนวยได

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมศิษยเกา และ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ไดนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ

เรียบรอยแลว 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

4. วาระท่ี 4 หนวยในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

  4.1 บก.ตชด.ภาค 1 สรุปผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 

   ๔.๑.๑ งานเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

   1) หวงระหวางวันท่ี 26-28 ก.ย.63 กก.ตชด.13 ไดจัดกําลังพลถวายความปลอดภัย              

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา   

เสด็จ (เปนการสวนพระองค ) ติดตามการดําเนินงานโครงการพระราชดําริใน พ้ืนท่ี  จว.กาญจนบุรี  

ทรงมอบประกาศนียบัตรใหผูผานการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ณ โรงเรียนบานทิไลปา 

   2) หวงระหวางวันท่ี 7-13 ก.ย.63 กก.ตชด. 14 จัดกําลังถวายความปลอดภัย 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับแรม ณ บก.สอ.บช.ตชด. คายนเรศวร 

อ.ชะอํา จว. เพชรบุรี (เปนการสวนพระองค) 
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   4.1.2 ผลการปฏิบัติงานปองกันรักษาสถานการณชายแดน  
   1) การลาดตระเวน และการเขาตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมท้ังสิ้น  
จํานวน 505 ครั้ง  

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนคร้ัง) 

กก.ตชด.๑๑ 104 

กก.ตชด.๑๒ 90 

กก.ตชด.๑๓ 116 

กก.ตชด.๑๔ 195 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 505 
 

   2) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,013 ครั้ง 

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนคร้ัง) 

กก.ตชด.๑๑ 96 

กก.ตชด.๑๒ 85 

กก.ตชด.๑๓ 745 

กก.ตชด.๑๔ 87 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 1,013 
 

   3) การรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเท่ียว ผลการปฏิบัติในภาพรวม 

จํานวน 194 ครั้ง ยอดนักทองเท่ียวประมาณ 27,000 คน 

หนวย การปฏิบัติ (จํานวน
คร้ัง) 

นักทองเที่ยว 

กก.ตชด.๑๑ 104 14,000   

กก.ตชด.๑๒ - - 

กก.ตชด.๑๓ 80 8,000 

กก.ตชด.๑๔ 10 5,000 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 194 27,000 
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   4) การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานจํานวน 19 ครั้ง  

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนคร้ัง) 

กก.ตชด.๑๑ 0 

กก.ตชด.๑๒ 2 

กก.ตชด.๑๓ 8 

กก.ตชด.๑๔ 9 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 19 
 

  4.1.3 ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท (รอบเดอืนกันยายน 2563) 
   1) ผลการปราบปรามยาเสพติด   
มีผลการจับกุม 85 ครั้ง ผูตองหา 88 คน ของกลาง ยาบา 184,578 เม็ด และไอซ ๑๔๐  กิโลกรัม 
กัญชา ๒๓๖ กิโลกรัม กระทอม 111 กิโลกรัม เคตามีน 14.5 กิโลกรัม และเฮโรอีน 112 กิโลกรัม 
   ๒) ผลการปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม และสัตวปา  
มีผลการจับกุม/ตรวจยึด 6 ครั้ง ผูตองหา 3 คน ของกลาง ไมกระยาเลย จํานวน 127 ทอน และพ้ืนท่ีปาท่ีถูก
บุกรุก จํานวน 65 ไร  
   ๓) ผลการการปราบปราม จับกุม ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง  
มีผลการจับกุม 41 ครั้ง ผูตองหาชาวเมียนมา 49 คน และชาวกัมพูชา 113 คน  
   ๔) ผลการปราบปรามจับกุม ความผิด เก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
จับกุม/ตรวจยึด 16 ครั้ง ผูตองหา 16 คน ของกลาง อาวุธปนสั้น 3 กระบอก อาวุธปนลูกซอง 3 กระบอก 
อาวุธปนไทยประดิษฐ 11 กระบอก และกระสุน 268 นัด  
   5) ผลการปราบปราม จับกุม การกระทําความผิด การลักลอบนําสินคาหลบหนี
ศุลกากรจับกุม/ตรวจยึด 3 ครั้ง ผูตองหา 1 คน ของกลาง บุหรี่ตางประเทศ จํานวน 2,700 ซอง  
   6) ผลการป ราบปราม  จั บ กุม  การกระทํ าความผิ ดการโจรกรรมรถยนต  
และรถจักรยานยนต  
    จับ กุม/ตรวจยึด 3 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง รถยนต จํานวน 2 คัน  
และรถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน 
   4.1.4 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
   1) โครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
    ขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 ไดดําเนินการตามโครงการจิตอาสา  
“เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” ในหวงเดือนกันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 บก.ตชด.ภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 1 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 12 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑2  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 3 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑3  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 7 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑4  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 14 ครั้ง 
  



๙ 
 
   2) สรุปผลการดําเนินงานของ รร.ตชด. 
    (1) เม่ือวันท่ี 2 ก.ย.63  ผบก.ตชด.ภาค 1 เขารวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามการดําเนินงาน  
รร.ตชด.บานเขาจาว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ 
    (2) ระหวางวันท่ี ๑๔-15 ก.ย.๖๓ ผบก.ตชด.ภาค 1 เขารวมเฝาฯ รับเสด็จ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ ทรงเยี่ยม  
และติดตามการดําเนินงาน รร.ตชด.บานปลอกค่ี และ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและทานผูหญิงถวิล 
อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 
     (3) ระหวางวันท่ี 1 – 3 ก.ย.63 กก.ตชด.11 ไดจัดการแขงขันกีฬานักเรียน  
รร.ตชด. ในสังกัด ประจําป 2563 ณ สนามกีฬา มรภ.รําไพพรรณี จว.จันทบุรี 
   3) ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
    เม่ือวันท่ี 16 ก.ย.63 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทาง
ไปเปนประธานในพิธีเปดโครงการแขงขันการประกอบธุรกิจการเกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และบรรยายใหความรูเรื่องการทําธุรกิจการเกษตรแก นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค 1 
   4) การชวยเหลือผูประสบภัย 
    (1) กก.ตชด.11 ไดจัดชุดชวยเหลือผูประสบภัยออกสํารวจ ใหความชวยเหลือ  
และซอมแซมบานเรือนใหกับผูประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ในพ้ืนท่ี อ.เกาะชาง, อ.เมือง และพ้ืนท่ี อ.บอไร 
จว. ตราด  
    (2) กก.ตชด.12 ไดจัดกําลังพลออกสํารวจความเสียหายเบื้องตน และชวยเหลือ
พรอมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากพายุโนอึล  
    (3) กก.ตชด.12 ไดจัดการฝกเตรียมความพรอมชุดชวยเหลือผูประสบภัย 
"โครงการเฝาตรวจ เตือน และเตรียมรองรับภัยพิบัติ" ใหแกกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย กก.ตชด.12  
ณ อางเก็บน้ําหวยยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จว.สระแกว   
   4.1.5 การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 
   1) เม่ือวันท่ี 10 ก.ย.63 พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ ผกก.ตชด.12 พรอมขาราชการตํารวจ 
ในสังกัดใหการตอนรับ พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต ผบก.กต.2 จต. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหนวย  
ณ กก.ตชด.12 
   2) ระหวางวันท่ี 9-10 ก.ย.63 พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1  
ไดเขารวมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพ่ือสังคมไทยกาวไกล ยั่งยืน ป 2563” ณ โรงแรมแคนทารี  
อ.กบินทรบุรี จว.ปราจีนบุรี 
   3) เม่ือวันท่ี 18 ก.ย.63 ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนประธานในพิธีมอบนโยบายกําลังพล
ชุดใหมท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ บก.ตชด.ภาค 1  
   4) ระหวางวันท่ี 21 -22 ก.ย.63 พ.ต.อ.อุกฤษ ภูกลั่น รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเขารวมการ
ฝกอบรม ขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  
ของ บช.ตชด. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกําลังพลจาก กก.ตชด.11, กก.ตชด.12, กก.ตชด.14 
และ บก.สอ.บช.ตชด เขารวม ณ ลานฝก กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด  
   5) เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 ต .ค .63 พ ล .ต .ต .ไพ โร จ น  ท าน ธ ร รม  ร อ ง  ผ บ ช .ต ช ด .  
และ พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ลงนามสง-มอบหนาท่ี ใน พิธีสง-มอบหนาท่ี ผบก.ตชด.ภาค 1 
  



๑๐ 
 
   4.1.6 ผลการดําเนินการของหนวย และภารกิจสนับสนุน 
   ระหวางวันท่ี 18 - 20 ก.ย.63 กก.ตชด.11-14 ไดจัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน 
สนับสนุน บช.น. ภารกิจรักษาความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
   4.1.7 ผลการปฏิบัติงานในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19  
   - ระหวางวันท่ี 30 ส.ค.-12 ก.ย.63 กก.ตชด.14 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย 
ปฏิบัติภารกิจ รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ   
   4.1.8 สรุปผลการใชจายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค 1 ณ วันท่ี 30 ก.ย.63 
   ในภาพรวมดําเนินการเบิกจายไปแลวท้ังสิ้น คิดเปนรอยละ 100  
 บก.ตชด.ภาค 1  เบิกจายไดรอยละ 100  
 กก.ตชด.11  เบิกจายไดรอยละ 100 
 กก.ตชด.12  เบิกจายไดรอยละ 100 
 กก.ตชด.13  เบิกจายไดรอยละ 100 
 กก.ตชด.14  เบิกจายไดรอยละ 100 
   4.1.9 แผนท่ีจะดําเนินการในหวงตอไป 
   1) เตรียมพรอมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเตรียมรับสถานการณวาตภัย และอุทกภัย  
   2) เตรียมความพรอมกําลังพลสนับสนุนภารกิจของศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินดานความม่ันคง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปม.ตร.) ปฏิบัติหนาท่ี รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ 
(State Quarantine)  
   3) เตรียมความพรอมกองรอยควบคุมฝูงชน ฝกทบทวนประจําเดือน ณ ท่ีตั้งหนวย 
   4) เตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ วันท่ี 21 ตุลาคม.2563 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค ๒ 
  สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๑ การปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซ่ึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
   ๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ  

และบคุคลท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเปนพระราชอาคันตุกะ จํานวน ๓ ครั้ง 

    - หวงวัน ท่ี  ๒๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี  

จว.อุบลราชธานี, จว.ศรีสะเกษ และ จว.ยโสธร 

   ๒) ภารกิจรักษาความปลอดภัยผูแทนพระองค จํานวน ๑ ครั้ง  

    - วันท่ี ๓ ต.ค.๖๓ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

ทรงโปรดให หมอมหลวงสราลี กิติยากร เปนผูแทนพระองค ไปบําเพ็ญกุศลถวายผาพระกฐินประจําป ๒๕๖๓  

 

  



๑๑ 
 
ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) อ.เมือง จว.อุดรธานี หนวยไดมอบหมาย ผกก.ตชด. ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีฯ  

ทําหนาท่ีควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลในการปฏิบัติ  และจัดกําลังสนับสนุน ท้ัง ๒  

ภารกิจดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 

     (๑) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด สนับสนุน กอร.ถปภ.ประจํา

พ้ืนท่ีเสด็จ จํานวน ๘ ชุด 

     (๒) จัดชุดนายตํารวจติดตอ ประจํา กอร.ถปภ.ประจําพ้ืนท่ีเสด็จ จํานวน ๙ ชุด  

     (๓) กําลังพลถวายความปลอดภัย จํานวน ๓๓๒ นาย  

     ผลการปฏิบั ติ เป น ไปด วยความเรียบรอย เกิดความปลอดภั ยสู งสุ ด  

อยางสมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค  

   4.2.๒ รับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชา : จํานวน ๓ ครั้ง 

   ๑) รับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชาจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ๒ ครั้ง 

    (๑) เม่ือวันท่ี ๑๐ ก.ย.๖๓ พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์  รอง ผบ.ตร.(ปป) ไดเดินทาง

มาตรวจ เยี่ ยมบํ ารุ งขวัญ ข าราชการตํ ารวจ  ฐานปฏิ บั ติ ก ารทะนํ า เจ็ น  อ .ภู สิ งห  จ ว .ศ รี สะ เกษ  

รอย ตชด.๒๒๔ โดยมี พล.ต.ต.สุภัทร  มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.รินณวัฒน  ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ 

ขาราชการตํารวจ สังกัด กก.ตชด.๒๒ พรอมกําลัง มว.ฉก.รอย ตชด.2242 รวมตอนรับ 

    (2) เม่ือวันท่ี ๑๑ ก .ย .๖๓ พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร ท่ีปรึกษาพิเศษ ตร., 

พล.ต .ท .อภิ ชิ ต  เที ยน เพ่ิ ม พูล  ผู ท รงคุณ วุฒิ พิ เศษ  ตร .,พล.ต .ต .ดิ เรก  ปลั่ ง ดี  ผู ท รงคุณ วุฒิ  ตร .,  

พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผบก.คพ.,พล.ต.ต.ภาณุวัฒน รวมรักษ ผบก.อก.สตม.พรอมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม

ให กํ าลั งใจ กําลั งพล และมอบของบํ ารุ งขวัญ ให   รอย  ตชด .๒๓๔  อ .เมือง จว.มุกดาหาร โดย มี  

พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสด์ิ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ (ในขณะนั้น), พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว ผกก.ตชด.๒๓, 

พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง  ผบ.รอย ตชด.ท่ี ๒๓๔  และขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๒๓๔ ใหการตอนรับ  

   ๒) รับการตรวจเยี่ยมจาก ผบช.ตชด จํานวน ๑ ครั้ง 

     เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๓ ๐  ก .ย .๖ ๓  พ ล .ต .ท .วิ ชิ ต  ป กษ า  ผ บ ช .ต ช ด . พ ร อ ม ด ว ย  

พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกําลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจปองกัน

ชายแดนดานปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ และตรวจเยี่ยมกําลังพลท่ีจบภารกิจ 

การปฏิบั ติหนาท่ีสนับสนุน ทก.ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร) ประจําปงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ โดยมี  

พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.รินณวัฒน  ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ / ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ 

รวมใหการตอนรับและรวมปฏิบัติภารกิจกับคณะฯ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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   4.2.๓ งานปองกันและรักษาสถานการณชายแดน 

   การจัดเฉพาะกิจ ตามคําสั่งรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนท่ีดานหนาปราสาทพระวิหาร 

และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ลําดับ หนวยจัด ตําแหนงประจํา ตําแหนงปฏิบัติ ยอดกําลังพล/นาย 

1 กก.ตชด.22 พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22 ผบ.ทก.ตชด.ภาค 2 1 

๒ กก.ตชด.22 พ.ต.ท.วิญู พรประทุม รอง ผกก.ตชด.๒๒ รอง ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ ๑ 

๓ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รอง สว./ผบ.หมู 
จนท. บก.ทก.ตชด.ภาค 2 

รอย ฉก.ตชด.201 

9 

4 

๔ กก.ตชด.21 รอง สว./ผบ.หมู รอย ฉก.ตชด.201 30 

๕ กก.ตชด.22 รอง สว./ผบ.หมู 

จนท. บก.ทก.ตชด.ภาค 2 11 

รอย ฉก.ตชด.๒๐๑ 

รอย ฉก.ตชด.๒๐2 

36 

100 

๖ กก.ตชด.23 รอง สว./ผบ.หมู รอย ฉก.ตชด.๒๐1 30 

รวม 222 

 

   4.2.๔ งานปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัดชายแดนภาคใต 

   การจัดเฉพาะกิจ สนับสนุนปองกันการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต   

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔      

หนวย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑ กก.ตชด.22 กก.ตชด.23 กก.ตชด.24 

บก.ชค.ตชด.จว.น.ธ. - - - ๑๐ - 

ชปส.ชค.ตชด.จว.น.ธ. ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ 

มว.ฉก.ตชด. - - ๔๔ ๔๔ ๔๔ 
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หนวย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑ กก.ตชด.22 กก.ตชด.23 กก.ตชด.24 

รก. วี - ๑๕๐ - ๑/๕ - - - 

E.O.D. - 40 - 25 25 

ฉก.ตชด.๔๓ - ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ 

ฉก.ตชด.๔๔ ๑ 8๘ ๙๓ ๑๑๖ 11๒ 

รวม      

รวมทั้งส้ิน   ๔๑๐   นาย 

 

   4.2.5 สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ๖ ประเภท ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓  

   ๑) การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

    (1) ผลการปฏิบัติ    ๘๖     ครั้ง 

     (2) ปฏิบัติหลัก       ๖๑     ครั้ง, บูรณาการ  ๒๕  ครั้ง 

     (๓) ผูตองหา          ๘๖     ราย 

     (๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้      

       - ยาบา           ๑๓,๔๕๗,๐๔๑       เม็ด 

       - ไอซ                  794.06         กิโลกรัม 

       - กัญชาอัดแทง    1,540.27         กิโลกรัม 

โดยแยกเปน กก.ตชด.๒๑ - ๒๔ ไดดังนี้ 

หนวย 
จับกุมราย (คดี) 

รวม

จับกุม 
ผูตองหา           ของกลาง   

หนวยหลัก รวมบูรณาการ (ครั้ง) (คน) ยาบา (เม็ด) ไอซ (กก.) กัญชา (กก.) อ่ืน ๆ 

กก.ตชด.21 7 13 20 21 ๔,๒๕๐ 0.04 0.27 - 

กก.ตชด.22 15 1 16 15 ๖๙๘    100 - - 

กก.ตชด.23 32 3 35 37 ๑,๕๖๑,๓๗๙    0.01 880 - 

กก.ตชด.24 7 8 15 13 ๑๑,๘๙๐,๗๑๔ 694.01 660 - 

รวม 61 25 86 86 ๑๓,๔๕๗,๐๔๑ 794.06 1,540.27 - 
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  ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญดานการปราบปรามยาเสพติด จํานวน ๙ คดี (เปนหนวยปฏิบัติ

หลัก ๔ คดี และรวมบูรณาการ จํานวน ๕ คดี) 

     (ก) เม่ือวันท่ี 1 ก.ย.63 ร.ต.อ.สมพงษ  พบวันดี รอง ผบ.รอย ตชด.244  

พรอมพวกรวม 15 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 2 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) 

จํานวน 24,244 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ ถนนบานดงบัง - เหลาหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ (หนวย

ปฏิบัติการหลัก)    

     (ข) เม่ือวันท่ี 12 ก.ย.63 ร.ต.อ.สิงหา  ภูธรรมะ ผบ.มว.ตชด.2373 พรอม

พวกรวม 16 นาย ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) จํานวน 270 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ  

ปาละเมาะใกลกับสวนยางพาราทางทิศใตของ รร.ตชด.บานหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน จว.นครพนม 

(หนวยปฏิบัติการหลัก) 

     (ค) เม่ือวันท่ี 20 ก .ย .63  ร.ต.อ.ธงชัย  นิคม รอง สว.(ป) กก.ตชด.23  

(รอย ตชด. 237) พรอมพวกรวม 16 นาย ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา)  

จํานวน 160 แทง/กก. สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณหลัก กม.ท่ี 15 ถนนสายสามแยกบานทาดอกแกว -  

ศรีสงคราม บานภูกระแต ต.นาคํา อ.ศรีสงคราม จว.นครพนม (หนวยปฏิบัติการหลัก) 

     (ง) เม่ือวันท่ี 21 ก.ย.63 ร.ต.อ.เสถียร  พัฒนะโชติ หน.ชปข.รอย ตชด.235 

พรอมพวกรวม 12 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 4 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) 

จํานวน 450 แทง/กก. สถานท่ีเกิดเหตุ หนา โรงแรมทอแสงออกมาทางสี่แยกไฟแดงโลตัส ม.13 ต.ธาตุพนม 

อ.ธาตุพนม จว.นครพนม (หนวยปฏิบัติการหลัก) 

     (จ) เม่ือวันท่ี 10 ก.ย.63 ร.ต.อ.ปรีชา  พันหลา ผบ.มว.ตชด.2441 พรอมพวก

รวม 6 นาย  รวมบูรณาการกับ สภ.ปากคาด จับกุมผูตองหาจํานวน ๒ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 1,000,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ นัชชารีสอรท ม.10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด  

จว.บึงกาฬ   (รวมบูรณาการ) 

     (ฉ) เม่ือวันท่ี 12 ก.ย.63 ร.ต.อ.ชัยวัฒน  ศรีคอ หน.ชปข.รอย ตชด.234 

พรอมพวกรวม 3 นาย  รวมบูรณาการกับ สภ.เมืองมุกดาหาร จับกุมผูตองหาจํานวน 1 คน พรอมของกลาง 

ยาเสพติดให โทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน  3 ,555,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ  รร.บานบุ งอุทัย  

ต.นาสีนวน อ.เมือง จว.มุกดาหาร (รวมบูรณาการ) 

     (ช) เม่ือวันท่ี 15 ก.ย.63 ร.ต.อ.ปรีชา  ประชาชัย ผบ.มว.ตชด.2444 พรอม

พวก รวม 6 นาย รวมบูรณาการกับ สน.เรือบานแพง ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) 

จํานวน 11,800 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ ริมแมน้ําโขง บ.เหลาหมากผาง ม.6 ต.ทาดอกคํา อ.บึงโขงหลง          

จว.บึงกาฬ  (รวมบูรณาการ) 

     (ฌ ) เม่ือวัน ท่ี  19 ก .ย .63 ร.ต.อ.ครองชัย ยนตดัน หน.ชปข.รอย ตชด.227  

รวมบูรณาการกับ นรข.เขต อุบลฯ ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ไอซ) จํานวน 100 กก. 

สถานท่ีเกิดเหตุ ริมแมน้ําโขงบานนาเมือง ม.3 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี (รวมบูรณาการ) 
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     (ญ) เม่ือวันท่ี 19 ก.ย.63 ร.ต.อ.ปรีชา  พันหลา ผบ.มว.ตชด.2441 พรอม

พวก รวม 5 นาย  รวมบูรณาการกับ มว.ฉก.ตชด.2453 และหนวยในพ้ืนท่ี จับกุม ผูตองหาจํานวน 1 คน  

พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) จํานวน 660 แทง/กก. สถานท่ีเกิดเหตุ ริมแมน้ําโขง  

บานศรีวิไล ม.5 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จว.บึงกาฬ (รวมบูรณาการ) 

   2) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย : จํานวน ๓ ครั้ง 

หนวย 
จับกุม  ลาว กัมพูชา โคลัมเบีย อิหราน คนไทยนําพา         

(คน) 
หมายเหตุ 

(ครั้ง) (คน) (คน) (คน) (คน) 

กก.ตชด.๒๑ - - - - - - - 

กก.ตชด.๒๒ 1 - - - - 2 - 

กก.ตชด.๒๓ - - - - - - - 

กก.ตชด.๒๔ 2 3 - - - - - 

รวม 3 3 - - - 2 - 

 

   ๓) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา และทรัพยากรธรรมชาติ : ไมมี 

   ๔) การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร : ไมมี 

     5) การปราบปรามอาวุธปนเถ่ือน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด : ไมมี                   

     ๖) การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต : จํานวน ๑ ครั้ง 

    - กก.ตชด.๒๓ : ตรวจยึด รถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน 

   4.2.6 สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน  

   ๑) การดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

    (๑) เม่ือวันท่ี ๒๘ ก.ย.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ท่ี รร.ตชด.บานปากลา อ.โขงเจียม  

จว.อุบลราชธานี ซ่ึง รร.ตชด.บานปากลา เปน รร.ตชด. ท่ีเสด็จฯ ทรงงานมากท่ีสุด ครั้งนี้เปนครั้งท่ี ๙ และเปน

การทรงงานครบ ๑ ,๐๐๐ ครั้ง นับตั้ งแต เริ่มเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยม  รร .ตชด .ท่ั วประเทศ ครั้งแรก 

เม่ือวันท่ี ๙ พ.ค.63 ท่ี รร.ตชด.นเรศวร ต.หวยผึ้ง อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  

     โอกาสนี้ ทรงปกหมุดการเสด็จฯ ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนท่ีประเทศไทย 

แลวทรงลั่นฆอง และทรงเปดแพรคลุมปาย รร.ตชด.บรรจบพันบานปากลาในงานมีการแสดงดนตรีของนักเรียน 

รร.ตชด. การแสดงขบวนเรือพาเหรดของหนวยราชการท่ีรวม ปบ.งานสนองพระราชดําริ และการจัดทํา 

พระเครื่องรุนบรรจบพันเพ่ือมอบใหผูสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิ รร.ตชด.  

     โดย มี  พ ล .ต .ท .วิ ชิ ต  ป กษ า ผบช .ตชด . พ รอมคณ ะผู บั ง คั บบัญ ชา/  

อดีตผูบังคับบัญชาระดับสูงในสังกัด บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ พรอมคณะ

ผูบังคับบัญชาระดับ บก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ พรอมคณะผูบังคับบัญชา/ 

ขรก.ตร.ในสังกัด กก.ตชด.๒๒, คณะแมบานตํารวจ หนวยงานราชการ คณะนักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ี  

เฝาฯ รับเสด็จ 
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    (๒) เม่ือวันท่ี 2๙ ก.ย.63 สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดําเนินโครงการตามพระราชดําริท่ี รร.ตชด. บานศรีสวัสดิ์  

ต.ศรีแกว อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร เปนครั้งท่ี ๑๐๐๑   

       โอกาสนี้ ทรงติดตามความกาวหนาโครงการตามพระราชดําริ แนวทางการ

แกปญหาเรื่องน้ําบริโภคในโรงเรียน และทรงทอดพระเนตรดนตรีจากนักเรียน รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๒๓ โดย

มี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พ รอ มค ณ ะผู บ ัง คับ บัญ ช า ระดับ  บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย  

ผบก.ตชด.ภาค ๒ (ถวายรายงาน) พรอมคณะผูบังคับบัญชาระดับ บก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต 

ผกก.ตชด.๒๒ พรอมคณะผูบังคับบัญชา/ ขาราชการตํารวจในสังกัด กก.ตชด.๒๒, คณะแมบานตํารวจ สวนราชการ

สนองงาน คณะนักศึกษา และประชาชน ในพ้ืนท่ี เฝาฯ รับเสด็จ 

    (๓) เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ย.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ท่ี รร.ตชด. บานหนองใหญ  

อ.กันทรลักษ  จว.ศรีสะเกษ เปนครั้งท่ี  ๑ ,๐๐๒  โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมคณะ

ผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ (ถวายรายงาน) พรอมคณะ

ผูบั งคับบัญชาระดับ บก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.อ.รินณวัฒน  ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ พรอมคณะ

ผูบังคับบัญชา/ ขาราชการตํารวจในสังกัด กก.ตชด.๒๒, คณะแมบานตํารวจ, สวนราชการสนองงาน, คณะ

นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีเฝาฯ รับเสด็จ 

    (๔) การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ 

     ตามท่ี บช.ตชด. รวมกับ สํานักงานกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียว 

และกีฬาได มีการอนุ มัติ ใหปรับแผนการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้ง ท่ี  9  

ประจําป 2563 โดยใหแตละกองกํากับการ เปนผูดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาฯ ใหกับนักเรียนในสังกัด นั้น 

     บัดนี้หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ไดดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาฯ เปนท่ี

เรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้ 

     - นักกีฬา จํานวน   1,780  คน   

     - จนท./ผูชมผูเชียร/และผูเก่ียวของ จํานวน 2,586 คน                          

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งท่ี 9 ประจําป 2563  

หนวย 
หวงเวลาท่ีจัด

กิจกรรม  
สถานท่ี 

กก.ตชด. 21 11-13 ก.ย.63 สนามกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

กก.ตชด. 22 29-30  ส.ค. 63 สนามกีฬา กก.ตชด. 22 และสนามกีฬา มรภ.อุบลราชธานี  

กก.ตชด. 23 14-16 ก.ย.63 สนามกีฬา มรภ.สกลนคร 

กก.ตชด. 24 9-11 ก.ย.63 สนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

 



๑๗ 
 
   2) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” หวงตั้งแต 

วันท่ี 1 – 3๐ ก.ย.๖๓ หนวยมีการดําเนินงานตามโครงการฯ จํานวน 42 ครั้ง     

ลําดับ 

หนวย จํานวนกิจกรรม (ครั้ง) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 

หมายเหตุ 

บก./ภ.จว. 
จิตอาสา

พัฒนา 

จิตอาสาภัย

พิบัติ 

จิตอาสา

เฉพาะกิจ 
รวม 

ขาราชการ

ตํารวจ 
ขาราชการอ่ืน ประชาชน รวม 

1 บก.ตชด.ภาค 2 1   1 40 128 200 368  - 

2 กก.ตชด.21 13 4 1 18 282 183 2,858 3,323  - 

3 กก.ตชด.22 2 1  3 62 110 350 522  - 

4 กก.ตชด.23 7 5 
 

12 80 468 1,605 2,153  - 

5 กก.ตชด.24 4   4 170 210 570 950  - 

6 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.               1 
  

1 70 330 
 

400  - 

7 กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.            2 
 

1 3 165 510 64 739  - 

  รวม 30 10 2 42 869 1,939 5,647 8,455 - 

 

   4.2.๗ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ บก.ตชด.ภาค ๒ 

 - จัดสรร 312,503,882.43 บาท 

 - สํารองเงิน 655,900.00 บาท 

 - ผูกพัน 11,342,480.00 บาท 

 - เบิกจาย 276,848,651.43  บาท 

 - คงเหลือ 23,656,851.00 บาท 

 - คิดเปนรอยละของการเบิกจาย  92.43  %  

  (ขอมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ.2563) 

  



๑๘ 
 
    รายละเอียดการเบิกจายของแตละหนวย 

หนวย จัดสรร สํารองเงิน ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 
รอยละ 

การเบิกจาย 
หมายเหตุ 

ฝ อ .บ ก .ต ช ด .ภ า ค  2 23,849,146.00 530,900.00 5,735,080.00 17,583,086.00 80.00 99.99 
คาจัดซ้ือรถแทรกเตอร  

ศอน. 530,900 

กก.ตชด.21 88,751,119.16 125,000.00 995,000.00 63,974,348.16 23,656,771.00 73.34 
คาหองเรียนอัจฉริยะ 

 125,000 

กก.ตชด.22 91,371,346.53  2,367,900.00 89,003,446.53 - 100 

 

กก.ตชด.23 60,456,611.42  1,123,500.00 59,333,111.42 - 100 

 

กก.ตชด.24 48,075,659.32  1,121,000.00 46,954,659.32 - 100 

 

รวม 312,503,882.43  655,900.00  11,342,480.00  276,848,651.43  23,656,851.00 92.43 

 
 

   4.2.๘  สรุปผลการดําเนินงานหมูบานเปาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ  บช.ตชด.  

ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๖๓          

หนวย 

หมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ บช.ตชด. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(หนวยนับ : หมูบาน)  

หมูบานหลัก 

(ตามแผน) 

ดําเนินการได 

(ผล) 
คิดเปนรอยละ 

หมูบานรอง 

(ตามแผน) 

ดําเนินการได 

(ผล) 
คิดเปนรอยละ 

กก.ตชด.๒๑ ๑๔๓ ๑๔๓ ๑๐๐ ๗๘ ๗๘ ๑๐๐ 

กก.ตชด.๒๒ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๐๐ ๕๙ ๕๙ ๑๐๐ 

กก.ตชด.๒๓ ๒๒๗ ๒๒๗ ๑๐๐ ๔๓ ๔๓ ๑๐๐ 

กก.ตชด.๒๔ ๒๑๘ ๒๑๘ ๑๐๐ ๔๖๘ ๔๖๘ ๑๐๐ 

รวม ๗๖๗ ๗๖๗ ๑๐๐ ๖๔๘ ๖๔๘ ๑๐๐ 

   4.2.๙. แผนปฏิบัติในหวงเดือนตอไป 

   เตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี
เสด็จฯ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.สกลนคร อ.เมือง จว.สกลนคร 
ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๐ ต.ค.๖๓  
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 



๑๙ 
 

 ๔.๓ บก.ตชด.ภาค ๓ 
  ๔.๓.๑ ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

 ๑) ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 
    (๑) เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค ๓ เปนประธานใน

การจัดกิจกรรมปลอยพันธุปลาสุลตาน ณ หนองปนเจียง บก .ตชด.ภาค ๓ เพ่ือสรางเปนแหลงเรียนรู  

พรอมขยายพันธุปลาทดแทนปริมาณปลาท่ีลดลง และรักษาความสมดุลของแหลงน้ําศูนยฝกอาชีพนักเรียน 

รร.ตชด. บก.ตชด.ภาค ๓ มี พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓, พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม 

รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓, พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ พรอมขาราชการตํารวจ  

ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เขารวมกิจกรรม โดยไดรับความอนุเคราะหพันธุปลาสุลตานจากประมง จว.เชียงใหม 

จํานวน ๖๐ ถุง  

    (๒) หวงวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓

เป นประธานการประชุมด านความ ม่ันคงชายแดนและการแลก เปลี่ ยนความรู ความ เชี่ ยวชาญ  

(Border Security Conference) มีคณะท่ีปรึกษาทางทหารสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย หนวยปฏิบัติการสงครามพิเศษ 

กองทัพเรือสหรัฐฯ ศุลกากรสหรัฐฯ กองทัพภาคท่ี ๓ กองกําลังผาเมือง กองกําลังนเรศวร กรมรบพิเศษท่ี ๕ 

หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําน้ําโขง และ ตชด.ในสังกัด เขารวมประชุม 

   ๒) การปฏิบัติงานดานยุทธการ  

    - ภารกิจถวายความปลอดภัยสําหรับ องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ เปนภารกิจหลัก

สําคัญท่ี บก.ตชด.ภาค ๓ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง บรรลุผลตามภารกิจ รอยละ ๑๐๐ โดยไดมีการพัฒนา

บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัยใหมีความพรอมปฏิบัติงานท้ังดานรางกาย จิตใจ การมีระเบียบวินัย 

เสียสละอดทน พัฒนาเครื่องมือ - อุปกรณยานพาหนะและยุทโธปกรณในการถวายความปลอดภัยใหมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับภารกิจ มีการเตรียมกําลังและจัดทําแผนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง

รัดกุมละเอียดและชัดเจนกอนปฏิบัติภารกิจ ดําเนินการตรวจความพรอมและซักซอมการปฏิบัติใหเปนไปตาม

คูมือการปฏิบัติกอนปฏิบัติงานทุกครั้งปฏิบัติการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานท่ีประทับหรือกรณี

เสด็จ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     (๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย และภารกิจรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคท่ี ๓  

มีการเสด็จ จํานวน ๒ ครั้ง ๒ ท่ีหมาย จัดกําลังพล ชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ 

และจัดกําลังพลถวายความปลอดภัย รวมจํานวน ๗ นาย  

       (ก) พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ 

ใน พ้ืน ท่ี  จว.เชียงใหม  เปนการสวนพระองค  ตั้ งแตวัน ท่ี  ๗  มี .ค .๖๓  เปนตน ไป โดยประทับแรม  

ณ เรือนรับรองท่ีประทับ  บน.๔๑ อ.เมือง จว.เชียงใหม 



๒๐ 
 
       (ข) เม่ือวันท่ี ๑ ก.ย.๖๓ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จ 

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการวัดธาราทิพยชัยประดิษฐ และผู ท่ี เก่ียวของ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  

ณ หองประชุมวัดร่ําเปง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จว.เชียงใหม  

       (ค) หวงวันท่ี ๒ - ๓ ก.ย.๖๓ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี เดินทางมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพ้ืนท่ี จว.กําแพงเพชร และ จว.พิษณุโลก โดย กก.ตชด.๓๑ 

จัดเจาหนาท่ีนําอากาศยาน และกําลังพลรวม ๑๙ นาย ทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และจัดชุดตรวจพิสูจน

เก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด จํานวน ๑๐ นาย ทําการตรวจพ้ืนท่ีทุกท่ีหมาย  

      (ง) เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย.๖๓ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ 

เดินทางมาเยี่ยมผูประสบภัย และมอบถุงยังชีพ ในพ้ืนท่ี อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย โดย กก.ตชด.๓๑ จัดกําลังพล

รักษาความปลอดภัย จํานวน ๑ ชป. เตรียมความพรอม ณ ท่ีตั้ง และจัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุ

ระเบิด จํานวน ๑๐ นาย 

      (จ) เม่ือวันท่ี ๒๔ ก.ย.๖๓ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ

คณะฯ เดินทางไปเปนประธานมอบนโยบายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ ณ หองประชุมดอยตุง 

โรงแรม เดอะ ริเวอรรี่ บาย กะตะธานี อ.เมือง จว.เชียงราย โดย กก.ตชด.๓๒ จัดกําลังพล ๑ มว.ตชด. พรอม

อาวุธยุทโธปกรณ วางกําลังวงรอบนอก ณ ท่ีหมาย และจัดกําลังพลชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด 

จํ าน วน  ๑ ๒  น าย  ทํ าการตรวจค นทุ กท่ี หมาย จั ดกํ าลั งพล ๑  มว .ตชด . เป นกองหนุ น เตรี ยมพรอม  

ณ ท่ีตั้ง รอย ตชด.๓๒๗ 

    (๒) การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา และหนวยควบคุมทางยุทธการ 

     - เม่ือวันท่ี ๕ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 

เดินทางไป รอย ตชด.๓๓๔ เพ่ือตรวจพ้ืนท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังไดแถลงผลการจับกุมยาเสพติด และไดตรวจเยี่ยม

กําลังพลโดยไดมอบนโยบายถึงแนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองของ

บุคคลตางดาวในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

      (๓) การสนับสนุนกําลังพลรอย คฝ. 

     - หวงวันท่ี ๑๗ - ๒๒ ก.ย.๖๓ จัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.๓๑ 

และ กก.ตชด.๓๔ สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยไดปฏิบัติหนาท่ี เวร - ยาม  

เฝาระวังตามจุดตางๆ ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายขาราชการตํารวจทุกนายปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขมแข็งอยู

ในระเบียบวินยัท่ีดี  

    (๔) การสนับสนุนกําลังพลในการรักษาความสงบเรียบรอย ในพ้ืนท่ี จชต. 

     - เม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๖๓ บก.ตชด.ภาค ๓ จัดกําลังพลสับเปลี่ยนสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอย ในพ้ืนท่ี จชต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จาก กก.ตชด.๓๑, 

กก.ตชด.๓๒ และ กก.ตชด.๓๔ จํานวน ๓๖ นาย 

  



๒๑ 
 
   ๓) ผลการปราบปรามอาชญากรรมสําคัญ 

    (๑) การปราบปรามยาเสพติด 

      - สถิติการจับกุม 

หนวยงาน 
ในสังกัด 

จับกุมราย (คดี) 
ผูตองหา 

(คน) 

ของกลาง 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

สนับสนุน 
การปฏิบัติ 

ยาบา 
(เม็ด) 

ไอซ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแหง 
(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กก.ตชด.๓๑ ๙ ๓๗ ๔๕ ๗,๔๓๓ ๑๖๐.๕๓ ๘๗๕ ๑๔.๘ - - 

กก.ตชด.๓๒ ๒๑ ๒๔ ๔๕ ๑๐๙,๕๒๔ ๒.๐๙ ๑๒๐๑ - ๗.๗๘ ๖.๘๓ 

กก.ตชด.๓๓ ๓๗ ๓๙ ๗๖ ๒๐๐,๘๖๘ ๑๒,๐๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๓๕,๗๕๓.๘๕ - 

กก.ตชด.๓๔ ๔ ๓ ๘ ๑๐,๓๗๒ ๐.๗๑ - - - - 

รวม ๗๑ ๑๐๓ ๑๗๔ ๓๒๘,๑๙๗ ๑๒,๑๖๓.๓๓ ๒,๐๘๙ ๑๑๔.๘ ๓๕,๗๖๑.๖๓ ๖.๘๓ 

 

    (๒) ผลการจับกุมรายสําคัญ 

      (ก) เม่ือวันท่ี ๕ ก.ย.๖๓ รอย ตชด.๓๓๔ จัดกําลังพล จับกุมผูตองหา ๒ คน พรอม

ดวยของกลาง ยาบา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด  ฝนดิบ จํานวน ๓๒,๐๐๐ กรัม สถานท่ีจับกุม บริเวณถนนสาธารณะ  

บ.นามะอ้ืน ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

      (ข) เม่ือวันท่ี ๑๖ ก.ย.๖๓ ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค ๓ รวมมกับ กก.ตชด.๓๓ จัด

กําลังพล จับกุมผูตองหา ๑  คน พรอมดวยของกลาง ยาบา ๑๐๐ ,๐๐๐  เม็ด สถานท่ีจับกุมบริเวณ 

ถนนทางสาธารณะ บ.หวยมะหินฝน ต.ปาตึง อ.แมจัน จว.เชียงราย 

      (ค) เม่ือวันท่ี ๔ ต.ค.๖๓ รอย ตชด.๓๓๔ จัดกําลังพล จับกุมผูตองหา ๓ คน 

พรอมดวยของกลาง ยาบา ๑๙๖,๐๐๐ เม็ด สถานท่ีจับกุม บริเวณถนนสาธารณะ บ.ดอยแกว - บ.จะนะ  

ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

  



๒๒ 
 
    (๓) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

ตรวจยดึ/จบักุม (ราย/คดี) ๑๒ ๒ - - ๑๔ 

ผูตองหา (คน) ๖ ๒ - - ๘ 

รวมไมทอนท้ังหมด (ทอน) ๒๓ - - - ๒๓ 

มูลคา (บาท) ๕,๘๕๐ - - - ๕,๘๕๐ 

รวมไมแปรรปูท้ังหมด (แผน) - ๓๗ - - ๓๗ 

มูลคา (บาท) - ๑,๐๐๕,๐๐๐ - - ๑,๐๐๕,๐๐๐ 

ไร - งาน - ตารางวา ๙๓๙-๑-๔๒ - - - ๙๓๙-๑-๔๒ 

มูลคา พท.ถูกบุกรุก (บาท) ๘๘,๕๕๖,๙๘๘.๑๗ - - - ๘๘,๕๕๖,๙๘๘.๑๗ 
 

    (๔) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 

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

จับกุม (ราย/คดี) - ๓ ๔ ๙ ๑๖ 

นายจาง (คน) - - - - - 

นําพา/ชวยเหลือซอนเรน (คน) - ๑ - ๖ ๗ 

ใหท่ีพักพิง (คน) - - - - - 

ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง - - - - - 

เมียนมา (คน) - - ๔ ๓๑ ๓๕ 

ลาว (คน) - ๒ - - ๒ 

จีน (คน) - - - ๘ ๘ 

รวม (คน) - ๒ ๔ ๓๙ ๔๕ 
 

    (๕) การปราบปรามลกัลอบสินคาหลบหนีศุลกากร 

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

ตรวจยดึ/จบักุม 
(ราย/คดี) 

- - - ๑ ๑ 

ผูตองหา (คน) - - - - - 

เบียร (กระปอง) - - - ๗๒ ๗๒ 

สุรากลั่น (ถุง) - - - ๒๔ ๒๔ 

กระเทียม (กิโลกรมั) - - - ๕๒ ๕๒ 

ขาวสาร (กิโลกรัม) - - - ๓๗ ๓๗ 

 



๒๓ 
 
    (๖) การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 

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

ตรวจยดึ/จบักุม (ราย/คดี) ๕ ๒ ๔ ๕ ๑๖ 

ผูตองหา (คน) ๔ ๓ ๔ ๕ ๑๖ 

ปนพก (กระบอก) ๑ - - - ๑ 

ปนแกป (กระบอก) ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ 

ปนไทยประดิษฐ (กระบอก) - - - ๑ ๑ 

ปนลูกซอง (กระบอก) ๒ - ๓ - ๕ 

ปนลูกกรด (กระบอก) - - - ๑ ๑ 

ปนอัดลม (กระบอก) ๑ - - - ๑ 

กระสุน (นัด) ๖๓ - ๑๒ ๖ ๘๑ 

 

   ๔.๓.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
    ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
    - การดําเนินงานตามโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔” ไดจัดกําลังพล
เปนวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ และรวมกิจกรรม การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะกับสวนราชการ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน ๕๒ ครั้ง ผูรวมกิจกรรม ๗,๐๐๗  คน 

หนวย 

จํานวนกิจกรรม (ครั้ง) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 

จิตอาสา
พัฒนา 

จิตอาสา
ภัยพิบัติ 

จิตอาสา 
เฉพาะกิจ 

รวม 
ขาราชการ

ตํารวจ 
ขาราชการ

อ่ืน 
ประชาชน รวม 

บก.ตชด.ภาค ๓ ๑ - - ๑ ๔๐ - ๖๐ ๑๐๐ 

กก.ตชด.๓๑ ๑๑ ๘ - ๑๙ ๒๓๖ ๓๐๔ ๖๘๙ ๑๒๒๙ 

กก.ตชด.๓๒ ๒ ๒ ๖ ๑๐ ๑๙๕ ๑๘๘ ๙๙๗ ๑,๓๘๐ 

กก.ตชด.๓๓ ๖ - ๕ ๑๑ ๓๙๑ ๓๗๘ ๑,๖๙๔ ๒,๔๖๓ 

กก.ตชด.๓๔ ๕ ๑ ๕ ๑๑ ๓๕๔ ๔๗๗ ๑,๐๐๔ ๑,๘๓๕ 

รวม ๒๕ ๑๑ ๑๖ ๕๒ ๑,๒๑๖ ๑,๓๔๗ ๔,๔๔๔ ๗,๐๐๗ 

 

  



๒๔ 
 
   ๒) โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 

หนวย จํานวนกิจกรรม (ครั้ง) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

กก.ตชด.๓๑ - - 

กก.ตชด.๓๒ ๑ ๕๐๐ 

กก.ตชด.๓๓ ๒ ๒๐ 

กก.ตชด.๓๔ - - 

รวม ๓ ๕๒๐ 

 

   ๓) การชวยเหลือผูประสบภัย 
    (๑) สถิติการชวยเหลือผูประสบภัย 

หนวยปฏิบัติ อัคคีภัย วาตภัย,อุทกภัย ภยัหนาว ภัยแลง ทุพภิกขภัย ภัยอ่ืนๆ รวม 

กก.ตชด.๓๑ - ๒ - - ๑ - ๓ 

กก.ตชด.๓๒ ๑ ๒ - - ๒ ๗ ๑๒ 

กก.ตชด.๓๓ - ๑ - - - ๔ ๕ 

กก.ตชด.๓๔ - ๓ - - ๒ - ๕ 

รวม ๑ ๘ - - ๕ ๑๑ ๒๕ 

 

    (๒) การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีสําคัญ 

      (ก) เม่ือวันท่ี ๕ ก.ย.๖๓ รอย ตชด.๓๔๔ จัดกําลังพล รวม ๒ นาย รวมกับ

หนวยงานในพ้ืนท่ีชวยซอมแซมบานใหกับผูยากไรของ นางลําดวน สุขอนันต บานเลขท่ี ๒๙ หมู ๑ ต.แมตาน 

อ.ทาสองยาง จว.ตาก  

      (ข) เม่ือวันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๓ รอย ตชด.๓๔๗ จัดกําลังพลสรางบานผูยากไรใหกับ 

นางปางชัว แซยาง อายุ ๕๐ ป ณ บานใหมทาแพ หมู ๖ ต.อุมผาง อ.อุมผาง จว.ตาก โดยใชงบของ อ.อุมผาง 

รวมกับก่ิงกาชาด อ.อุมผาง และผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค  

     (ค) เม่ือวันท่ี ๑๙ ก.ย. ๖๓ รอย ตชด.๓๔๖ จัดกําลังพล รวม ๒ นาย นําสิ่งของ 

อุปโภคบริโภค และเครื่องใชท่ีจําเปน มอบใหแก น.ส.วรรัตน พาณิชยเจริญไพศาล ท่ีอยู ๒๖๐ ม.๓ ต.วาเลย  

อ.พบพระ จว.ตาก ท่ีไดรับผลกระทบจากปริมาณน้ําในลําหวยวาเลย ลนทวมท่ีพักอาศัย เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนเบื้องตน 

  



๒๕ 
 
     (ง) งานประชาสัมพันธ 
     - สถิติการประชาสัมพันธ ทางวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑๕ ครั้ง ทางเว็บไซต 
จํานวน ๑๗๔ ครั้ง ทางเฟซบุก จํานวน ๗๐๗ ครั้ง และทางแอพพลิเคชั่นไลน จํานวน ๒๙๔ ครั้ง รวม ๑,๒๙๐ ครั้ง 
 

ชองทางการ
ประชาสัมพันธ 

ทาง
โทรทัศน 

ทางสถานี
วิทยุ 

ทาง
เว็บไซต 

ทาง 
Facebook 

ทาง
สิ่งพิมพ 

ทาง
ไลน 

อ่ืนๆ รวม 

บก.ตชด.ภาค ๓ - - ๒ ๗ - - - ๙ 

กก.ตชด.๓๑ - - ๖๗ ๑๑๗ -  - ๑๘๔ 

กก.ตชด.๓๒ - ๘๘ ๓๗ ๑๕๑ - - - ๒๗๖ 

กก.ตชด.๓๓ - ๔ ๑ ๑๓๘ - - - ๑๔๓ 

กก.ตชด.๓๔ - ๒๓ ๖๗ ๒๙๔ - ๒๙๔ - ๖๗๘ 

รวม - ๑๑๕ ๑๗๔ ๗๐๗ - ๒๙๔ - ๑,๒๙๐ 

 

   ๔.๓.๓ การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

   ๑) จัดกําลังพลกวดขันดูแลการเขาประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ  

โดยหนวยไดทําการปดชองทางการเขาออกทุกชองทางในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   ๒) จัดกําลังพลรวมตั้งจุดตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการปฏิบัติหวงตั้งแตวันท่ี ๑ - ๓๐ ก.ย.๖๓ กําลังพลปฏิบัติหนาท่ี ๒๙ นาย 

ตอวัน ดังนี้ 

     (๑) กก.ตชด.๓๓ จํานวน ๑๒ นาย 

     (๒) กก.ตชด.๓๔ จํานวน ๑๗ นาย 

   3) จัดกําลังพล กก.ตชด.๓๔ จํานวน ๒๐ นาย สนับสนุนพ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ 

(State Quarantine) หวงวันท่ี ๒๕ ก.ย. - ๘ ต.ค.๖๓ ณ ท่ีทําการสวนหนาโรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

   4) การปองกันภายในหนวย 

    (๑) ดําเนินการวัดไข ณ จุดคัดกรองบริเวณทาง เขา-ออก  

    (๒) กําชับการสวมหนากากอนามัยปองกันการติดเชื้อไวรัสฯ 

    (๓) วางเจลแอลกอฮอลไวใหใชสําหรับลางมือ 

  



๒๖ 
 
   ๔.๓.๔ ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   - ผลการเบิกจาย ภาพรวมทุกงบรายจาย ไตรมาส ๔ เบิกไดรอยละ ๑๐๐ เปนไปตาม
เปาหมาย รายละเอียดดังนี้ 

หนวยงาน 

ผลการเบิกจาย  รายจายประจํา (งบดําเนินงาน) ตํ่ากวาเปาหมาย  

๑๐๐% ผลการเบิกจาย 

คิดเปนรอยละ 

หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ (กันเงินเหลื่อป) 

บก.ตชด.ภาค ๓ ๑๐,๔๘๒,๔๑๗.๗๖ - ๑๐,๔๘๒,๔๑๗.๗๖ - ๑๐๐ - 

กก.ตชด. ๓๑ ๓๗,๑๔๒,๕๐๗.๒๘ - ๓๗,๑๔๒,๕๐๗.๒๘ - ๑๐๐ - 

กก.ตชด.๓๒ ๔๔,๗๑๙,๑๑๕.๓๑ - ๔๔,๗๑๙,๑๑๕.๓๑ - ๑๐๐ - 

กก.ตชด. ๓๓ ๕๒,๘๑๔,๖๑๗.๖๔ - ๕๒,๘๑๔,๖๑๗.๖๔ - ๑๐๐ ๙๘๔,๐๐๐ 

กก.ตชด. ๓๔ ๔๒,๐๘๗,๐๘๓.๑๐ - ๔๒,๐๘๗,๐๘๓.๑๐ - ๑๐๐ - 

รวม รายจายประจํา ๑๘๗,๒๔๕,๗๔๑.๐๙ - ๑๘๗,๒๔๕,๗๔๑.๐๙ - ๑๐๐ ๙๘๔,๐๐๐ 

 

   ๔.๓.๕ แผนการดําเนินงานในหวงตอไป 
   ๑) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๔  
   ๒) เขมงวดในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามแนวชายแดน เพ่ือปองกันการ
ลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว ซ่ึงเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

   ๓) กวดขันระเบียบวินัยกําลังพล ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  ๔.๔ บก.ตชด.ภาค ๔ 
  ๔.๔.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

 ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
    (๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานวุงศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

      (ก) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 

      - ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๓ ก.ย.๖๓ จัดกําลังพล วันละ ๓๕ คน และจัดชุด

ตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด จํานวน ๕ นาย ถปภ. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ณ  ศูนยป ระชุมนานาชาติ  ฉลองสิ ริ ราชสมบั ติ ครอบ  ๖๐  ป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จว.สงขลา การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย   

สมพระเกียรติ 

  



๒๗ 
 
      - ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๔ ก.ย. ๖๓ รปภ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี จว.สงขลา  

จว.ปตตานี จว.ยะลา และ จว.นราธิวาส โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากรพระราชดําร ิอ.เมือง จว.นราธิวาส ซ่ึง บก.ตชด.ภาค ๔ ไดรับมอบหมายใหจัดตั้ง กอ.ปภ.๙๙ ตชด.

ตั้งท่ี เขตพระราชฐานชั้นนอกตรงขามประตูหมู เหนือ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ต.กะลุวอเหนือ  

อ.เมือง จว.นราธิวาส เปดทําการตั้ งแต  ๑๘ ก.ย.๖๓ จนจบภารกิจ มี  พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหนาย  

เปน ผอ.กอ.ปภ.๙๙ ตชด.รับผิดชอบการถ ถปภ. ในพ้ืนท่ีพิกุลทองนอก C และจุดยามบริเวณทางเขาศูนยศึกษา

พัฒ นาพิ กุลทองอัน เนื่ องมาจากรพระราชดํ าริ  และ รปภ . ถนนจากศูนย ศึกษาพัฒ นาพิ กุลทอง  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ - ถนนหลักรอบพระตําหนักทักษิณราชนิเวศนใชกําลังพลท้ังสิ้น ๓๓๐ นาย  

การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 

      - เม่ือวันท่ี ๒๔ ก.ย. ๖๓ ถปภ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา  

ต.เขารูปชาง จว.สงขลา บก.ตชด.ภาค ๔ ไดรับมอบหมายจาก ทภ.๔ โดย มทบ.๔๒ ใหจัดตั้ง กอร.ถปภ.ประจํา

พ้ืนท่ีทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยใชกําลังพลท้ังสิ้น ๑๖๗ นาย การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 

      - เม่ือวันท่ี ๒๔ ก.ย.๖๓ จัดกําลังพล ๑๐ นาย ถปภ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี  

ณ อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จว.สงขลา การปฏิบัติเปนไปดวยความ

เรียบรอย สมพระเกียรติ 

      - เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๓ จัดกําลังพล ๗๔ คน ถปภ. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี เสด็จ พระราชทานปริญญาบัตร

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 

      (ข) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

       - ระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๗ ก.ย. ๖๓ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุ

ระเบิด จํานวน ๕ นาย รปภ. ดร.เอนก  เหลาธรรมทัศน รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม ณ โรงแรมแกรนดเซาทเทิรน  และหอประเทศเทศบาลเมืองทุงสง อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 

การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

  



๒๘ 
 
     (๒) งานรักษาความม่ันคงภายใน 

การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

รปภ.ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ๒,๓๐๒ ครั้ง 

ตรวจ/คนหาวัตถุระเบิดแหลงชุมชน  ๑๒ ครั้ง 

ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด  ๑,๙๖๘ ครั้ง 

ตรวจรถยนต และรถ จยย.  ๑๔,๙๕๗ คัน 

ตรวจบุคคล  ๑๗,๒๖๔ คน 

ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใชกฎหมาย ปดลอมตรวจคนบุคคลตามเปาหมาย ๖ เปาหมาย 

พบปะเสริมสรางความเขาใจกับ ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา   ๒๒๑ ครั้ง 

พบปะเสริมสรางความเขาใจกับบุคคลตามเปาหมาย บุคคลเฝาระวัง ๑๖ เปาหมาย 

ประชาสัมพันธเชิงรุกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๓๐ ครั้ง 

บริการตัดผมใหกับเด็กและประชาชน ๑๙๖ คน 

บริการจายยาและเวชภัณฑใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ๒๔๔ คน 
 

    (3) งานปองกันรักษาสถานการณชายแดน 

การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๒๓ ครั้ง 

ลาดตระเวนปองกันการรุกล้ําอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๔๔ ครั้ง 

ลาดตระเวนหาขาว, พิสูจนทราบ, เฝาตรวจภูมิประเทศสําคัญ ๖๑๙ ครั้ง 

ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๓๐ ครั้ง 

ลาดตระเวนรวม  ๓ ครั้ง 

ตรวจสอบบุคคลเขา-ออกตามชองทางบริเวณแนวชายแดน ๓๒๗ ครั้ง 

จัดกําลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสถานท่ี
ราชการ  

๑๙๔ ครั้ง 

จัดกําลังออกพบปะเยี่ยมเยียนผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา และประชาชนในพ้ืนท่ี  ๑๘๒ ครั้ง 

จัดเจาหนาท่ีพยาบาลบริการแจกจายยาและเวชภัณฑ และรักษาพยาบาล
เบื้องตนแกประชาชนในพ้ืนท่ี  

๒๘ ครั้ง 

พบปะเยี่ยมเยียนหนวยกําลังปองกันชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน  ๓ ครั้ง 

เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ๑๐๒ ครั้ง 

 

  



๒๙ 
 
     (4) งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

      - การปราบปรามยาเสพติด 

รายการ/ 
ผลการปฏิบัต ิ

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

จับกุม ครั้ง ๒๘ ๒๒ ๒๕ ๔๑ ๑๑๖ 

ผูตองหา คน ๓๑ ๒๔ ๑๘ ๓๙ ๑๑๒ 

ของกลาง       

ยาบา  เม็ด ๑๙,๘๖๐ ๙,๓๒๙ ๒๒,๙๔๗ ๕,๖๕๘ ๕๗,๗๙๔ 

ยาไอซ กรัม ๗๔๔.๗๔ ๔.๗๘ ๑๔.๐๕ ๗๔.๐๑ ๘๓๗.๕๘ 

เฮโรอีน กรัม - - - ๑๕.๒๗ ๑๕.๒๗ 

กัญชาแหง กรัม - ๒.๑ - - ๒.๑ 

กัญชาอัดแทง กิโลกรัม - - - - - 

พืชกระทอม  กิโลกรัม - ๑.๘ ๖๔๕ ๒.๕ ๖๘.๘ 

นํ้าตมพืชกระทอม กก./ลิตร - - - - - 

ยาแกไอ ขวด - ๙ ๑ - ๑๐ 
 

    การปฏิบัติท่ีสําคัญ 

    - เม่ือวันท่ี ๑ ก.ย.๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๕ จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน 

พรอมของกลาง ยาบา ๕ เม็ด และขยายผลการตรวจยึดของกลางยาบาเพ่ิม ๑๒,๐๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา  

มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ 

ภายในบานเลขท่ี ๕๑ หมู ๑ ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จว.ตรัง ตอเนื่อง ริมถนนภายในซอยบานนาบอ หมู ๑  

ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จว.ตรัง    

    - เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย.๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลางยาบา ๑๐,๐๐๐ เม็ด โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง  ถังสีโจตัน ๑ ใบ         

โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย  

และเสพยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) โดยผิดกฎหมายโดยสถานท่ีเกิดเหตุเปนพงหญาภายในสวนทุเรียน 

หมู ๓ ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จว.สตูล  ตอเนื่อง รพ.สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จว.สตูล  

    - เม่ือวันท่ี ๓ ก.ย.๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๔ จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน 

พรอมของกลาง ยาบา ๑๓,๖๐๐ เม็ด  ไอซ ๖๙๙.๑๑ กรัม  อาวุธปน ๑ กระบอก  กระสุนปน ๑๓ นัด 

รถยนตกระบะ ๑ คัน  โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวใน

ครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย  พยายามจําหนายโดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปนและกระสุนไวใน

ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตสถานท่ีเกิดเหตุ บานไมมีเลขท่ี หมู ๓ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จว.ชุมพร 

    - เม่ือวันท่ี ๑๐ ก.ย.๖๓ จนท.รอย ตชด.๔๒๗ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุมผูตองหา ๑ คน พรอมของกลาง ยาบา ๗,๙๒๐ เม็ด  รถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน  โทรศัพทมือถือ จํานวน ๑ เครื่อง 

โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดย



๓๐ 
 
ผิดกฎหมาย และขับข่ีรถจักรยานยนตในขณะมีสารเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา)อยู

ในรางกายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ี เกิดเหตุ  บริ เวณบอดิน ใน พ้ืน ท่ี  ห มู  ๕  ต.ทุ งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ  

จว.นครศรีธรรมราช 

    - เม่ือวันท่ี ๑๕ ก.ย.๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๗ รวมกับ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๓, 

จนท.ชฝต.๔๓๐๓ จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลาง ใบกระทอมสด น้ําหนัก ๖๐ กก ., 

รถจักรยานยนต ๑ คัน โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ใบพืชกระทอมสด) ไวในครอบครองเพ่ือ

จําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ ริมถนนทางเขากลุมวนเกษตรสวนลุงใหญ หมู ๘ บ.วังเปลว              

ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จว.สงขลา 

    - การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง  - ไมมีผลการจับกุม 

    - การปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาต ิ

รายการ/ 
ผลการปฏบัิติ 

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

จับกุม/ตรวจยดึ ครั้ง ๓ ๘ ๕ - ๑๖ 
ผูตองหา คน - - - - - 

ของกลาง 
-ไม ทอน/แผน ๖/- ๖๙/- - - ๗๕/- 

-พ้ืนท่ีถูกบุกรุก ไร/งาน/ตรว. ๗/๓/๓๔ ๑๒๒/๒/๔๙ ๑๙/๑/๘๑ - ๑๔๙/๓/๖๔ 
-เครื่องปนไฟ เครื่อง - ๑ - - ๑ 
-ตนทุเรียน ตน - ๑๑๘ - - ๑๑๘ 
-ตนมังคุด ตน - ๑๓๗ - - ๑๓๗ 
-ตนสะตอ ตน - ๑๐ - - ๑๐ 
-ตนปาลม ตน - ๖๗๑ - - ๖๗๑ 

-ตานยางพารา ตน - ๔๕ - - ๔๕ 
-ตนหมาก ตน - ๓๕ - - ๓๕ 

-เลื่อยโซยนต เครื่อง - ๑ - - ๑ 
 

    - การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษี    - ไมมีผลการจับกุม 

    - การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม 

รายการ/ 
ผลการปฏบัิติ 

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

จับกุม ครั้ง - ๑ - - ๑ 
ผูตองหา คน - ๑ - - ๑ 

ของกลาง 
อาวุธปน (ชนิดตาง ๆ) กระบอก - ๑ - - ๑ 
กระสุนปน (ชนิดตาง ๆ) นัด - ๒ - - ๒ 

 

  



๓๑ 
 
    (๕) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนวยไดจัดกําลัง

สนับสนุนตํารวจภูธร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีประจําจุดตรวจ จุดคัดกรอง  

กวดขันดูแลการผานเขาออกประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ และประจําดานตรวจคนเขาเมือง 

โดยในหวงตั้งแตวันท่ี ๒๘ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๓ มีคนไทยท่ีเดินทางจากประเทศมาเลเซีย กลับเขามาในประเทศ

ไทย (เฉพาะดานชายแดนไทย-มาเลเซีย) จํานวนท้ังสิ้น ๑,๓๕๑ คน และยังมีกลุมคนไทยท่ีลักลอบหลบหนีเขา

มาทางชองทางธรรมชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๒๗ คน โดยผานจุดผานแดน ดังนี้ 

ขอมูลคนไทยเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ต้ังแต ๒๘ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ลําดับ 
หนวยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

ดานพรมแดน 
จํานวนคนไทยท่ีเดินทาง 
กลับเขามาในประเทศไทย 

ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนคนไทยท่ีเดินทาง 
กลับเขาในประเทศไทย 

ผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ 

จุดผานแดนถาวร 
วังประจัน จว.สตูล 

๘๘ - 

จุดผานแดนถาวร 
ทาเรือตํามะลัง จว.สตูล 

- - 

จุดผานแดนถาวร 
อ.สะเดา จว.สงขลา 

(ด า น ส ะ เด า  แ ล ะ ด า น ป า ด ัง เบ ซ า ร )  
๗๔๘ - 

๒. กก.ตชด.๔๔ 

จุดผานแดนถาวร 
สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 

๓๗๔ ๓๕ 

จุดผานแดนถาวร 
อ.เบตง จว.ยะลา 

๑๔๑ - 

 รวม  ๑,๓๕๑ ๓๕ 

 

    (๖) ความกาวหนาการดําเนินงานในหมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและ

โครงการ/กิจกรรม ของ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      - ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดกําหนดหมูบานเปาหมายท่ี

ดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดนเพ่ือความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของ

รัฐ จํานวนท้ังสิ้น ๘,๑๐๙ หมูบาน และสรุปผลการปฏิบัติ ตั้งแต ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการไปแลว

ท้ังสิ้น ๘,๑๐๙ หมูบาน คิดเปน รอยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

  



๓๒ 
 

 
หนวย 

หมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมูบานหลัก 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ หมูบานรอง 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๙๓ ๙๙๓ ๑๐๐ ๗,๑๑๖ ๗,๑๑๖ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๑ ๒๑๗ ๒๑๗ ๑๐๐ ๑,๒๑๗ ๑,๒๑๗ ๑๐๐ 

รอย ตชด.๔๑๔ ๖๔ ๖๔ ๑๐๐ ๒๑๑ ๒๑๑ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๑๕ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๑๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๓๕๓ ๓๕๓ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๑๗ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖๑๒ ๖๑๒ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๒ ๒๕๕ ๒๕๕ ๑๐๐ ๒,๑๑๐ ๒,๑๑๐ ๑๐๐ 

รอย ตชด.๔๒๔ ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ ๘๙๐ ๘๙๐ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๒๕ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ ๓๗๐ ๓๗๐ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๒๖ ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๒๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๕ ๕๐๕ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๓ ๒๘๔ ๒๘๔ ๑๐๐ ๒,๔๑๑ ๒,๔๑๑ ๑๐๐ 

รอย ตชด.๔๓๔ ๐ ๐ ๐ ๖๗๐ ๖๗๐ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๓๕ ๓ ๓ ๑๐๐ ๗๒๐ ๗๒๐ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๓๖ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๕๙ ๒๕๙ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๓๗ ๒๖๑ ๒๖๑ ๑๐๐ ๗๖๒ ๗๖๒ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๔ ๒๓๗ ๒๓๗ ๑๐๐ ๑,๓๗๘ ๑,๓๗๘ ๑๐๐ 

รอย ตชด.๔๔๔ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๘๙๐ ๘๙๐ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๔๕ ๖๙ ๖๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๖ ๗๖ ๗๖ ๑๐๐ ๑๖๑ ๑๖๑ ๑๐๐ 
รอย ตชด.๔๔๗ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๓๒๗ ๓๒๗ ๑๐๐ 

 

     - ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดบรรจุโครงการ/กิจกรรม  

ในแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๓ จํานวนท้ังสิ้น ๑๓๖ โครงการ/กิจกรรม โดยหนวยสามารถดําเนินการใน

ภาพรวมไปแลว จํานวน ๑๓๖ โครงการ คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  ซ่ึงสรุปแยกเปน ราย กก. ไดดังนี้ 

หนวย 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๔ 
ประจาํป ๒๕๖๓ จํานวน  ๑๓๖  โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ (ภาพรวมของทุก กก.) ๑๓๖ ๑๓๖ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๑ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๒ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๓ ๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐ 
กก.ตชด.๔๔ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๐๐ 

 

   ๒) สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

    (๑) การดําเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 
     - เม่ือวันท่ี ๓ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ไดเปนประธานใน
พิธีเปดการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.๔๓ ประจําป ๒๕๖๓  
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  



๓๓ 
 
     - เม่ือวันท่ี ๙ ก.ย.๖๓ พ.ต.ท.ปกาสิฐ  หนูอ่ิม รอง ผกก.ตชด.๔๔ ไดเปน
ประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๔ ประจําป ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬา  
กก.ตชด.๔๔ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา  
     - เม่ือวันท่ี ๙ ก.ย๖๓ พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒ รวมพิธีเปดการ
แขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๔๒ ประจําป ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช  
โดยมี ผศ.ดร.วิชิต  สุขธร  รองอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช เปนประธาน  
     - เม่ือวันท่ี ๒๘ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.พหล  เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปน
ประธานในพิธี เป ดการแข งขันกีฬานักเรียน  รร .ตชด .ในสั งกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ประจํ าป  ๒๕๖๓  
ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๔๒ อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช   
     - เม่ือวันท่ี ๒๙ ก.ย.๖๓ คณะกรรมมาธิการตํารวจสภาผูแทนราษฎร นําโดย 
น.ส.จิตภัสร กฤดากร พรอมคณะ เดินทางเขาศึกษาดูงานและสงมอบรถยนต ๔ ประตู ท่ีไดรับการสนับสนุน
จาก ตร.และบริจาครถจักรยานยนตแบบพวงขาง ไกทอด KFC, เมล็ดพันธุผัก, และพันธุปลาน้ําจืด โดยมี 
พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ ผกก.ตชด.๔๑ คณะครู รร.ตชด.บานยางโพรง และคณะครู รร.ตชด.บานคลองวาย  
เปนผูรับมอบ 
    (๒) การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
     - สรุปผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของหนวยในสังกัด  
บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดอืน ก.ย. ๖๓ ดังนี้ 

ชนิดภัย 
ผลการปฏิบัติ (ครั้ง) 

รวม/ครั้ง 
แจกจายส่ิงของฯ 

กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ ครัวเรือน คน 
-อุทกภัย - - - - - - - 
-วาตภัย - - ๑  ๑ ๒๘ ๑๑๒ 
-อัคคีภัย - - - - - - - 
-ทุพภิกขภัย - - - - - - - 
-ภัยแลง - - - - - - - 

รวม - - ๑  ๑ ๒๘ ๑๑๒ 
 

     - ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๐ ก.ย. ๖๓ พายุโซนรอน “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต
ตอนกลางเคลื่อนข้ึนฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง จากนั้นเคลื่อนเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย จะมีกําลังแรงข้ึน 
ทํ า ให ป ระ เท ศ ไทย มีฝน เพ่ิ ม ข้ึ น  โดย มีฝนตกห นั ก ถึ งห นั กมากและ มีลมแรงบ ริ เวณ ภ าค เหนื อ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ในสวนของ บก.ตชด.ภาค ๔ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
     - จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน ๑๒ ชุด ๔๘ นาย ออกสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง
การเกิดน้ําทวมซํ้าซาก, แมน้ํา ลําคลองสายหลักในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๒ ครั้ง 
     - จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน ๔ นาย รวมกับ จนท.ฝายปกครอง  
อ.ตะก่ัวปา จว.พังงา, ทหาร ร.๕ พัน ๓ และประชาชนในพ้ืนท่ีนําเลื่อยโซยนตตัดตนไมท่ีลมกีดขวางเสนทาง
จราจร ในพ้ืนท่ี อ.ตะก่ัวปา จว.พังงา การดําเนินการแลวเสร็จ รถยนตสามารถสัญจรไดตามปกติ 
  



๓๔ 
 
    (๓) การชวยเหลือประชาชน 
     - กก.ตชด.๔๔ จัด จนท.ชุดชางของ รอย ตชด.๔๔๖ จํานวน ๕ นาย สรางบาน
ใหกับ น.ส.พลอยไพลิน  บัวเทพ ประชาชนในพ้ืนท่ี บานควนกาแม ต.แมดง อ.แวง จว.นราธิวาส โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพิทักษประชาชาติตามโครงการชวยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และเม่ือวันท่ี ๒๗ ก.ย. ๖๓ ไดทําพิธีสงมอบบานหลังดังกลาวใหกับ น.ส.พลอยไพลินฯ 
    (๔ ) สรุปส ถิติ การประชาสั ม พันธหน วยในสั งกัด  บก .ตชด .ภ าค ๔  รอบ 
เดือนกันยายน 25๖๓ ดังนี้ 

หนวย สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง 

(ครั้ง) 

ส่ิงพิมพ 
(ครั้ง) 

โทรทัศน 
(ครั้ง) 

เว็บไซต 
(ครั้ง) 

เสียงตาม
สาย 
(ครั้ง) 

Facebook 
(ครั้ง) 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๒๖ - ๒๖ 
กก.ตชด.๔๑ -  -  -  ๒๘ ๑๙  ๓๒ 
กก.ตชด.๔๒ ๕๕ -  -  ๔๙ -  ๓๙ 
กก.ตชด.๔๓ ๖๘ -  -  ๒๘ ๓๕  ๑๒ 
กก.ตชด.๔๔ ๓๙ -  -  ๒๙ ๓๓  ๔๑ 

รวม ๑๖๒ -  -  ๑๖๐ ๘๗  ๑๕๐ 
 

    (๕) การดําเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 
     - สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย” ประจําเดือน 25๖๓ ดังนี้ 

หนวย จํานวน 
 (ครั้ง) 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) รวม 
ขาราชการตํารวจ ขาราชการอ่ืน ประชาชน 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - - - 
กก.ตชด.๔๑ ๑๖ ๒๒๙ ๖๒๓ ๑,๔๓๓ ๒,๒๘๕ 
กก.ตชด.๔๒ ๘ ๕๙ ๑๐๗ ๔๓๑ ๕๙๗ 
กก.ตชด.๔๓ ๗ ๒๒๖ ๒๗๗ ๖๙๑ ๑,๑๙๔ 
กก.ตชด.๔๔ ๓ ๕๒ ๗๕ ๔๔๕ ๕๗๒ 

รวม ๓๔ ๕๖๖ ๑,๐๘๒ ๓,๐๐๐ ๔,๖๔๘ 
 

     - เม่ือวันท่ี ๑๔ ก.ย.๖๓ เวลา พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
พ.ต.ท.หญิง อภินันท ชูชวย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พรอมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ
ดําเนินงานจิตอาสา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ รอย ตชด.๔๑๖ อ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี  
โดยมี พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน รอง ผกก.ตชด.๔๑  และขาราชการตํารวในสังกัดรวมใหการตอนรับ พรอมท้ังรวม
กิจกรรมปลูกปาตามโครงการตระเวนปลูกปาชายแดน ณ รอย ตชด.๔๑๖ ดวย 
     - เม่ือวันท่ี ๑๕ ก.ย.๖๓ เวลา พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,  
พ.ต.ท.หญิง อภินันท ชูชวย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พรอมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ
ดําเนินงานจิตอาสา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ รอย ตชด.๔๒๗ อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี 
พ.ต.ท.พิมณรัตน ธรรมาธิปติ์ รอง ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผบ.รอย ตชด.๔๒๗ และขาราชการตํารวจ 
ในสังกัดรวมใหการตอนรับ 
  



๓๕ 
 
    (๖) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
      - หนวยไดดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีกองรอยปฏิบัติการ
และรร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๑-๔๔จํานวน ๕ กิจกรรม ไดแก ปกปกทรัพยากร สํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
รวมพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังสิ้น ๔,๑๘๐ ไรเศษ และปจจุบัน รร.ตชด. ในสังกัดไดสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
แลว จํานวน ๒๕ โรงเรียน  ยื่นสมัครแลวแตยังไม ไดตอบรับการเปนสมาชิก จํานวน ๑๓ โรงเรียน  
และอยูระหวางเตรียมความพรอมในการสมัคร จํานวน ๓ รร. ซ่ึงเปน ศกร.ตชด. ท่ีจัดตั้งใหม 

ลําดับ หนวยปฏิบัติ 
การสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร 

สมัคร อยูระหวางดําเนินการ ยังไมสมัคร 
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-จายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑-๔๔  
    - สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมทุกงบรายจายไตรมาส ๔/๒๕๖๓  
ของ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑ – ๔๔ สถานะ ณ วันท่ี ๓๐ ก.ย.๖๓ รายละเอียดการเบิก-จาย ดังนี้ 
    - ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) คิดเปนรอยละในภาพรวม ๑๐๐ 

ลําดับ หนวย 

ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ผลการ
เบิกจาย
คิดเปน
รอยละ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

๑ บก.ตชด.ภาค ๔ ๑๖,๔๘๐,๑๕๓.๓๖ ๑,๗๘๖,๐๐๔.๖๖ ๑๔,๖๙๔,๑๔๘.๗๐ - ๑๐๐ 

๒ กก.ตชด.๔๑ ๔๘,๑๔๘,๐๕๐.๙๖ - ๔๘,๑๔๘,๐๕๐.๙๖ - ๑๐๐ 

๓ กก.ตชด.๔๒ ๓๙,๔๖๖,๐๓๓.๙๔ ๑,๔๐๘,๘๓๙.๖๙ ๓๘,๐๔๖,๑๙๔.๒๕ - ๑๐๐ 

๔ กก.ตชด.๔๓ ๑๖๑,๔๕๒,๖๘๑.๓๘ ๒,๕๖๐,๑๖๕.๐๐ ๑๕๘,๘๙๒,๕๑๖.๓๘ - ๑๐๐ 

๕ กก.ตชด.๔๔ ๓๔๐,๐๓๒,๑๐๐.๖๓ - ๓๔๐,๐๓๒,๑๐๐.๖๓ - ๑๐๐ 

 ร ว ม ท ุก ง บ ร า ย จ า ย  ๖๐๕,๕๖๘,๐๒๐.๒๗ ๕,๗๕๕,๐๐๙.๓๕ ๕๙๙,๘๑๓,๐๑๐.๙๒ - ๑๐๐ 
 

    - ผลการเบิกจายรายจายประจํา (งบดําเนินงาน) คิดเปนรอยละในภาพรวม ๑๐๐ 

ลําดับ หนวย 
ผลการเบิกจายรายจายประจํา (งบดําเนินงาน) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

๑ บ ก .ต ช ด .ภ า ค  ๔  ๑๒,๘๕๓,๔๒๓.๙๒ - ๑๒,๘๕๓,๔๒๓.๙๒ - ๑๐๐ 

๒ กก.ตชด.๔๑ ๓๓,๕๘๒,๓๒๙.๒๓ - ๓๓,๕๘๒,๓๒๙.๒๓ - ๑๐๐ 

๓ กก.ตชด.๔๒ ๒๖,๒๑๔,๑๖๙.๘๙ - ๒๖,๒๑๔,๑๖๙.๘๙ - ๑๐๐ 

๔ กก.ตชด.๔๓ ๕๖,๓๒๙,๓๓๗.๙๕ - ๕๖,๓๒๙,๓๓๗.๙๕ - ๑๐๐ 

๕ กก.ตชด.๔๔ ๑๐๔,๓๘๖,๙๖๐.๐๓ - ๑๐๔,๓๘๖,๙๖๐.๐๓ - ๑๐๐ 

 ร ว ม ร า ย จ า ย ป ร ะ จ ํา  ๒๓๓,๓๖๖,๒๒๑.๐๒ - ๒๓๓,๓๖๖,๒๒๑.๐๒ - ๑๐๐ 

 



๓๖ 
 
     - ผลการเบิกจายรายจายลงทุน (งบลงทุน) คิดเปนรอยละในภาพรวม ๑๐๐ 

ลําดับ หนวย 
ผลการเบิกจายรายจายลงทุน (งบลงทุน) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย 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) กิจกรรมวันคาย 
      - เม่ือวันท่ี ๑๒ ก.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธี
บวงสรวงศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย พิธีถวายพวงมาลัยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย  
และพิธีสงฆ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคายรามคําแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหง  
และหอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ อ.เมือง จว.สงขลา 
      - เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา  ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคายศรีนครินทรา ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย  
กก.ตชด.๔๒ อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 
      - เม่ือวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา  ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะพวงมาลัยดอกไมสดพระบรมราชานุสาวรีย พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พญาลิไท)  
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคายพญาลิไท ณ กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา 
    (๒) การตรวจเยี่ยมหนวยและบํารุงขวัญ 
     - เม่ือวันท่ี ๑๔ ก.ย. ๖๓ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมคณะ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแกกําลังตํารวจตระเวนชายแดน  ตํารวจภูธร และสมาชิกอาสารักษา
ดินแดนอ.สุไหงโกลก ณ ฐานปฏิบัติการ ชฝต.๔๔๑๒ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส โดยมี พ.ต.อ.ณรงค  
ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, ผกก.ตชด.๔๔ และขาราชการฝายทหาร ตํารวจ และปกครองในพ้ืนท่ีให
การตอนรับ  
     - เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.ณรงค  ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอม
คณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกําลังพล ฉก.ตชด.๔๔ โดยมี พ.ต.ท.กรณ  ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.จาริพัฒน 
ทองแดง รอง ผกก.ตชด.๔๔ และขาราชการตํารวจใหการตอนรับพรอมฟงโอวาท กําชับขาราชการตํารวจใหอยู
ในระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด ปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนอกท่ีตั้งใหคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ  
    (๓) การตรวจราชการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
      - เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย. ๖๓ พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/
หัวหนาคณะตรวจราชการ พรอมคณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจราชการประจําป ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๔ 
อ.เมือง จว.ยะลา โดยมี พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.๔๔ และขาราชการตํารวจ กก.ตชด.๔๔ ใหการ
ตอนรับ 



๓๗ 
 
      - เม่ือวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๖๓ พ.ต.อ.จารุวิทย  วงศชัยกิตติพร  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/
หัวหนาคณะตรวจราชการ พรอมคณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจราชการประจําป ๒๕๖๓ ณ กก.ตชด.๔๓ 
อ.เมือง จว.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์  คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.๔๓ และขาราชการตํารวจ กก.ตชด.๔๓ 
ใหการตอนรับ 
    (๔) การสับเปลี่ยนกําลังพล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
     - ระหวางวันท่ี ๓๐ ก.ย. - ๑ ต.ค.๖๓ กกล.ตชด.จชต. ไดดําเนินการสับเปลี่ยน
และเคลื่อนยายกําลังพล ตชด. เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี จชต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จํานวนท้ังสิ้น ๒๒๑ นาย และ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดควบคุม กํากับ ดูแล ประสานการปฏิบัติ นํากําลังพลชุดเกา
กลับตนสังกัด การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
    (๕) ความคืบหนากรณีจังหวัดสงขลา จัดหาพ้ืนท่ีทดแทนท่ีราชพัสดุ สข.๕๐๘ 
(สนามกอลฟทองใหญ) 
      - อยูระหวาง ดําเนินการข้ันตอนของเทศบาลตําบลสํานักขาม อ.สะเดา  
จว.สงขลา กับผูบุกรุกท่ีเขาไปใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน สข.๑๒๒๑ (บางสวน) 
จํานวน ๑ ราย เนื่องจากผูบุกรุกไมยินยอมออกจากท่ีดินแปลงดังกลาว 
    (๖) ความกาวหนาในการจัดหาพ้ืนท่ีจัดตั้ง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 
      - เม่ือวันท่ี ๑๐ ก.ย. ๖๓ พ.ต.อ. ณรงค  ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
ผกก.ตชด.๔๔ พรอมดวยคณะทํางานจัดหาท่ีดินสําหรับกอสราง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ และผูแทนหนวยงาน
รวมดําเนินการจัดหาท่ีดินฯ เขารวมประชุมกับคณะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. 
โดยมี พล.ท.วาสิฏฐ  มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.สล.คปต. เปนประธาน เนื่องในโอกาสเดินทางไป
ติ ด ต ามผลการดํ า เนิ น งานฯ  ใน พ้ื น ท่ี  จช ต . ในก ารนี้  กก .ตช ด .๔ ๔  ได นํ าเสนอโครงการก อสร าง  
รอย ตชด.ท่ี๔๔๘,๔๔๙ และติดตามความคืบหนาการเสริมสรางความเขมแข็งของ ตชด. ๓,๐๐๐ อัตรา โดย
ชี้แจงปญหาขอขัดของท่ีจะขอใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. ชวย
ผลักดัน ๒ ประเด็นสําคัญ ไดแก 
      (ก) ดานการขอใช พ้ืน ท่ีสําหรับกอสราง ขอใหสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. กรุณาขับเคลื่อนผลักดันหนวยงานท่ีเก่ียวของผานสายการ
บังคับบัญชาของหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือเรงรัดดําเนินการใหรวดเร็วข้ึน 
      (ข) ดานงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภค 
ขอใหกรุณาสนับสนุน ผลักดัน ตามประมาณการ รายการคากอสราง ท่ีไดนําเสนอ 
      สําหรับการขอใชพ้ืนท่ีกอสรางอยูระหวางหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
ซ่ึง กก.ตชด.๔๔ ไดติดตาม ประสานการปฏิบัติ เพ่ือเรงรัดการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
    (๗) ภารกิจ ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
      - เม่ือวันท่ี ๒ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหนาย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. 
เขารวมประชุมแถลงแผน ถปภ. เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารีฯ ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๓ ก.ย. ๖๓ ณ หองประชุม บก.มทบ.๔๒ คายเสนาณรงค อ.หาดใหญ 
จว.สงขลา 
      - เม่ือวันท่ี ๓ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหนาย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. 
เปนประธานการประชุมบริหารประจําเดือน บก.ตชด.ภาค ๔ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓  ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล 
บก.ตชด.ภาค ๔ 



๓๘ 
 
      - เม่ือวันท่ี ๔ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหนาย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต. เปนประธานการประชุมบริหารของ กกล.ตชด.จชต. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓  ณ หองประชุมยุทธการ 

กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา 

      - เม่ือวันท่ี ๑๒ ก.ย.๖๓  พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหนาย ผบก.ตชด.ภาค.๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต เปนประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูตํารวจ D.A.R.E ใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค  

      - เม่ือวันท่ี ๒๑ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหนาย ผบก.ตชด.ภาค ๔, 

พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ พรอมขาราชการในสังกัด

รวมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี จว.นราธิวาส ณ ทาอากาศยานนราธิวาส 

   4.4.๒ การปฏิบัติการในหวงถัดไป 

    ๑) เตรียมกําลังพลพรอมอุปกรณใหการชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

    ๒) เตรียมความความพรอมของ รอย คฝ. ใหการสนับสนุนตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี  

เม่ือไดรับการประสาน/รองขอ 

   ๓) ดําเนินการและติดตามความกาวหนาในการจัดหาท่ีตั้ง รอย ตชด.๔๔๘, ๔๔๙  

และการจัดหาท่ีดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 

  ๔.๕.๑ ผลการปฏิบัติงานดานการถวายความปลอดภัย 

   - หวงวันท่ี  ๑ - ๓, ๑๒ - ๑๖, ๒๖ ก.ย. - ๑ ต.ค.๖๓ จัดขาราชการตํารวจ จํานวน ๔๑ นาย 

ปฏิบัติหนาท่ี ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และติดตามงานโครงการพระราชดําร ิรร.ตชด.พ้ืนท่ี จว.ประจวบฯ, จว.กาญจนบุรี, 

จว.อุบลราชธานี, จว.ศรีสะเกษ และ จว.ยโสธร โดยมี พ.ต.ต.พรพจน จิตตธรรม, พ.ต.ท. บุญสถิตย  เกตลาด 

เปนผูควบคุม 

   - หวงวันท่ี ๗ – ๑๓ ก.ย.๖๓ จัดขาราชการตํารวจ จํานวน ๑๑๔ นาย ปฏิบัติหนาท่ี

ถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เปนการสวนพระองค) พ้ืนท่ี  

จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.อ. อธวิัฒน ลาสุทธิ ผกก.๑ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.ฯ เปนผูควบคุม 

   - วันท่ี ๕ ต.ค.๖๓ กําลังพล บก.สอ.บช.ตชด.รวมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกิจ ( เปนการสวนพระองค ) ใน พ้ืน ท่ี  จว.เพชรบุ รี  

และ จว.ประจวบคีรีขันธ 

  



๓๙ 
 
   - จัดกําลังพล กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย การปองกัน

และระงับอัคคีภัยประจําเขตพระราชฐานและท่ีประทับในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค   

 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

  ๔.๕.๒ ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราทําความดี เพ่ือชาติ 

ศาสน กษัตริย”หนวยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน ๓ ครั้ง  

ดังนี้ 

    - วันท่ี ๒๑ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให  

พ.ต.ท.ดํารงชาติ ชางปลูก สว.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจในสังกัด รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ปลูกตนไม และหญาแฝก ในโครงการ “กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา ” ในพ้ืนท่ีโครงการจัด

พัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงคหุบกะพง โดยมี คุณจันทนี  ธนรักษ  ผูชวยราชเลขานุการในพระองค ๙๐๔ 

เปนประธานในพิธี  
   - วันท่ี ๒๔ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให  

พ.ต.อ.เสวัจ พิชิตภัย รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน ลางหองน้ํา กวาดใบไม และทําความสะอาดบริเวณวัดหวยทรายใต อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 

   - วันท่ี ๒๗ ก.ย.๖๓ พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให 
พ.ต.ท.สุทิน  ขาวเรือง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัด รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
ปรับปรุงภูมิทัศน เก็บขยะบริเวณชายหาด ปลูกตนไม  และทําความสะอาดบริเวณลานปกรณ  

   ๔.๕.๓ โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๑) การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - วันท่ี ๙ ก.ย.๖๓ นายสันตชัย ศีลพันธุ ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี  
นําขาวเปลือกขาวพันธุ กข ๔๓ จํานวน ๒๖๖ กก. ดําเนินการสีขาวท่ีโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
และนํามาบรรจุถุงสุญญากาศ จํานวน ๗๐.๕ กก., ขาวกลอง จํานวน ๗๑.๕ กก. และปลายขาว จํานวน ๒๑.๕ กก. 
รวมท้ังสิ้น ๑๖๓.๕ กก. 
    - วันท่ี ๒๕ ก.ย.๖๓ เจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว จว.เพชรบุรี 

รวมกับเจาหนาท่ีโครงการฯ ไดนําลวดตาขาย จํานวน ๕๐ เมตร มาดําเนินการลอมรอบพ้ืนท่ีโรงเลี้ยงไก  

พรอมท้ังมอบอาหารไก, อุปกรณใสอาหาร และอุปกรณใสน้ําใหกับโครงการฯ  

ลําดับ การปฏิบัติ จํานวน 
๑. การถวายความปลอดภยั กรณีเสดจ็ ในพ้ืนท่ี ฯลฯ - 
๒. การตรวจ สํารวจจุดเสี่ยงฯ และจดุสําคญั ๕๑ 
๓. การตรวจสภาพ ปรนนิบัติ บํารุงยานพาหนะและอุปกรณ ฯลฯ ๗๘ 
๔. การประชุมช้ีแจงขอราชการภายในหนวย ๒๖ 
๕. การประชุม หรือประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี ๓๔ 
๖. การรับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชา หรือสวนราชการอ่ืน - 
๗. การซักซอมแผนเผชิญเหตุ ฯลฯ ๓ 
๘. การปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับการมอบหมาย หรือรองขอ ๖ 
๙. การเตรียมความพรอมของรายกายใหพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี ๑๒๐ 

๑๐. การสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖ 
รวม ๓๒๔ 



๔๐ 
 
    - วันท่ี ๒๘ ก.ย .๖๓ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร จว.เพชรบุรี สนับสนุน  
กาวเหนียวดักแมลงแผนพลาสติกเหลือง, ถุงพลาสติกเหลืองดักแมลง, สารกําจัดแมลง, สารจับใบ ,  
เมล็ดพันธุ ถ่ัวฝกยาว บวบเหลี่ยม ฟกทอง กระเจี๊ยบแดง ขาวโพดเทียนสุโขทัย และขาวโพดเลี้ยงสัตว  
จว.นครสวรรค 
    - วันท่ี ๒๙ ก.ย.๖๓ นายชาญณรงค พวงสั้น เกษตร จว.เพชรบุรี มอบหมายให 
นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต พรอมดวย นายสักรินทร เทียนทอง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ลงพ้ืนท่ีสนับสนุนหนอพันธุกลวยตานี ๒๒ หนอ  
   ๒) การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ( อยูระหวางดําเนินการกอสราง รอยละ ๗๐ ) 
   ๓) การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานในโครงการฯ 
    - วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๖๓ คุณจันทนี  ธนรักษ ผูชวยราชเลขาในพระองค  พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา 

ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต. ณพล  บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมคณะผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของได

ประชุมและติดตามงานตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีดําเนินงานในโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือดําเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   ๔) การดําเนินงานของโครงการฯ 
    (๑) จัดขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดานดูแลแปลงเกษตร และพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนท่ีแปลงเกษตรอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลการดําเนินงานมีความกาวหนา ดังนี้  
     (ก) โรงเรือนในการเพาะปลูกตนเมลอน 

     (ข) การเลี้ยงไกไขพันธุเล็กฮอรน ปจจุบันคงเหลือ  จํานวน  ๒๖  ตัว   

     (ค) การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน จํานวน ๕,๐๐๐ กอน  
    (๒) รายงานรายรับ – รายจาย  ของโครงการฯ (ขอมูลระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
      รายรับ    
    - ไขไก  จําหนายจํานวน  ๕๒๕ ฟอง  เปนเงิน  ๒,๑๐๐ บาท 
    - เห็ดนางฟาภฐูานเก็บผลผลิตได จํานวน ๗๕.๕ กก.ๆ  ละ ๖๐ บาท เปนเงิน ๔,๕๓๐ บาท 
    รวมเปนเงิน ๖,๖๓๐ บาท (หกพันหกรอยสามสิบบาทถวน)    
      รายจาย    
      คาใชจายเกี่ยวกับการเกษตร   
      - คาถุงใสเห็ด   เปนเงิน ๑๐๕ บาท 
      คาใชจายวัสดุอุปกรณปศุสัตว 
      - คาอาหารไก จํานวน ๓ กระสอบๆ ละ ๔๘๐ บาท เปนเงิน  ๑,๔๔๐ บาท   
      รวมเปนเงิน ๑,๕๔๕  บาท (หนึ่งพันหารอยสี่สิบหาบาทถวน) 
   ๔.๕.๔ การเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในหนวย 

   - วันท่ี ๘ - ๙ ก.ย.๖๓ นาย ฟูจิยามา โทโมยูกิ (Mr.Fujiyama Tomoyuki) เลขานุการเอก

และผูชวยทูตฝายตํารวจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย พรอมคณะ เขารับฟงการบรรยายสรุป 

พรอมเขาชมการฝกของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ณ บก.สอ.บช.ตชด. 

   - วันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๓ รร.นรต. นําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร กอน.(อก) และ กอร.(อก) 

เขาศึกษาดูงานในสวนกองรอยกูชีพ หลักสูตรตอตานการกอการราย และในสวนกองรอยสนับสนุนทางอากาศ

พรอม ณ บก.สอ.บช.ตชด.  



๔๑ 
 
   - วันท่ี ๒๒ ก.ย.๖๓ นายกสมาคมกีฬาทางอากาศฯ พรอมคณะสมาคมกีฬาทางอากาศ

และการบินแหงประเทศไทยเขาเยี่ยมชมอุโมงคลมชัยจินดา ณ บก.สอ.บช.ตชด. 

   - วัน ท่ี  ๒๙  ก.ย .๖๓ สมาคมตํารวจ นํ าคณะผู เข ารับการฝกอบรมหลักสูตร  

“การบริหารงานตํารวจยุคดิจิทัล” รุนท่ี ๕ เขาศึกษาดูงาน ณ บก.สอ.บช.ตชด. 

   ๔.๕.๕ การพัฒนาปรับปรุงท่ีตั้งหนวย 

   - โครงการการรักษาความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด. 

   - กอสรางสนามฝกยุทธวิธีสําหรับตํารวจ  ผลการดําเนินการกอสรางรอยละ ๗๐ 

   - การกอสรางถนนลาดยางมะตอย รอบแปลงเกษตรสาธิต      

   ๔.๕.๖ การปฏิบัติดานพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม  

   ๑) ฝกอบรมหลักสูตรตามแผนการฝกประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๑๕ หลักสูตร 
ดังนี้ 
   (๑) โดดรมทบทวนประจําป บก.สอ.บช.ตชด. รุนท่ี ๑ หวง ๒ – ๑๑ ต.ค.๖๒ 
   (๒) โดดรมทบทวนประจําป บก.สอ.บช.ตชด. รุนท่ี ๒ หวง ๑๖ – ๒๕ ต.ค.๖๒ 
   (๓) โดดรมเพ่ือบรรจุแตงตั้งขอรับเงิน ต.ดร. รุนท่ื ๑ หวง ๒ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
   (๔) โดดรมทบทวนประจําป บช.ตชด.,บ.ตร. รุนท่ี ๑ หวง ๙ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
   (๕) โดดรมใหม บช.ตชด. บ.ตร.,บก.สอ.บช.ตชด. รุนท่ี ๑ หวง ๒๘ ต.ค.–๒๙ พ.ย.๖๒ 
   (๖) การฝกโดดรมทบทวนแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๑ หวง ๑๐ ต.ค. – ๑ พ.ย.๖๒ 
   (๗) การฝกโดดรมทบทวนแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๒ หวง ๗ – ๒๙ พ.ย.๖๒ 
   (๘) การฝกโดดรมทบทวนแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๓ หวง ๔ – ๒๗ ธ.ค.๖๒ 
   (๙) การฝกโดดรมทบทวนแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๔ หวง ๖ – ๒๘ ก.พ.๖๓ 
   (๑๐) การฝกโดดรมใหมแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๑ หวง ๖ – ๓๑ ม.ค.๖๓ 
   (๑๑) การฝกโดดรมใหม บช.รร.นรต. รุนท่ี ๑ หวง ๓ ก.พ. – ๖ มี.ค.๖๓  
    (๑๒) การฝกโดดรมใหม บช.รร.นรต. รุนท่ี ๒ หวง ๙ มี.ค. – ๑๐ เม.ย.๖๓ 
   (๑๓) การฝกโดดรมใหม บก.สอ.บช.ตชด. รุนท่ี ๒ หวง ๑๘ พ.ค. – ๑๙ มิ.ย.๖๓ 
   (๑๔) โดดรมเพ่ือบรรจุแตงตั้งขอรับเงิน ต.ดร. รุนท่ี ๒ หวง ๒๒ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค.๖๓ 

   (๑๕) การฝกโดดรมใหมแบบกระตุกเอง รุนท่ี ๒ หวง ๒๐ ก.ค. – ๑๔ ส.ค.๖๓  

(อยูระหวางเตรียมพรอมภาคอากาศ) 

   ๒) ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

จํานวน ๗ หลักสูตรดังนี้    

    (๑) การฝกหลักสูตรตอตานการกอการราย รุนท่ี ๑๖ หวงวันท่ี ๑ มิ.ย. – ๔ ต.ค.

๖๓ (จบหลักสูตร), รุนท่ี ๑๗ หวงวันท่ี ๒๕ มิ.ย. – ๒๘ ต.ค.๖๓ 

    (๒) หลักสูตรการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย หวงวันท่ี ๒๙ มิ.ย. – ๑๘ ก.ย.๖๓ 

(จบหลักสูตร) 

    (๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษข้ันชํานาญการ (Swat advance) ๖ ส.ค. – ๑๐ ก.ย.๖๓ 

(จบหลักสูตร) 



๔๒ 
 
    (๔) หนวยปฏิบัติการพิเศษข้ันชํานาญการ (S.w.a.t advance) บช.น. ๖ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๓  

(จบหลักสูตร) 

    (๕) การฝกโดดรมใหม มหด. หวงวันท่ี ๓๑ ส.ค.๖๓ – ๒๘ ก.ย.๖๓ (อยูระหวาง

เตรียมพรอมภาคอากาศ) 

    (๖) การฝกโดดรมใหมแบบกระตุกเอง มหด. หวงวันท่ี ๓๑ ส.ค. – ๒๕ ก.ย.๖๓  

(อยูระหวางเตรียมพรอมภาคอากาศ) 

    (๗) การฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดํา (Black Tiger) หวงวันท่ี ๒๙ ก.ย. – ๒๘ ต.ค.๖๓ 

     - เม่ือวันท่ี ๒๑ - ๒๒ ก.ย.๖๓ จัดขาราชการตํารวจชาย และหญิง ฝกทบทวน

กองรอย คฝ. ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ท.พงษวุฒิ พงษศรี ผูชวย ผบ.ตร. เปนประธานในพิธี 

  ๔.๕.๗. ผลการปฏิบัติดานการสนับสนุนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม   

   ๑) ผลการปฏิบัติของชุดตรวจพิสูจน เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด   
    - ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด เตรียมพรอม รักษาความสงบเรียบรอยและการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม ณ ท่ีตั้ง 

   ๒) การตอตานการกอการราย  

    - จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร ๒๖๑ เตรียมพรอม ดานการตอตานการกอการราย 

ณ ท่ีตั้ง 

   ๓) การปฏิบัติในพ้ืนท่ีชายแดน 

    - จัดกําลังพลสนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๔ ในการรักษาความม่ันคงภายในและ 
การแกไขปญหา จชต. จํานวน ๒๑๕ นาย โดยมีการสับเปลี่ยนกําลังพลวันท่ี ๓๐ ก.ย.๖๓ พ้ืนท่ีปฏิบัติไม
เปลี่ยนแปลง 

ลําดับ การปฏิบัติ จํานวน หมายเหตุ 

๑. การ ลว.จรยุทธ ๒๐  

๒. การ ลว.พิสูจนทราบ/ซุมโจมต ี ๑  

๓. การ ลว.ทางน้ํา ๑  

๔. จุดตรวจถาวร -  

๕. จุดตรวจยุทธวิธี ๑๖  

๖. การ รปภ.ครู,โรงเรียน,พระสงฆ ๒๓  

๗. การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม ๑๕  

๘. การ รปภ.เสนทาง ๑๙  

รวม ๙๕  
 

  



๔๓ 
 
    - จัด กําลั งพลปฏิบั ติหน า ท่ี รักษาความสงบ เรียบรอย พ้ืน ท่ี  จว .เพชรบุ รี 

และ จว.ประจวบคีรีขันธ พ้ืนท่ีปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง 

ลําดับ ผลการปฏิบัติ จํานวน 
๑. การลาดตระเวน ๑๘ 
๒. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ๒๑ 

รวม ๓๙ 
 

  ๔.๕.๘ การปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

   - วันท่ี ๑๖ ก.ย.๖๓ จัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการ ของ พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา 

ผบ.ตร.ไดตรวจพลขบวนแถวเกียรติยศ และมอบสิ่งของท่ีระลึกใหกับผูแทนหนวยในสังกัด พรอมดวย 

ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแมบานตํารวจ ณ บก.สอ.บช.ตชด. 

   - หวงวันท่ี ๑๘ – ๒๐ ก.ย.๖๓ จัดกําลังพลชุดควบคุมฝูงชนจํานวน ๒ กองรอย 

สนับสนุนภารกิจในพ้ืนท่ี บช.น. 

   ๔.๕.๙ การบริหารงบประมาณ  
   - รายงานสถานะและผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ของ บก.สอ.บช.ตชด. ณ วันท่ี ๕ ต.ค.๖๓ 
   ๑) งบรายจายประจําทุกผลผลิตทุกโครงการ ตามสถานะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ปจจุบันจํานวน ๗๓,๘๐๙,๐๘๐.๒๐ บาท รายละเอียดผลใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

 

งบประมาณเบิกจายแลว 
         

ผูกพันงบประมาณ 
         (ใบซ้ือ/จาง) 

        คงเหลือ งบประมาณเบิกจายรอยละ 

๗๒,๔๙๖,๔๗๐.๙๔ 
 

-  
๑,๓๑๒,๖๐๙.๒๖ 

 
๙๘.๒๒ 

 

   ๒) งบลงทุนทุกผลผลิตทุกโครงการ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามสถานะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผูกพันงบประมาณเสร็จสิ้นแลว จํานวน ๒๕๕,๒๖๓,๙๓๒ บาท   

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
๑ ปรับปรุงระบบไฟฟา ๒,๒๙๖,๗๗๐ 
๒ รม ที – ๑๐ ซี แบบตาขาย พรอมรมชวย ๑๕๐ รม ๕๓,๑๐๐,๐๐๐ 
๓ รมบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงท่ีพรอมรมชวย ๒๕๐ รม ๙๙,๐๐๐,๐๐๐ 
๔ รมบุคคลโดดแบบสายกระตุกเอง ๕๐ รม ๑๙,๙๖๐,๐๐๐ 
๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขต

พระราชฐานและท่ีประทับ 
๔๖,๔๗๙,๐๐๐ 

๖ รถบรรทุกขนาด ๒.๕ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ พ ร อ ม อ ุป ก ร ณ บ ร ร เท า ส า ธ า ร ณ ภ ัย  ๓๒,๕๒๐,๐๐๐ 
๗ ถนนลาดยางมะตอย ๑,๕๘๓,๐๐๐ 

 

  



๔๔ 
 
   ๓) รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรวม ๑ รายการ 

(เบิกจายแลว) 

     - ขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 งบลงทุนโครงการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณนเรศวร ๒๖๑ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   ๔.๕.๑๐ การเตรียมปฏิบัติในหวงตอไป 

    ๑) เตรียมการถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

เสด็จประทับแรม เปนการสวนพระองค ณ บานพักรับรอง บก.สอ.บช.ตชด. ในหวงวันท่ี ๕ – ๑๑ ต.ค.๖๓ 

    ๒) จัดเตรียมชุดปฏิบัติการ เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้งและซักซอมแผนเผชิญเหตุดังนี้ 

     (๑) กองรอยควบคุมฝูงชน เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้ง 

     (๒) จัดเตรียมกําลังพล นเรศวร๒๖๑ เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้ง 

     (๓) จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัยฯ เตรียมพรอม ดานการชวยเหลือผูประสบภัย ณ ท่ีตั้ง 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 

  ๔.๖.๑ งานดานการฝกอบรม 
   ดําเนินการฝกอบรมให กับขาราชการตํารวจตามแผนการฝกอบรมและนอกแผน 

การฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

  ๑) การฝกอบรมตามแผนฯ จํานวน  ๑  หลักสูตร  คือ  

   (๑) หลักสูตร ครูฝกประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝกอบรม ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
ระหวางวันท่ี ๑ มี.ค.- ๒ ก.ย.๖๓) จํานวน ๑๐๕ นาย ปจจุบันอยูระหวางเรียนในภาควิชาการ  

  ๒) การฝกอบรมนอกแผนฯ จํานวน  ๒  หลักสูตร  ๒  รุน 
   (๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ รุนท่ี ๒ 

(ฝกอบรม ณ กก.๑-๙ บก.กฝ.ฯ) (หวงการฝกอบรมแตวันท่ี ๑ ส.ค.๖๒ - ๓๑ ม.ค.๖๔) จํานวน ๙๙๙  นาย
ปจจุบันอยูระหวางเรียนในภาควิชาการ 
   (๒) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝกอบรม  
ณ กก.๑ - ๖, และ กก.๘บก.กฝ.ฯ) หวงการฝกอบรมแตวันท่ี ๑ ก.พ.๖๓ - ๓๑ ก.ค.๖๔ จํานวน ๙๙๘  นาย
ปจจุบันอยูระหวางการฝกปฏิบัติงานงานตามสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี 
 

 ๔.๖.๒ การพัฒนาหนวย 

  ๑) การพัฒนาดานบุคลากร ขาราชการตํารวจในสังกัดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  ดังนี้  

   - หลักสูตรการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย ณ กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 

   - หลักสูตรตอตานการกอการรายฝายสบืสวน ณ ศูนยฝกยุทธวธิีตํารวจกลางหนองสาหราย 

   - หลักสูตรการขับข่ีรถยนตทางยุทธวิธีสําหรับบุคคลสําคัญ ณ ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง 

หนองสาหราย 

   - อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู-อาจารย หนวยการศึกษาและฝกอบรม เพ่ือจัดทํา วิเคราะห 

กลั่นกรอง และคัดเลือกขอสอบ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป ๒๕๖๓ ณ โรงแรม อิสเทอรนแกรนพาเลช พัทยา  



๔๕ 
 
   - อบรมวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชวงสิ้นปงบประมาณ ณ หองประชุมแกวเจา 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จว.เพชรบุรี  

  ๒) การพัฒนาทางดานกายภาพ 

   - หนวยในสังกัดไดมีการดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง อาคารกองรอยโดยการเท 

พ้ืนคอนกรีตบริเวณราวตากผาของนักเรียนสรางอางลางมือหมวดสูทกรรม ระบบประปาซอมแซม ระบบไฟฟา 

อาคารสํานักงานอาคารบานพักของทางราชการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเกิดความสวยงาม 

 ๔.๖.๓ ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  
   1) พิธีเปดหองประชุมชัยจินดา ณ ชั้น 4 อาคาร บก.กฝ.บช.ตชด. 
   - เม่ือวันท่ี 16 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผบ.ตร.  
ไดเดินทางมาเปนประธานพิธีเปดหองประชุมชัยจินดา ณ ชั้น 4 อาคาร บก.กฝ.บช.ตชด.อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 
   2) ผลการปฏิบัติงานชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด หนวยงาน

ในสังกัด 

    - สนับสนุนชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิดจํานวน ๑๐ ครั้ง 
   3) การชวยเหลือผูประสบภัย 
    - จัดเตรียมกําลังพลพรอมชุดชวยเหลือผูประสบภัยเตรียมพรอมท่ีตั้ง 
   4) การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ 
    - มีการประชุมติดตามการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา และ
รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
   5) การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ทุกหนวยในสังกัดมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงพ้ืนท่ี
บริเวณรอบกองรอย บานพัก ใหกับขาราชการตํารวจ ครอบครัว และ นสต. ไดดําเนินการปลูกพืชผักสวนครัว 
เลี้ยงสัตว ประโยชนท่ีไดรับ คือ 
   (๑) ใชสําหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพ่ือเปนการลดรายจาย 
   (๒) เพ่ิมรายได โดยการนําไปจาํหนายใหแกขาราชการตํารวจและประชาชนท่ีสัญจรไปมา 
   (๓) ปลูกฝงแนวความคิดในการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแก นสต. 
   (๔) จัดเปนแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ท่ีมาฝกอบรมฯ   
 ๔.๖.๔ งานตามนโยบายและสั่งการของผูบังคับบัญชา 

  ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” มีการ
ดําเนินการตามโครงการฯ จํานวน ๑๘ ครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑)ในพ้ืนท่ี อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา  จํานวน  ๓  ครั้ง 
(๒) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุบลราชธานี  จํานวน  ๑  ครั้ง 
(๓) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุดรธานี  จํานวน  ๒  ครั้ง 
(๔) ในพ้ืนท่ี อ.แมแตง จว.เชียงใหม จํานวน  ๒  ครั้ง 
(๕) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.สุโขทัย  จํานวน  ๑  ครั้ง 
(๖) ในพ้ืนท่ี อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช จํานวน  ๗  ครั้ง 
(๗) ในพ้ืนท่ี อ.สะเดา จว.สงขลา  จํานวน  ๒  ครั้ง 
 

  



๔๖ 
 

  ๒) ยอดการจําหนายเหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ ์
- ยอดคงเหลือยกมา จํานวน  ๖๖,๘๘๐ เหรียญ 
- ยอดจําหนายประจําเดือน ก.ย.๖๓ จํานวน        ๙๔  เหรียญ 
- คงเหลือ      จํานวน  ๖๖,๗๘๖ เหรียญ 

  ๓) การแจกจายอาหารตามโครงการ “รับอาหารฟรีครบั” ของ ตร. 
   โดยมีการดําเนินการในพ้ืนท่ี อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช  จํานวน ๑ ครั้ง 
 ๔.๖.๕ แผนการดําเนินงานหวงตอไป 
  ๑) เตรียมรางแผนการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ๒) เตรียมฝกอบรมโครงการเตรียมความพรอม ตชด. ในการสนับสนุนภารกิจรักษาความ
สงบพ้ืนท่ีรอบปราสาทพระวิหาร 

  ๓) เตรียมความพรอมฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังพล ตชด. เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
  ๔) เตรียมความพรอมสําหรับตรวจรับสุนัขท่ีใชในการฝกหลักสูตรผูบังคับสุนัข 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๗ ศอพ.บช.ตชด. 

 สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ของ ศอพ.บช.ตชด. ดังนี ้

  ๔.๗.๑ โครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” จิตอาสา ๙๐๔ ( พ.ต.ต.หญิง ธัญชนก 
นามวิบูลย  รหัส ๒B-๐๓๗ สังกัด กปร./สํานักงานตํารวจแหงชาติ ) 

คร้ังที่ วัน  เดือน ป สถานที ่ การปฏิบัติ 

๑. 
วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.-  ๑๒.๐๐ น. 

ณ  ห อ ง ป ร ะ ช ุม น ิศ า  ม ณ ีว ง ค  ร ร . เ บ ญ จ ม เท พ อ ุท ิศ   

อ.เมือง จว.เพชรบุรี 

จัดการอบรมบรรยายขยายผล

จิตอาสาในหัวขอ "สถาบัน

พระมหา กษัตริยกับประเทศ

ไท ย "  ให กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาตอนปลายและ

ผูแทนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน ๖๔๐ คน 

๒. 
วันพฤหัสบดีที ่๑๗  ก.ย.๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 

ณ  ห อ ง ป ร ะ ช ุม  เ ฉ ล ิม พ ร ะ เก ีย ร ต ิฉ ล อ งศ ิร ิร าช ส ม บ ัต ิ 

ค ร บ ๖ ๐  ป  ร ร .พ ร ห ม า น ุส ร ณ  อ .เ ม ือ ง  จ ว . เพ ช ร บ ุร ี 

จัดการอบรมบรรยายขยายผล

จิตอาสาในหัวขอ "สถาบัน

พระมหากษัตริยกับประเทศ

ไท ย " ให กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปที่  ๖  จํานวน 

๔๐๐ คน 

 

  ๑) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยฯ โดยรวมทํากิจกรรมเก็บขยะ ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา
พ้ืนท่ีโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร เพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวนก่ิงไมท่ีไดทําการตัด ไดนําไปเผาถานใชในกิจกรรมของศูนยฯตอไป โดยมีขาราชการตํารวจ ศอพ.บช.ตชด. 
พนักงานและลูกจางจิตอาสา รวมทํากิจกรรม รวม ๕๐ คน 

 

 



๔๗ 
 
  ๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี ๒๑ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนา การอนุรักษดินและน้ํา โดยรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกและปลูกตนไม บริเวณอางเก็บน้ําหวย
ทราย-หุบกะพง และบริเวณอางเก็บน้ําหุบกะพง ต.ชะอํา อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี เพ่ือรักษาความชุมชื้น 
และปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน อนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง  
โดยมี คุณ จันทนีย ธนรักษ ผูชวยราชเลขานุการในพระองค เปนประธาน มีหนวยงานขาราชการ ทหาร/ตํารวจ 
พนักงานและลูกจาง ประชาชนจิตอาสา เขตพ้ืนท่ี อ.ชะอํา จว.เพชนบุรี รวมทํากิจกรรม รวม ๒๕๐ คน  
  สรุปกิจกรรมจิตอาสา   

 กิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ จํานวน ๒  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๐๔๐ คน 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จํานวน ๒  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๓๐๐ คน 

 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน - คน 

 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน - คน 

 ๔.๗.๒ คณะเขาศึกษาดูงาน 
  ๑)สรุปผูเขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๖๓  
รวม ๕,๕๔๘ คน 
  ๒) ยอดคณะเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑๑ คณะ รวม ๕๐๒ คน 
  ๓) คณะท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานไมเปนทางการและเขาดูงานโดยหนวยงานตางๆ เขาเยี่ยมชม 
ซ่ึงไมไดผานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ ตามแหลงเรียนรูตาง ๆ  ภายในศูนย และรอบศูนย ฯ จํานวน ๓,๔๘๔ คน 
  ๔) ยอดผูเขาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา จํานวน ๘๔๑ คน 
  ๕) ยอดผูเขารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ COVID – ๑๙  

รวมท้ังหมด ๗๒๑ คน 
 ๔.๗.๓ งานสวัสดิการ 
  ๑) โครงการอาหารกลางวัน 
  ๒) ลางอัดฉีดรถยนต 
  ๓) สวัสดิการรานกาแฟหวยทราย  
  ๔) รานคาสวัสดิการ 
  ๕) รานตนไมเกษตรกร 
  ๖) รานตัดผม 
   สรุปผลมวลรวม ประจําเดอืน กันยายน  ๒๕๖๓ 

 รวมลดรายจาย ๒๘,๐๗๗ บาท 

 รวมเพ่ิมรายรับ ๔๓,๓๒๔ บาท 

 ผลมวลรวมเปนบวก ๗๑,๔๐๑ บาท 

 ๔.๗.๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๑) วันท่ี ๒๒ ก.ย.๖๓ พ.ต.อ.พันธศักดิ์ สมันตรัฐ ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  
ใหการตอนรับ เจาหนาท่ีจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เขาตรวจติดตามรักษาระบบมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ และนําชมพ้ืนท่ีตางๆ  
  



๔๘ 
 
  ๒) มาตรการปองกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

   เจาหนาท่ีตรวจคัดกรองผูมาใชบริการ รานคาสวัสดิการ ,รานกาแฟ และรานตนไม

สวัสดิการ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID – ๑๙  จํานวน ๗๒๑ คน 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
  4.8.1 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. มีเรื่องชี้แจงตอท่ีประชุมจํานวน 3 เรื่อง  

   1) การกําหนดลักษณะงาน และการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบให  
รอง ผบช.ตชด. ตามคําสั่ง บช.ตชด.ท่ี 370/2563 ลงวันท่ี 8 ต.ค.63 โดยจัดเรียงตามลําดับอาวุโสดังนี้ 
    (1) พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รับผิดชอบงาน จต. และรับผิดชอบงานของ 
บก.กฝ.บช.ตชด.  
    (2) พล.ต.ต.ยงเกียรติ  มนปราณีต รับผิดชอบงานการปองกันอาชญากรรม 
    (3) พล.ต.ต.สุนทร  เฉลิมเกียรติ รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน1 (กร 1) โดย
เพ่ิมเติมในสวนงานจิตอาสาฯ พระราชทาน และงานชวยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของ ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.  
ซ่ึงในสวนนี้จะยกเวนในสวนของงานโครงการพระราชดําริ 
    (4) พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช รับผิดชอบงานดานกิจการพลเรือน(กร 2)  
และงานโครงการพระราชดําริ 
    (5) พล.ต.ต.ณัฐ  สิงอุดม รับผิดชอบงานบริหาร 1 (บร 1) และงานความม่ันคง (มค 1) 
    (6) พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รับผิดชอบงานบริหาร 2 (บร 2) รับผิดชอบงาน 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เวนงานตรวจราชการ, ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด., งาน ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.,  
ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด., ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ยกเวนงานสุขศาลาพระราชทาน, ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด., 
งานสหกรณ 
    (7) พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน รับผิดชอบงานความม่ันคง 2 (มค 2) และงานยุทธศาสตร 
    พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
    (1) พล.ต.ต.ณัฐ  สิงหอุดม รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค 1 และ รร.ตชด. ในสังกัด 
    (2) พล.ต.ต.ยงเกียรติ  มนปราณีต รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค 2 และ รร.ตชด.  
ในสังกัด 
    (3) พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค 3 และ รร.ตชด.ในสังกัด 
    (4) พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค 4 และ รร.ตชด.ในสังกัด 
    (5) พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รับผิดชอบ บก.กฝ.บช.ตชด. 
    (6) พล.ต.ต.สุนทร  เฉลิมเกียรติ รับผิดชอบ บก.สอ.บช.ตชด. 
    (7) พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน รับผิดชอบ ศอพ.บช.ตชด. 
   2) ระเบียบวาดวยการชวยราชการภายในสังกัด ตร. ประจําป 2563 ตามท่ี ก.ตร. ได
มีมติให  ตร. ดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ตร. วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจไปปฏิบั ติราชการของ ตร.  
จากป 2562 เปนป 2563 มีสาระซ่ึงไดแจกเอกสารการเปรียบเทียบระเบียบป 2562 กับป 2563 ไวให
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลว โดยมีเรื่องกําชับดังนี้ 



๔๙ 
 
    (1) คําสั่งใหผูไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชตนสังกัดกลับไปปฏิบัติ
หนาท่ีตามตําแหนงเดิมภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดสั่งการ ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 7 ต.ค.63 หากรายใด
ยังไมกลับมาปฏิบัติหนาท่ีใหทุกหนวยเสนอ บช.ตชด. เพ่ือรายงาน ตร. ผาน สกพ. ทราบภายใน 15 วัน  
    (2) การเปลี่ยนแปลงเรื่องของขาราชการตํารวจท่ีไปเปนคณะทํางานเปน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตางๆ หรือท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนในสังกัด ตร. กําหนดใหมีเพียง 20 
รายเทานั้นสวนท่ีเหลือใหมีการสงกลับ  
    (3) การสั่งใหขาราชการท่ีไปปฏิบัติราชการท่ีไมเปนไปตามระเบียบใหเสนอ 
ผบ.ตร. ทุกรายซ่ึงพบปญหาในสวนของ บก.สอ.บช.ตชด. ซ่ึงมีเง่ือนไขแนบทายคําสั่ง 8 ป ซ่ึงจําเปนตองเสนอ
อนุมัติผาน ผบ.ตร. ผาน ผบช.สกพ. ทุกราย ในสวนของผูท่ีรับราชการดํารงตําแหนงครั้งสุดทายไมครบ 2 ปให
อํานาจ ผบช.ตชด.เปนผูพิจารณาเพ่ือประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกหนวยงานราชการ 
    (4) การเพ่ิมเติมสวนของการรายงานการมอบหมายระดับ สว. ข้ึนไปท่ีใหไป
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไมไดแตงตั้งใหรายงาน ตร. ทุกรายสวนท่ีไมตองเรียกตัวกลับคือผูท่ีไดรับมอบหมายใหไป
รักษาราชการแทนท่ีหนวยในสังกัด บช.ก. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน มหด. และ ป. โดยทาง บช.ตชด.ไดมีหนังสือทวง
ถามไปและไดรับการหนังสือตอบกลับมาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
    (5) การ รปภ. บุคคลสําคัญ และอดีตผูบังคับบัญชาซ่ึงในสวนนี้ดําเนินการโดย 
บช.ส. นั้นเปนระเบียบคนละสวนกับระเบียบนี้จึงไมตองเรียกตัวกลับ ท้ังนี้ในวันท่ี 1 ต.ค.63 มีพยาบาลจํานวน 
1 ราย ซ่ึงไมใหมอบหมายไปทําหนาท่ีอ่ืนยกเวนหนาท่ีพยาบาลให รปภ. นาย ถาวร  เสนเนียม โดยไดมีการ
สอบถามถึงหลักเกณฑในกรณีดังกลาวและไดรับการตอบกลับมาวาเปนนโยบายเฉพาะของ ผบ.ตร.  
    (6) เม่ือขาราชการตํารวจขอสมัครใจท่ีจะปฏิบัติราชการในสังกัดอ่ืนจะมีการนับ
เวลาแบบ 1 ป แบบวันชนวัน โดยระเบียบนี้กําหนดใหทุกเรื่องสิ้นสุดในวันท่ี 30 ก.ย.63 ดวยเหตุท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบังคับบัญชาเผื่อมีการเรียกขาราชการตํารวจดังกลาวไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน เพราะฉะนั้นหากมี
ประสงคจะชวยราชการในเดือนสิงหาคมก็จะดําเนินการถึง 30 ก.ย.ของปงบประมาณนั้นๆ 
   3) การสรุปผลการดําเนินการสรรหาบุคลากรครู ตชด. จํานวน 80 อัตราใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงไดดําเนินการไปเม่ือวันท่ี 30 มิ.ย.63 โดยรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
ซ่ึงเปนศิษยเกาโดยวิธีการคัดเลือก ผูรับผิดชอบคือ บก.ตชด.ภาค 1-4 เปนผูดําเนินการซ่ึงในการดําเนินการ 
ไดพบเรื่องรองเรียนความประพฤติไมเหมาะสมของขาราชการตํารวจ 2 ราย คือ เรียกรับผลประโยชน และ
เสื่อมเสียดานชูสาวโดยใชวาจาเชิงชูสาวกับผูสมัคร 
   ในวันท่ี 24 ก.ย.63 ทาง บก.ตชด.ภาค 1-4 ไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและ
ผูไดรับคัดเลือกรายชื่อสํารองเพ่ือเปนขาราชการตํารวจเรียบรอยแลวและ บช.ตชด. ไดมีคําสั่งท่ี 349/2563 
ลงวันท่ี 1 ต.ค.63 แตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลวจํานวนตามท่ีไดนําเรียนไปแลว ท้ังนี้ยังพบ
ปญหาเรื่อง กก.ตชด.42 ไมมีตําแหนงครู(ปท 1) รวมถึงไมมีครู(สบ 2) ท่ีจะใหเลื่อนไหลและไดรับการหารือ
เรื่องการนําผูบังคับหมวดไปบรรจุเปนครูใหญแตพบวาไมสามารถพิจารณาใหเลื่อนไหลไดเนื่องจากเปน 
ครู(สบ 1) ดังนั้นตองแกไขใหมีการบรรจุครูในสวนของ กก.ตชด.41,กก.ตชด.43,กก.ตชด.44 ในปตอไป และ
มีการนับอายุราชการใหม ท้ังนี้ตําแหนง ผบ.มว. ไมสามารถเลื่อนไหลไดซ่ึงทาง บช.ตชด.ไดเรียนสอบถามไปยัง 
สกพ. เปนท่ีเรียบรอยแลวพบวามีเง่ือนไขเปลี่ยนแปลงจากปท่ีแลวคือเม่ือไดรับการบรรจุและแตงต้ังตองปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงท่ีไดรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิดํารงตําแหนงครู(ปท 1) เปนเวลา 12 ป หลังจากนั้นให
ปฏิบัติงานใน บช.ตชด. ตออีก 3 ป จึงจะสามารถมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงอ่ืนได
ดังนั้นการแตงตั้งโยกยายจึงขอใหมีการดูคุณสมบัติในสวนนี้ดวย 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  



๕๐ 
 
 

  4.8.2 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 

    การจัดกําลังเขาพิธีกลาวคําสัตยปฏิญาณเนื่องในโอกาส “วันตํารวจ” ประจําป 2563 

บช.ตชด. มอบหมายให บก.สอ.บช.ตชด. เปนหนวยจัดกําลังพลเขารวมพิธีกลาวคําสัตยปฏิญาณและซักซอม

การปฏิบัติ โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 

   1) จัดกําลังพลสวนสนาม 56 นาย ประกอบดวย 

 - ผบ.พัน จํานวน 1 นาย (พ.ต.ท.) 

 - ผบ.รอย จํานวน  1 นาย (ร.ต.อ.-พ.ต.ต.) 

 - ผบ.มว. จํานวน   3 นาย (ร.ต.ต.-ร.ต.ท.) 

 - หมูธง จํานวน 4 นาย (ส.2,ป.2) 

 - กําลังพลในแถว จํานวน 42 นาย 

 - สํารอง จํานวน 5 นาย 

 - อาวุธปนท่ีใช ปลย. เอ็ม16 เอ1(M16A1) พรอมดาบปลายปน 

   ๒) กําหนดวันฝกซอม 

    วันท่ี 9 ต.ค.63  เวลา 13.30 น.  หมูธงเขารวมการฝกซอม 

    วันท่ี 14 ต.ค.63  เวลา 09.00 น.  ฝกซอมยอย และเชิญธงชัยเฉลิมพล 

    วันท่ี 15 ต.ค.63  เวลา 09.00 น.  ฝกซอมใหญ 

    วันท่ี 16 ต.ค.63 (วันจริง) เวลา 15.30 น. 

   ๓) การแตงกาย: เครื่องแบบฝกกากีแกมเขียว (ฟารติก) เข็ดขัดสนาม สายโยงเป ถุงมือขาว 

หมวกเบเลยอาวุธปน ปลย.เอ็ม16 เอ1 (M16A1) และกระบี่สําหรับนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
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  ๔.๘.2 ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 

- ผลการเบิกจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม บช.ตชด. ณ วันท่ี 30 ก.ย.๖๓ 

ประเภท

รายจาย 
งบหนวย งบฯ สุทธ ิ กันเงิน/เบิกแทน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจายสะสม 

ใชจายเงินจัดสรร 

(กันเงิน+PO+เบิกจาย

สะสม) 

งบ

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจาย 

รอยละ 

การใช

จาย 

ภาพรวม  
บช.ตชด. 

2,250,680,656.21  20,710,400.00  363,720,522.62  1,866,249,733.59  2,250,680,656.21   -  82.92  100.00  

งบบุคลากร 8,717,324.90   -   -  8,717,324.90  8,717,324.90   -  100.00  100.00  

งบดําเนินงาน 1,574,623,512.56   -  42,439,865.35  1,532,183,647.21  1,574,623,512.56   -   97.30  100.00  

งบลงทุน 380,415,955.11  20,335,400.00  256,438,054.00  103,642,501.11  380,415,955.11   -  27.24  100.00  

งบเงินอุดหนุน 195,669,400.00  375,000.00  23,158,682.12  172,135,717.88  195,669,400.00   -  87.97  100.00  

งบรายจายอ่ืน 91,254,463.64   -  41,683,921.15  49,570,542.49  91,254,463.64    -   54.32  100.00  
 

  



๕๑ 
 

เปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

แผนฯ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ภาพรวม รอยละ 23 รอยละ 54 รอยละ 77 รอยละ 100 

รายจายประจํา รอยละ 28 รอยละ 58 รอยละ 80 รอยละ 100 

รายจายลงทุน รอยละ 8 รอยละ 40 รอยละ 65 รอยละ 100 
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  ๔.๘.3 ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญดังนี้ 
   ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทําความดี เพ่ือ ชาติ ศาสน กษัตริย” 
ประจาํเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
   โดย บช.ตชด. กําชับการรายงานใหถือปฏิบัติตามวิทยุ บช.ตชด. ดวนท่ีสุด ท่ี 0030.152/88  
ลง 19 ก.พ.63 และวิทยุ บช.ตชด. ดวนท่ีสุด ท่ี 0030.152/211 ลง 26 ก.พ.63 โดยเนนย้ําใหทุกหนวยท่ี
ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท (หนวยเปนเจาภาพ/หรือเขารวม) รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ
รายงาน ผนวก ก. และ ก.-1 เรื่อง สั่งการใหหนวยในสังกัด บช.ตชด.ท่ีมีท่ีตั้งในสวนภูมิภาค จัดกําลังพลเขารวม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพ้ืนท่ี เดือนละ ๑ ครั้ง สําหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีการรวมจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจํานวน 96 ครั้ง โดยแบงเปนหนวยดําเนินการเอง จํานวน 50 ครั้ง รวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จํานวน 46 ครั้ง 
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 36 ครัง้ โดยแบงเปนหนวยดําเนินการเองจํานวน 24 ครั้ง รวมกับหนวยใน
พ้ืนท่ี จํานวน 12 ครั้งและกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน 17 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 149 ครั้ง มีผูเขารวม
กิจกรรม โดยแบงเปน ขาราชการ ตชด. จํานวน 2,798 นาย  ขาราชการตํารวจหนวยอ่ืน จํานวน 796 นาย 
รวมขาราชการตํารวจท้ังสิ้น  3 ,594 นาย หนวยราชการอ่ืน จํานวน 8,525 คน และประชาชน  
จํานวน 11,752 คน รวมท้ังสิ้น 23,871 คน 
   ๒) โครงการ “ตระเวน ปลูกปา ชายแดน” ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ตามท่ี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.(กร ๑) ไดสั่งการใหหนวย 
ดําเนินการตามแผนงานจิตอาสา โดยเนนไปท่ีโครงการ “ตระเวน ปลูกปา ชายแดน”ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563เรื่องการปลูกปาไมยืนตนและปาชายเลนและเนนท่ีคุณภาพ มีการปฏิบัติตอเนื่อง เปนไปตาม
เปาหมายจํานวนตนไมท่ีปลูกในแตละเดือนท้ังปาไมยืนตนและปาชายเลน ท่ีไดกําหนดไวตามแผนเดือน แผนป
เพ่ือใหมีการติดตามจํานวนการปลูก การเจริญเติบโต การดูแลรักษา โดยสงมอบพ้ืนท่ีใหประชาชนจิตอาสามี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร เป น ผ ูด ูแ ล ร ัก ษ า ป า ไ ม ท ี่ป ล ูก โค ร ง ก า ร  “ตระเวน ปลูกปา ชายแดน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ไดกําหนดเปาหมายในการปลูกตนไมตามแผนป 2563 จํานวน 22,900 ตนพ้ืนท่ีปลูก 384 ไร แบงเปนไม
ยืนตน จํานวน 20,050 ตน พ้ืนท่ีปลูก 362 ไร ปาชายเลน จํานวน 2,850 ตน พ้ืนท่ีปลูก ๒๒ไร ปจจุบันได
ดําเนินการปลูกแลว(หวงก.พ.-ก.ย.63)จํานวน 88,968 ตน พ้ืนท่ีปลูก 559 ไร แบงเปนไมยืนตน  
จํานวน 64658 ตน พ้ืนท่ีปลูก 519 ไร ปาชายเลน จํานวน 24310 ตน พ้ืนท่ีปลูก 40 ไร  สรุปเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
  



๕๒ 
 
   ๓) ความคืบหนา การจัดตั้งศูนยฝกอบรม หลักสูตรจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรพ้ืนฐาน  
    (1) เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1/ 
ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1  และคณะเดินทางไปตรวจความพรอมศูนยฝกอบรมหลักสูตร  
จอส.904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน ภาค 1” ครั้งท่ี 1 ณ รร.สื่อสาร ตชด. คายพระรามหก อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี  
มีขอสรุปไดดังนี้  
      (ก) จํานวนผูเขาอบรม ชาย 148 คน และหญิง 52 คน ซ่ึงทําใหเกิดปญหา
อาคารโรงนอนชายไมเพียงพอ ใหปรับการจัดเตียงนอนโรงนอนชายเปนชั้นบนและชั้นลาง หองน้ําชายไม
เพียงพอใหจัดหารถสุขาเคลื่อนท่ี  
      (ข) ใหฝายทหารซ่ึงดูแลดานหลักสูตร ประสานกับฝายตํารวจซ่ึงเปนเจาของ
สถานท่ีเรื่องกําหนดสถานท่ีในการเรียนแตละวิชาระบุใหชัดเจน โดยใหฝายอํานวยการของแตละฝาย 
ติดตอประสานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
      (ค) ดานการซักรีดเสื้อผา ใหอํานวยความสะดวกในการซักรีดใหกับผูเขารับการ
อบรม  
      (ง) ใหมีรานคาสวัสดิการ โดยตั้งไวใตอาคารโรงนอนของผูเขารับการอบรม  
      (จ) การจัดยานพาหนะ รับ-สง วิทยากร ใหฝายทหารดําเนินการ  
      (ฉ) เอกสารประกอบการเรียนการสอนของวิทยากร สําหรับแจกผูเขาอบรม  
ใหฝายตํารวจดําเนินการ  
      (ช) หองรับประทานอาหาร จัดใหเหมาะสมตามมาตรการปองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)  
      (ซ) อาคาร บก.ศูนยฝกฯ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดการฝกอบรมฯ  
      (ฌ) รายการสิ่งของสํานักงานการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฯ จํานวน 209 รายการ 
ใหฝายตํารวจดําเนินการ  
      (ญ) ใหมีเครื่องผลิตบัตรประจําตัวจิตอาสา 904 สําหรับผูเขาอบรม  
    (2) เม่ือวันอังคารท่ี 6 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  
รอง ผบช.ตชด./หัวหนาคณะทํางาน พรอมดวยคณะทํางานขับเคลื่อนและเตรียมความพรอมการจัดตั้งเปนศูนย
ฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพ้ืนฐาน บช.ตชด.เดินทางไปตรวจความพรอมของ
อาคารสถานท่ีโรงเรียน สื่อสาร ตชด. คายพระรามหก อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี และไดมีการประชุมติดตามความ
พรอมของสถานท่ีฝกอบรมฯ พรอมดวยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ โดยมีขอสั่งการใหปฏิบัติตามขอสรุป ๑๐ ขอ ท่ีได
จากการตรวจความพรอม ศูนยฝกอบรม เม่ือวัน อังคารท่ี  22  ก .ย .63  เวลา 09 .00  น . โดย มี  
พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 1 เปนหัวหนาคณะ  
    (3 ) เม่ือวันพุธ ท่ี  7  ต.ค .63 เวลา 09 .00 -16.30 น. โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน นําโดย พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ รอง ผบ.รร.จอส.พระราชทาน และ พล.ต.นพสิทธิ สิทธิพงศโสภณ และฝาย
เสธฯ ท่ีเก่ียวของทําการตรวจความพรอม ณ ศูนยฝกจิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” (ภาค 1) รุนท่ี1   
ณ ศูนยฝกอบรมจิตอาสา ภาค 1 คายพระรามหก อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี  
  



๕๓ 
 
   สรุปเรื่องท่ีตองปรับปรุงจากคณะตรวจ ศอญ.จอส. มีรายละเอียดดังนี้  
    - ใหติดผามานในหองเรียน เพ่ือใหเกิดความคมชัดของภาพฉาย  
    - นํารถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน 2 คัน มาจอดใหบริการ ผูรับการฝกบริเวณดานขาง
อาคารเรียน 
    - ดําเนินการสรางฉากบังตารอบหองน้ําหญิงโดยถาไปยืนอยูอาคารดานนอก ตอง
มองไมเห็น ผูรับการฝกหญิง เม่ือมาใชหองน้ํา 
    - ใหมีราวแขวนผาในหองน้ําหญิง 
    - ปลูกตนโมก ความสูง 1.5 เมตรข้ึนไป บริเวณทางลงบันไดของอาคารนอนผูหญิง
เปนฉากยาวจนถึงหองน้ําหญิง  
    - หองนอนชาย มีความแออัดเกินไป ใหขยายท่ีนอนลงมาดานลางอีก  
    - ทางขางอาคารนอนชาย ใหนําตนโมกมาปลูกเพ่ือเปนฉาก เวลาเดินไปหองน้ํา 
    - เหล็กเชื่อมทางลาดตรงประตูดานหลังติดกับทางไปหองน้ําชาย และหองน้ําหญิง  
ใหเปลี่ยนเปนการเทปูนแทน 
    - กองอํานวยการตองมีการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต(internet) ไวทํางาน 
    - หองพักพยาบาลตองแยกชาย/หญิง ชัดเจน 
    - หอโดด เม่ือผูรับการฝก โดนลงมาแลว เทาตองไมสไลด หรือสัมผัสพ้ืน  
   4) โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือดําเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    (1) วันท่ี 21 ก.ย.63 คุณจันทนี ธนรักษ ผูชวยราชเลขาในพระองค, พล.ต.ท.วิชิต ปกษา 
ผบช.ตชด.และ พล.ต.ต. ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมคณะผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของได
ประชุมติดตามงานและตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีดําเนินงานในโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือดําเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   สรุปรายงานรายรับ – รายจาย ของโครงการฯ 
            - รายรับเดือน ก.ย.63 เปนเงินท้ังสิ้น 6,630  บาท  
            - รายจายเดือน ก.ย.63 เปนเงินท้ังสิ้น 1,545  บาท  
           - คิดเปนกําไร 5,085 บาท 
   5) ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน จัดการประชุมพิจารณา รางหลักสูตร 
จิตอาสาพระราชทาน สํ าหรับประชาชนเม่ือวัน ท่ี  8 ต .ค .63 เวลา 13.00 น. ณ  หอง ประชุม 1  
ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน โดยมี พล .อ . ศิวะ ภระมรทัต นายทหารปฏิบัติการพิเศษ  
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน และผูบัญชาการกองกําลังจิตอาสา
พระราชทาน เปนประธานการประชุม โดยในสวนของ บช.ตชด. มอบหมายให พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  
รอง ผบช.ตชด. เปนผูแทนเขารวมประชุมในการประชุมไดแจงแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสตางๆ 
ท้ังนี้ใหประสานรายละเอียดและการปฏิบัติกับวิทยากรจิตอาสา 904 อยางใกลชิด 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  



๕๔ 
 
  4.8.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญดังนี้ 
   1) การจัดงานประชุมวิชการ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม

พระราชดําริฯ (กพด.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   สาํนักพระราชวังรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กําหนด

จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า รฯ  ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๒  ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  ๑ ๘  - 1๙  ต .ค .๖ ๓  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จว.สกลนคร โดยในวัน ท่ี  1๙ ต.ค.๖๓  

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี  

มีกําหนดการเสด็จฯ รวมงานประชุมวิชาการ กพด. และทรงบรรยายพิเศษ ในหัวขอ "การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" พรอมทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ หอประชุมวิโรจนอ่ิมพิทักษ บช.ตชด. 

มีวิทยท่ีุ ๐๐๓ 1๗๘/ ๓๙๑ ลง ๖ ต ค.๖๓ แจงใหหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

   (๑) หวงวันท่ี ๑๗ - ๑๙ ตค.๖๓ มอบหมายให กก.ตชด.๒๓ รวมกับ รร.ตชด.บานหนองดู 

รับผิดชอบการจัดบูธนิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี ดานการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

"โครงการตัดเย็บกระเปาผาลายพ้ืนถ่ินอีสานลดโลกรอน" โดยให ส.ต.อ.หญิง อมรทิพย ภักดี เจาของผลงานอยู

ประจําบูธและเปนผูถวายรายงาน (ไมเกิน ๕ นาที) การแตงกาย ชุดเครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะ 

กากีแกมเขียว (ฟารติก) 

   (๒) วันท่ี 1๘ ต.ค.๖3 มอบหมายให กก.ตชด.๒๑ - ๒๔ จัดบุคลากรครูเขารวมการ

เสวนา หัวขอ "สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ" และรวมคลีนิคการเรียนรู ๕ กลุม

สาระ และสัมนาในหัวขอ "รร.กพด. เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" โดยพิจารณาคัดเลือกครูผูสอนรายวิชา วิทยาศาสตร, 

คณิตศาสตร, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา กก.ฯ ละ ๑๐ นาย รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๐ นาย โดยใหไป

รายงานตัว ลงทะเบียน เวลา ๘.๐๐ -๐๙.๐0 น. ณ หองระพีสาคริก อาคาร ๙ และอยูรวมเสวนาจนเสร็จสิ้น

และเดินทางกลับตนสังกัด 

   (3) วันท่ี ๑๙ ต.ค.๖3 ใหผูเขารวมประชุมเดินทางมาลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  

ณ หอประชุมวิโรจนอ่ิมพิทักษ ประกอบดวย 

บช.ตชด. (สวนกลาง) จํานวน 6 นาย บก.ตชด.ภาค จํานวน 43 นาย 
1.ผบช.ตชด. 1.ผบก.ตชด.ภาค 1-4 (รวม 4 นาย) 
๒.รอง ผบช.ตชด.(กร ๒) 2.ผกก.ตชด.๑๑ - ๔๔ (รวม ๑๖ นาย) 
3.ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 3.สว.กร.ตชด.ภาค ๑ -๔ (รวม ๔ นาย) 
4.รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 4.ผบ.รอย ๒ กก.ตชด.๑1 - ๔๔ (รวม ๑๖ นาย) 
5.รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 5.รอง ผกก.ตชด.๒3 ( รวม ๒ นาย) 
๖.นว.ผบช.ตชด. 6.นายตํารวจนิเทศก กก.ตชด.๒๓ (๑ นาย) 
    (ก) ผูเขารวมฉายพระฉายาลักษณ จํานวน ๒๔ นาย ประกอบดวย 

     - ผบช.ตชด. 

     - รอง ผบช.ตชด.(กร ๒) 

     - ผบก.ตชด.ภาค ๑ -๔ (รวม ๔ นาย) 

     - ผกก.ตชด.11 - ๔๔ (รวม ๑๖ นาย) 

     - ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 

     - รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 



๕๕ 
 
   (๔) การแตงกายผูเขารวมประชุม 

     (ก) วันท่ี 1๘ ต.ค.๖3 แตงกายชุดสุภาพ เสื้อสีมวงคอปก 

     (ข) วันท่ี ๑๙ ต.ค.63 แตงกายชุดเครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะกากีแกมเขียว 

(ฟารติก) 

   (5) ผูเขารวมประชุมตามขอ ๒.๓ ประสานเรื่องท่ีพักกับ กก.ตชด.3๓ โดยตรง 

  ๒ ) กิจกรรมน อมรํ าลึ กเนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป  วันคล ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒1 ตุลาคม 25๖๓ 

   (๑) วันท่ี ๒๖ ก.ย.๖๓ เวลา o๘.๑๐ - 0๙.4๕ น. พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.  

รับมอบหนังสือจากนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

   (๒) วันท่ี ๒๑ ตค.๖๓ เวลา 0๗.๓๐ – ๑๒.0๐น. รวมพิธีนอมรําลึกฯ ณ อุทยานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กทม. โดยมี นรม. เปนประธาน รายละเอียด 

ดังนี้ 

    - ๐๗.๓o น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ๒๕ รูป 

    - o๗.๔๕ น. พิธีวางพานพุม (บช.ตชด.วางลําดับ ๔ จากท้ังหมด ๖ หนวย) 

    - o๘.๐๕ น. พิธีปลูกตนไม (วงดนตรี บช.ตชด.) 

    - o๘.0๕ - o๙๔๕ น. ชมนิทรรศการ ฯ มอบตนไม และ นรม. เดินทางกลับ 

    - ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม 

   (๓) วันท่ี ๒๑ - ๒๕ ตค.๖๓ การจัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดรฯ  

ณ ศูนยการคาไอคอนสยาม กทม. / กําหนดพิธีเปดในวันท่ี ๒1 ต.ค.๖3 เวลา ๑๔.๐๐ น โดย ดร.วิษณุ เครืองาม 

เปนประธานฯ / วงดนตร ีบช.ตชด. ทําการแสดงรองเพลงสลับกับบรรเลงเพลง เวลา 1๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

  3) กิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมงานโครงการตามพระราชดําริ ใน รร.ตชด.เปนครั้งท่ี ๙๙๙  

และ ๑,๐๐๐ สมเด็จพระกนิษฐาริราชเจา กรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเริ่มงานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตั้งแตป ๒๕2๓ มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และในเดือนกันยายน 25๖๓ จะ

เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมงานโครงการตามพระราชดําริฯ ใน รร.ตชด. เปนลําดับการเสด็จฯ ครั้งท่ี 9๙9 และ 

๑,000 บช.ตชด. กําหนดจัดกิจกรรมนักเรียน รร.ตชด. และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพ่ือเผยแพร 

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

และเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีตอ รร.ตชด.ตลอดมา ดังนี้ 

   - ครั้งท่ี ๙๙๙ ในวันท่ี ๑๕ ก.ย.๖3 ณ รร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและทานผูหญิงถวิล  

บานคลิตี้ลาง อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี สังกัด กก.ตชด.1๓ 

   - ครั้ ง ท่ี  ๑ ,๐๐๐  ในวัน ท่ี  ๒๘  ก.ย .๖3 ณ  รร.ตชด .บ านปากลา อ .โขงเจียม  

จว.อุบลราชธานี สังกัด กก.ตชด.๒๒ 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  



๕๖ 
 

 ๔.๙ บก.สสน.บช.ตชด. 
  4.9.1 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
 - โครงการชวยเหลือทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตในสวนกลางโดยมียอดสมาชิก
ปจจบัน 562 คน โดยระยะเวลา 2 เดือนท่ีผานมาไมมีขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต กรณีท่ีมีขาราชการตํารวจ
เสียชีวิตครอบครัวของผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินชวยเหลือเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 61,250 บาท 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  4.9.2 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.จตชด. 
   1) ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. จัดยานพาหนะรับสงผู เกษียณอายุราชการ และ
ผูบังคับบัญชาในพิธีตรวจแถวเกียรติยศ ผบ.ตร. เม่ือวันท่ี 23 ก.ย.63 โดยกําลังพลท่ีรวมพิธีเปน นสต.  
ของ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
   2) สวนของงานสนับสนุนการจัดชุดดับเพลิงในเขตพระราชฐานและท่ีประทับ  
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ไดประสานการปฏิบัติกับศูนยปองกันภัย กรุงเทพมหานคร วัสดุอุปกรณสิ่งอุปกรณ
ในขณะนี้อยูระหวางท่ี กทม. ปรับฐานขอมูลเนื่องจากภายหลังจากท่ี บก.สอ.บช.ตชด. ไดสงขอมูลลอกเลขลาย
แชสซี(Chaassis) ลอกเลขเครื่องไปท่ี ปภ.กทม.พบวาทาง ปภ.กทม.มีฐานขอมูลจีเอฟคนละระบบกับทาง ตร. 
ชวงระหวางนี้จึงเปนชวงท่ีอยูระหวางการปรับแกโดยหากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวก็จะมีผลในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการซอมบํารุงตอไป 
   3) การจัดสรรงบประมาณจากทาง ตร. ในเรื่องท่ีจอดรถดับเพลิงในพ้ืนท่ีของ  
บก.สอ.บช.ตชด. เนื่องจากมีรถดับเพลิง ของทาง กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. บางสวนท่ีจอดในท่ีโลงแจง 
   4) การสนับสนุนพาหนะรับสงผูบังคับบัญชาระดับ ผบ.ตร. ลงมาเพ่ือศึกษาดูงาน
โรงเรียนจิตอาสาฯ บางเขน กรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค เปนไปดวยความเรียบรอย 
   5) การเสนอความตองการรถยกสูงซ่ึง ก.ตร. ไดไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.41 และ ตร. 
ไดจัดสรรรถยกสงูจํานวน 2 คัน ใหกับ กก.ตชด.41 และไดมีการรับมอบเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   6) การตรวจรับรถบรรทุกน้ําจํานวน 14 คัน ทาง ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ไดจัด
คณะกรรมการเพ่ือตรวจรับเปนท่ีเรียบรอยแลว การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และจะไดทําบัญชี
แจกจายเพ่ือใหทางหนวยไดใชตอไป 
   7) การจัดยานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ นรต. ของ บก.ปฏิบัติการพิเศษในหวง 
การชุมนุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
   8) การจัดยานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดชาง ชุดชางสนาม ฉก.ชุดชางสนาม 
วางเครื่องกีดขวางในการปองกันผูชุมนุมเขาไปในพ้ืนท่ีสําคัญหวงท่ีผานมาเปนไปดวยความเรียบรอย และ
ขณะนี้ชุดชางกําลังเขาฝกอบรมท่ี ร.1 พัน1 รอ. 
   9) การสนับสนุนอาวุธปนเล็กยาว เอ็ม16เอ1 (M16A1) พรอมดาบปลายปนสนับสนุน

การฝกทบทวนผูปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี หรือ Local CAT ณ บก.ฝรก.ศฝร.ภ.1-9 เปนไปดวยความเรียบรอย 
   10) การจัดสิ่งอุปกรณและยานพาหนะติดเครื่องขยายเสียงสนับสนุนการตรวจสอบการ
ฝกการควบคุมฝูงชนในหวงท่ีผานมาทางกรรมการตรวจสอบแลวแจงวารถบรรทุกเครื่องขยายเสียงมีเครื่องปองกันดี 
   11) การจัดสิ่งอุปกรณในหวงปงบประมาณป พ.ศ.2564 โดยมีงบประมาณท่ีจะตอง
จัดสรรและใหทางสรรพาวุธดําเนินการจัดซ้ือในสวนปกติคิดเปนเงินมากกวา 800 ลานบาท ในสวนของ 
กําลังพลท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต.นั้น เปนจํานวนเงินมากกวา 100 ลานบาท ซ่ึงเปนคาจัดซ้ืออาวุธปนเอ็ม4 (M4)  

และอาวุธปนพกสําหรับกําลังพล 1,000 ตําแหนง และการจัดซ้ือเครื่องตรวจจับความรอนและความเคลื่อนไหวในชวงป 2564 
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   12) การขอคืนพ้ืนท่ีโรงเรียนพยาบาลสนามเพ่ือจัดตั้งเปนโรงเรียนสื่อสารตํารวจตระเวนชายแดน
แหงใหมโดยทางผูประสานงานแจงวาทาง พ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจเห็นชอบ ซ่ึงหลักฐานท่ีเปนทางการจะแจง
ใหทราบตอไป 
   13) ในหวงป 2564 ทางกรมธนารักษตั้งเปาในการขอคืนพ้ืนท่ีท่ีหนวยราชการได
ครอบครองอยูเพราะฉะนั้นในหวงท่ีผานมาทาง บช.ตชด.ไดไปประชุมรวมกับ คกก.บริหารท่ีดินและพัสดุ 
ของ ตร. ทาง ตร. มีแนวคววามคิดท่ีจะใชท่ีราชพัสดุท่ีทาง บช.ตชด. ไมไดใชเปนท่ีจอดรถสวนกลางและเปดให
หนวยอ่ืนเขามาใชโดยทาง พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ไดกําชับใหหนวยมีความคิดริเริ่มในการทําการ
พัฒนาพ้ืนท่ีไมวาจะเปนโครงการโคกหนองนาโมเดลซ่ึงทาง พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ไดมีการสั่งการ
ในท่ีประชุมหากวาไมดําเนินการอยางใดทางกรมธนารักษจะมีการยึดคืนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีของ กก.ตชด.33 ท่ีมี
ขอขัดแยงภายในพ้ืนท่ีทางกรมธนารักษจะใหดําเนินการเปนสัญญาเชาทรัพย 
   14) การจัดกําลังพลในพิธีกลาวคําสัตยปฏิญาณและสวนสนามของ นรต. ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
รับผิดชอบเชิญธงชัยเฉลิมพลประจําหนวยไปยัง โรงเรียนนายรอยตํารวจในวันท่ี 14 ต.ค.63 
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 ๔.๙.2 ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 

รายงานผลการเบิกจายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันท่ี ๓0 ก.ย.๖๓ 

 
  หมายเหตุ   - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค.-ธ.ค.๖๒ )            หนวยละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๒๙ พ.ย.๖๒ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ( ม.ค.-ก.พ.๖๓ ) หนวยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๒๔ ก.พ.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ คร้ังที่ ๒ ( มี.ค.๖๓ ) หนวยละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๑๑ มี.ค.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๓ ( เม.ย.-มิ.ย.๖๓ ) หนวยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่  ๒ เม.ย.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ( ก.ค.๖๓ ) หนวยละ ๕o,๐๐๐ บาท เมื่อวันที ่ ๑๓ ส.ค.๖๓ 
                 - กง.สงป. โอนจัดสรร งวดที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ คร้ังที่ ๒ ( ส.ค.๖๓ ) หนวยละ ๕o,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่  ๑๙ ส.ค.๖๓ 
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หนวย
    ยอดยกมา  

  ณ 1 ต.ค.62

      จํานวนเงินจัดสรร   

  งวด 1-3 (ต.ค.62-ม.ิย.63)

 จํานวนเงินจัดสรรงวด 4

  ครั้งที่ 1-2 (ก.ค.-ส.ค.63)

  จํานวนเงิน

  รวมทั้งสิ้น
เบิกจายแลว

        คงเหลือ   

   ณ  30 ก.ย.63
  รอยละของ 

 การเบิกจายเงิน

กก.ตชด.11 -             450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.12 354.00          450,000.00            100,000.00            550,354.00      550,310.00      44.00               99.99      

กก.ตชด.13 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.14 80,016.00    450,000.00            100,000.00            630,016.00      629,500.00      516.00             99.92      

กก.ตชด.21 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.22 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.23 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.24 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

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      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.33 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.34 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.41 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.42 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.43 -                450,000.00            100,000.00            550,000.00      550,000.00      -                   100        

กก.ตชด.44 150,000.00  450,000.00            100,000.00            700,000.00      700,000.00      -                   100        

รวมทั้งสิ้น 230,370.00 7,200,000.00      1,600,000.00      9,030,370.00 8,929,810.00 100,560.00    98.89      
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5. วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณาและขอหารือ 

  5.1 พล.ต.ต.สมเดช  ฐิตวัฒนะสกุล  ผบก.อก.บช.ตชด. 

  5.1.1 หารือทาง บก.ตชด.ภาค 1-4 เรื่องการประสานงานกับศูนยขอมูลอาชญากรรมใน

การจัดทําบัญชีเพ่ือตรวจสอบขอมูลอาชญากรรมในภาคสนาม ท้ังในสวนของการตรวจสอบหมายจับ การ

ตรวจสอบขอมูลรถหาย รถตองคดี ผานระบบ CRIMES on Mobile ซ่ึงหากขอหารือดังกลาวเปนประโยชนจะ

ไดมีการประสานงานกับหนวยท่ีเก่ียวของตอไป 

  5.1.2 หารือเรื่องการประชาสัมพันธหนวยของ บช.ตชด. ผานทางเว็บไซต (Website) 

ของ บช.ตชด. และ ผานทางเฟซบุก (Facebook) ของแตละหนวยเพ่ือสรางความเคลื่อนไหวใหประชาชน

สามารถรับรูรับทราบขอมูลของทาง ตชด. ไดอยางตอเนื่องเปนการสรางฐานประชาชนท่ีติดตามผลงานของ

หนวยใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากเห็นชอบจะไดมีการดําเนินการท้ังในสวนของ บช.ตชด. และทาง บก.ตชด.ภาค 1-4  

ซ่ึงทาง ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. และ ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. จะไดรับไปดําเนินการตอไป 

  5.1.3 เชิญชวนใหบุคลากรชวยกันรักษาความสะอาดบริเวณท่ีพักอาศัยของ บช.ตชด. 
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6. วาระท่ี 6 เรื่องขอส่ังการของผูบังคับบัญชา 

 6.1 พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รอง ผบช.ตชด. 

  6.1.1 เนนย้ําใหบุคลากรในสังกัด บช.ตชด. มีความภาคภูมิใจในประวัติ และเกียรติภูมิ
ของ ตชด. ท้ังดานการถวายงานใหแกพระบรมวงศานุวงศ งานดานการพัฒนา งานดานกิจการพลเรือน และ
งานในหนาท่ี ซ่ึงในภาวะท่ีเกิดการแตกแยกกันในสังคม ตชด. ก็เปนหนวยท่ียังไดรับความเชื่อม่ันและศรัทธา
จากประชาชนอยูเสมอ โดยเฉพาะงานดาน รร.ตชด. ซ่ึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปถัมภ ดังนั้นจึงขอใหบุคลากรทุกทานมีทัศนคติท่ีดีตอ ตชด. 
เพราะทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในหนวยงานถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง การมาปฏิบัติหนาท่ีในครั้งนี้จึงอยากชวย
ดูแลให ตชด. ไมเสื่อมเสีย และเปนหนวยงานท่ีสรางชื่อเสียงให ตร. และประเทศชาติ 
  6.1.2 กําชับใหบุคลากรในสังกัด บช.ตชด. มีระเบียบวินัย รูหนาท่ี มีความสามัคคี และให
เกียรติกัน เพ่ือผลักดันใหงานสําเร็จลุลวง  
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  6.2 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต  รอง ผบช.ตชด. 
  ๖.๒.๑ เนนย้ําทางกองบังคับการ โดยใหทาง ผูบังคับการ และรองผูบังคับการท่ีรับผิดชอบ

เรื่องการดูแลยาเสพติด ใหมีการลงไปดูแลกรณีท่ีมีการขยายผล เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ รวมถึงเปนการวาง

แนวทางใหกับหนวยเนื่องจากมีความจําเปนในการตองประสานงานกับกองกํากับการท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงหรือ

แมกระท่ังหนวยอ่ืน 

  ๖.๒.๒ เนนย้ําใหทาง ผกก.ตชด.๑๑-๔๔ เชิญประชุมผูท่ีเขารวมสัมมนาการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และนําขอดีขอเสีย รวมถึงผลสรุปจากการสัมมนา มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ 

(Action Plan) ท่ีจะใชในการปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยเฉพาะตามแนวทางท่ีไดรับจากการเขารวมสัมมนา 

โดยใหเอกสิทธิ์แตละหนวยในการจัดทําแผนของตนเองในลักษณะจากลางข้ึนบน (Bottom Up) เนื่องจากเปน

แผนท่ีในแตละพ้ืนท่ีตองปฏิบัติงานเอง และเพ่ือใหสอดคลองกับเหตุปจจัยของแตละพ้ืนท่ี ท้ังนี้ใหทุกหนวย



๕๙ 
 
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และจัดสงแผนปฏิบัติ (Action Plan) มายัง ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.

เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน และประเมินผลการปฏิบัติตอไป 

  ๖.๒.๓ เนนย้ําทาง ผบก.อก.บช.ตชด. ดําเนินการตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน

งานปองกันและปราบปรามในป ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เปนหัวหนา

คณะทํางาน และ พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. เปนรองหัวหนาคณะทํางาน วางแผนการ

ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการทํางานดานการปองกันและปราบปราม รวมท้ังการทํางานเชิงรุกในดานการ

ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของ บช.ตชด. 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  6.3 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. 
  - เนนย้ําใหทาง ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด., บก.กฝ.บช.ตชด., บก.สอ.บช.ตชด. และหนวยท่ี
เก่ียวของรวมกันขับเคลื่อนโครงการของ บช.ตชด. ใหสําเร็จลุลวง ท้ังการจัดตั้งฝกศูนยอบรมจิตอาสาฯ 
พระราชทาน หลักสูตรพ้ืนฐาน และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนท่ี  
บก.สอ.บช.ตชด. รวมท้ังมีความภาคภูมิใจในการถวายงานรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท ภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี มีวินัยในการทํางาน มีความตรงตอเวลา และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการรายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 6.4 พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
  6.4.1 เนนย้ําใหทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. นําเสนอทาง ผบช.ตชด. เพ่ือชมเชย ผกก.ตชด.24 
และ ผกก.ตชด .43 ซ่ึ งโรงเรียน ในสั ง กัด ได รับการประกาศ เกียรติ คุณ และขอความชม เชยจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหเปนโรงเรียนพอเพียง โดยประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด กก.ตชด.24 จํานวน 7 โรงเรียน 
และ กก.ตชด.43 จํานวน 2 โรงเรียน ซ่ึงถือเปนความภาคภูมิใจของ บช.ตชด. รวมท้ังเชิญชวนให ผบก.ตชด.
ภาค 1 และ ผบก.ตชด.ภาค 3 รวมกันขับเคลื่อนศูนยการเรียนและ รร.ตชด. ในสังกัดใหสามารถนําปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชและขยายผลสูชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพ่ือใหศูนยการเรียนและ 
รร.ตชด. ในสังกัดไดรับการประกาศเกียรติคุณในโอกาสตอไป 
  6.4.2 เนนย้ําทาง ผบก.อก.บช.ตชด. ถึงการรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของ ตร. 
โดยมี รอง ผบช.ตชด. ชวยขับเคลื่อนในระดับ อนุ ก.ตร. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรและหาขอยุติใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรซ่ึงในป 2564 ทางท่ีประชุมไดมีมติ
ใหพัฒนาบุคลากรท้ัง 5 สายงาน ท้ังระดับสัญญาบัตร และระดับชั้นประทวนซ่ึงเปนผูปฏิบัติในสายงานปองกัน
ปราบปราม สายสืบสวน สายจราจร สายอํานวยการ และสายเทคโนโลยี 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

  6.5 พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม  รอง ผบช.ตชด. 
  6.5.1 กําชับทาง ผกก.ตชด. ถึงแผนการใชและบริหารจัดการกําลังพลรวมท้ังการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในงานปองกันชายแดน ท้ังฐานท่ีม่ัน สิ่งอุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ

ตางๆ ซ่ึงท่ีผานมาทาง ตร. ไดมีการจัดสรรใหทาง บช.ตชด. เพ่ือเปนการใชสิ่งอุปกรณเหลานั้นในการทดแทน

กําลังพลซ่ึงมีจํานวนลดนอยลง รวมถึงเนนย้ําใหตระหนักถึงการคงความพรอมในงานปองกันชายแดนท้ังการข้ึน



๖๐ 
 
ควบคุมชายแดนตามตามคําสั่งหรือการข้ึนควบคุมทางยุทธการท่ีไดระบุไวตามแผนปองกันชายแดน ซ่ึงถือเปน

ภารกิจหลักท่ี ตชด. ตองรับผิดชอบ 

  6.5.2 เนนย้ําถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการใชงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีทาง ผบช.ตชด. ใหไว รวมท้ังกําชับให ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.และหนวยท่ีเก่ียวของสามารถ

ดําเนินการในการขับเคลื่อนตามแผนการใชงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

ไดทันที  

  6.5.3 กําชับทาง ผกก.ตชด. ทุกหนวยถึงการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของภารกิจ 

รวมถึงการเตรียมพรอมทางดานกําลังพลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ตร. ท้ังการชวยเหลือผูประสบภัย 

การควบคุมฝูงชน หรือภารกิจการถวายความปลอดภัย ตามท่ีไดรับการขอการสนับสนุนมา 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 6.6 พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด. 
  6.6.1 เนนย้ําถึงการขยายผลการพัฒนาองคกรโดยใหทางกองกํากับการมีการขับเคลื่อน
กองรอยท่ีอยู ในความรับผิดชอบ ให มีความเปนระเบียบ เรียบรอย และสงางามตามนโยบายของ 
ทาง ตร. ท่ีตองการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรเพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธา  
  6.6.2 กําชับเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังการ
ปองกันการโจมตี การตานทาน และการตอบโต ตามระบบซ่ึงจะมีการตรวจสอบและมีการวางแผนรวมกันใน
อนาคต 
  6.6.3 เนนย้ําถึงการขับเคลื่อนงานดานสวัสดิการของทาง บช.ตชด. และหนวยในสังกัดท่ีมี
ท่ีตั้งในสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายของ ผบช.ตชด. 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 6.7 พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน รอง ผบช.ตชด. 
  - เนนย้ําการขับเคลื่อนงานดานความม่ันคงใหเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชา 
รวมถึงการขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตรในสวนของ คน เงิน งาน ยุทธการ สถานท่ี ซ่ึงจะไดมีการชี้แจงใน
โอกาสตอไป 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 6.8 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา  ผบช.ตชด./ประธาน 
  6.8.1 เนนย้ําเรื่องการจัดการระบบท่ีจอดรถของ บช.ตชด. โดยใหมีการวางแผนจัดระบบ
ใหมท้ังหมด (Set Zero) เพ่ือใหการจัดการมีความเปนระเบียบเรียบรอย รวมท้ังการปรับปรุงอาคารเกาของ 
บก.กฝ.บช.ตชด. เพ่ือใชเปนท่ีรองรับกองกํากับการและสมาคมตางๆ ของ บช.ตชด. ตอไป 
  6.8.2 เนนย้ํา ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. เรื่องการประสานการฝกอบรมกับโรงพยาบาล
ท่ีจะรับฝกใหกับทาง บช.ตชด. 
  6.8.3 เนนย้ํา ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. เรื่องการกอสรางสนามเปตองและสนาม
เพ่ิมเติมของ บช.ตชด. 
  6.8.4 กําชับใหผูบังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลใหอยูในระเบียบวินัยมีการประชุม
ชี้แจงผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอในทุกลําดับชั้น การดูแลความเรียบรอยของคาย และความปลอดภัยของ
ฐานท่ีม่ัน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ ตชด. และสอดคลองกับแผนงานในการประชาสัมพันธหนวย 



๖๑ 
 
  6.8.5 กําชับเรื่องการดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการตํารวจท่ีประพฤติเสื่อมเสียใน
ทุกระดับอยางเด็ดขาด รวมถึงการดูแล นสต. ในเรื่องการเชาท่ีพักภายนอก มิใหไปสรางความเดือดรอนแก
ประชาชน 
  6.8.6 กําชับเรื่องการดูแลอาหารกลางวันใหสําหรับเด็กนักเรียนใหมีความโปรงใส เด็ก
นักเรียนกินอ่ิม รวมท้ังไดรับคุณคาทางโภชนาท่ีเพียงพอ 
  6.8.7 กําชับใหมีการกํากับดูแลการรับของบริจาคสิ่งของ รร.ตชด. มิใหมีการรับบริจาค
โดยพลการ โดยในการบริจาคทุกครั้งทางกองกํากับการตองมีการรับรู เพ่ือปองกันมิใหเกิดเปนสาเหตุของ
ปญหาในอนาคต 
  6.8.8 กําชับใหครู รร.ตชด. มีความระมัดระวังเรื่องการลงโทษเด็กนักเรียน โดยควร
พิจารณาขอมูลของนักเรียนวามีโรคประจําตัวหรือไม และมีการลงโทษท่ีเหมาะสมมิใหเกิดปญหาและนําไปสู
การรองเรียน รวมท้ังการขยายผลสูชุมชนตองเกิดเปนรูปธรรม 
  6.8.9 กําชับใหมีการกวดขัน ดูแล ปองกันมิใหมีเรื่องชูสาวและลวงละเมิดทางเพศเด็ก
นักเรียนภายใน รร.ตชด. 
  6.8.10 เนนย้ําใหมีการเตรียมการในการถวายรายงาน ในการเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยม  
รร.ตชด. ท้ังการเตรียมสคริปตมีการเตรียมการท่ีดี มีขอมูลครบถวน ตามแบบเดิมโดยอาจมีการเพ่ิมเติมขอมูล
ในสวนท่ีพระองคทานมีความสนใจ เชน เรื่องการเขียนการอานภาษาไทย และเรื่องน้ํา ในการถวายรายงาน 
รวมท้ัง ผกก.ตชด. และครูใหญตองมีความรูพ้ืนฐานในการใชโปรแกรม Power Point เพ่ือใชในการถวาย
รายงาน 
  6.8.11 เนนย้ําใหทางกองกํากับการลงไปดูเรื่องการจัดทําบัญชีคุมสิ่งของหลวง และ
สิ่งของท่ี บช.ตชด. ไดจัดสงใหทาง รร.ตชด. ใหมีความครบถวนตามท่ีไดมีการจัดสงไป  
  6.8.12 เนนย้ําทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ในการจัดสงสิ่งของใหกับ รร.ตชด. ใหมีการ
จัดทําเปนบัญชีรับสิ่งของโดยยึดตามแบบบัญชีรับสิ่งของหลวงรวมถึงมีการลงลายมือชื่อของครูและครูใหญเพ่ือ
เปนการยืนยันวาไดรับสิ่งของครบถวน 
  6.8.13 เนนย้ําเรื่องการรักษาราชการแทนภายในกองกํากับการกรณีท่ี ผกก.เกษียณอายุ
ราชการ โดยใหทาง รอง ผกก. ท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทนตามระเบียบ ท้ังนี้ในขณะรักษาราชการ
แทนตองดําเนินการดวยความโปรงใส และไมมีปญหาในเรื่องงบประมาณท่ีจะทําใหการบริหารงานของ ผกก. 
ท่ีจะมาดํารงตําแหนงในอนาคตเกิดความยากลําบาก 
  6.8.14 กําชับทาง กก.ตชด.13 ใหมีการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมหนวยกองรอยฝก 
และมีผลการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมรายงานมายัง บช.ตชด. ภายในเดือนตุลาคม 2563 
  6.8.15 กําชับใหมีความระมัดระวังในการสงตอภาพ การแสดงภาพ ในโซเชียล มีเดีย 
(Social Media) ท่ีหม่ินเหมและอาจเกิดความเขาใจผิดตอสาธารณชนทําใหสงผลเสียหายตอหนวย 
  6.8.16 เนนย้ําเรื่องการรับบริจาคสิ่งของ ของ รร.ตชด. ใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการเพ่ือไมใหเกิดปญหาข้ึนในอนาคต 
  6.8.17 เนนย้ําใหมีการขับเคลื่อนโครงการตางๆ  ท่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหเปนไปดวยความรวดเร็ว สามารถกราบบังคม
ทูลรายงานไดทันทวงที 
  6.8.18 เนนย้ําเรื่องการจัดตั้งศูนยผูเกษียณอายุราชการโดยนอกจากการมีสถานท่ีในการ
ทํากิจกรรมแลวใหมีการจัดทําระบบขอมูลของผูเกษียณอายุราชการ เพ่ือสามารถประสานงาน และเปน
โครงสรางใหสามารถขับเคลื่อนตอ 
  6.8.19 เนนย้ําทาง ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.ถึงการหาแนวทางชวยเหลือครูชวยสอน หรือ 
ผดด. ท่ีทํางานกับ รร.ตชด. ในเรื่องการหาตําแหนงรองรับ 
  6.8.20 เนนย้ําทาง กก.ตชด.22 ศึกษาแนวทางในสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานภายใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังประสานกับหนวยท่ี เก่ียวของเพ่ือการหาแนวทางในการสงเสริมอาชีพให กับชาวบาน  
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เชน การศึกษาแนวทางปลูกฝายวาขณะนี้สามารถดําเนินการไดหรือไม การจัดต้ังกลุมแมบาน การปลูกหมอน
พันธุกินผล เปนตน 
  6.8.21 เนนย้ําทาง กก.ตชด.22 ใหมีการสงเสริมและตอยอดการเลี้ยงหมอนไหมของ
ชาวบ านภายใน พ้ืน ท่ี เนื่ องจากชาวบ าน มีภู มิปญญาในการทอผาตามพระราชกระแสรับสั่ งของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  6.8.22 เนนย้ําทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ใหเตรียมการเรื่องการจัดทําโครงการ
สุขาภิบาลและสุขอนามัยภายใน รร.ตชด. ใหมีการขยายผลสูชุมชน 
  6.8.23 กําชับใหทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ใหมีการจัดทําโครงการท่ีมีความเก่ียวของ
กับการอนุรักษ และการรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมถึงใหทางกองกํากับการประสานกับศิลปนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
รวมกับขับเคลื่อนโครงการในภายภาคหนา 
  6.8.24 เนนย้ําทาง ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. และทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. รวมกันหา
แนวทางในการปลูกฝงคานิยมใหเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึงการสรางความรักความ
สามัคคีใหเกิดข้ึน ผานทางกิจกรรมตางๆ และไดกําหนดใหเปนแนวทางให รร.ตชด. ไปดําเนินการ 
  6.8.25 เนนย้ําใหหนวยมีการพิจารณาในการรับบริจาคสิ่งของท่ีมีเง่ือนไขดวยความ
ระมัดระวัง เชนการบริจาคเพ่ือประโยชนในทางการคา เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายกับ รร.ตชด. รวมถึงในการ
บริจาคแตละครั้งใหการนําไปใชเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 
  6.8.26 เนนย้ําใหมีความตอเนื่องในการพัฒนา รร.ตชด. ใหมีความสวยงาม เรียบรอยอยู
สมํ่าเสมอ 
  6.8.27 เนนย้ําใหมีการเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดกําลังควบคุมฝูงชน 
  6.8.28 เนนย้ําเรื่องโครงการจิตอาสาฯ โดยใหหนวยมีการขยายผลจากโครงการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดดําเนินการอยูแลวใหเกิดเปนรูปธรรม และมีความตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
  6.8.29 เนนย้ําถึงการเตรียมความพรอมในการตอนรับ ผูบัญชาการทหารสูงสุดในวันท่ี 10 พ.ย.63 
รวมถึงใหทาง ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ใหมีการจัดเตรียมขอมูลเรื่องจํานวนกําลังพลในสนามเก่ียวกับการข้ึน
ควบคุมทางทหาร ปญหาดานกําลังพล รวมถึงการสนองงานรัฐบาลในเรื่องการควบคุมฝูงชน และเม่ือตัดกําลังท่ี
ใชเปนฝายอํานวยการแลวเหลือกําลังท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจํานวนเทาไหร และแกปญหาอยางไร ควรมีการ
คงสภาพกําลังจํานวนรอยละเทาใด มีความจําเปนตองเพ่ิมเติมกําลังพลอีกเทาใดจึงจะสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองมีการโยกยายกําลัง 
  6.8.30 เนนย้ําทาง บก.สอ.บช.ตชด. และ บก.กฝ.บช.ตชด. รวมถึงหนวยท่ีเก่ียวของใน
การรวมกับสนับสนุนการฝกอบรมตามโครงการจิตอาสาฯ ใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวใหเกิดข้ึนได 
  6.8.31 กําชับใหทาง ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. รวบรวมปญหาขอขัดของในการจัดการ
ฝกอบรมประชาชนจิตอาสาฯ ท้ังเรื่องเงิน การสนับสนุน เรื่องสิ่งของ เรื่องสถานท่ี เพ่ือนํามาแกไขในการ
ฝกอบรมในครั้งตอไป 
  6.8.32 เนนย้ําใหผูบังคับบัญชามีการกําชับกําลังพลในเรื่องการนําขอมูลเขาสูสาธารณะ
โดยมีสัญลักษณของหนวยใหมีความรอบคอบ รัดกุมในการดําเนินการ 
  6.8.33 เนนย้ําใหมีการคัดเลือกภาพท่ีใชในการประชาสัมพันธหนวยผานทางสื่อตางๆ 
หรือในชองทางโซเชียล มีเดีย (Social Media) ดวยความระมัดระวัง เพ่ือเปนการปองกันการเขาใจผิดตอ
วัตถุประสงคของภาพ 
  6.8.34 กําชับใหทางผูกํากับการท่ีรับผิดชอบ รร.ตชด.ใหมีการจัดมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน รร.ตชด.อยางเขมงวด โดยเฉพาะนักเรียนตางชาติท่ีอยูตาม
ศูนยอพยพท่ีเดินทางไปกลับตองมีการเฝาระวังและมาตรการควบคุมท่ีเด็ดขาด 
  6.8.35 เนนย้ํามิใหขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามเขาไปมี
ผลประโยชนในเรื่องการปราบปราม หรือการปฏิบตัิหนาท่ีโดยมิชอบในเรื่องของการปราบปราม 
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  6.8.36 กําชับเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. ถึงการปฏิบัติในเการสงขอมูลมวลชน  
สงมอบขอมูลขาวสาร สงมอบสายขาว ใหกับหนวยท่ีมีการเปลี่ยนถายกําลังในภาคสนาม ใหมีความสมํ่าเสมอ
เพ่ือชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
  6.8.37 กําชับใหหนวยท่ีไดรับการจัดสรรรถบัสไดมีการจัดใหพลขับไดรับการฝกอบรม
ประสบการณในเรื่องการใชรถบัสใหเปนท่ีเรียบรอย และใหทางกองบังคับการรวมกับทางกองกํากับการในพ้ืนท่ี
ในการดําเนินการดังกลาว 
  6.8.38 กําชับใหทางหนวยมีการตรวจดูรายละเอียดในงบประมาณเรื่องโควิด 19 ท่ีไดรับ
จัดสรรจากทาง ตร. ใหละเอียด ถ่ีถวน 
  6.8.39 กําชับใหมีการจัดเตรียมแผนเรื่องการของบประมาณใหพรอม สามารถสงใหทาง 
ตร. เพ่ือขอรับงบประมาณไดทันทวงที  
  6.8.40 เนนย้ําใหมีการดําเนินการพัฒนา รร.ตชด. ใหมีความครอบคลุมกับเด็กท่ียังขาด
โอกาสทางการรศึกษาใหมีการจัดเตรียมความพรอมของ รร.ตชด. เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของ รร.ตชด. ใน
อนาคต รวมท้ังให ตชด. ทุกนายไดมีความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสไดสนองงาน และไดสนองงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 
  6.8.41 เนนย้ําทาง บก.ตชด.ภาค 1 เรื่องการจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดพิธีสักการะ
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 
  6.8.42 กําชับทาง กก.ตชด.44 ใหเรงติดตามความคืบหนาการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในท่ีดิน
ราชพัสดุท้ังในสวนของ จว.ยะลา และสวนของ จว.ปตตานี  
  6.8.43 กําชับทาง บก.ตชด. ภาค 4 ใหประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรื่องการขอ
ใชท่ีดินจํานวน 32 ไรใน ต.มะขาม อ.สะเดา จว.สงขลา เพ่ือทดแทนท่ีดินสนามกอลฟทองใหญ 
  6.8.44 เนนย้ํา บก.ตชด.ภาค 4 ถึงความสําคัญในการรักษาความลับและการเคลื่อนยาย
กําลังในพ้ืนท่ี จชต. 
  6.8.45 เนนย้ําทาง บก.สอ.บช.ตชด. ในการจัดเตรียมกําลังเพ่ือสวนสนามกับทาง นรต. 
เนื่องในวันตํารวจประจําป 2563 
  6.8.46 เนนย้ําทาง กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ถึงการเตรียมความพรอมของกําลังพลในการ
ตามเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมถึงตรวจสอบอัตรากําลังพลวามีความ
เพียงพอ และมีความตองการใชกําลังเพ่ิมเติมอีกจํานวนเทาใด  
  6.8.47 เนนย้ําทาง กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ใหดําเนินการจัดทําขอมูลเพ่ือนําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาในสวนของเครื่องมือท่ีมีความขาดแคลน และมีความจําเปนเรงดวนในการดูแลอัคคีภัย 
ในเขตพระราชฐาน  
  6.5.48 เนนย้ําทาง บก.กฝ.บช.ตชด. ใหมีการปรับแผนการฝกหลักสูตรตางๆ ใหมีความ
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รวมถึงการเตรียมแผนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการฝกจาก
สวนกลางในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนงบประจําปไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอสําหรับการฝก 
  6.5.49 กําชับทาง บก.ตชด.ภาค 4 ใหเรงประสานงานเรื่องแผนการบรรจุกําลังพลภาครัฐ
ในสวนของ บก.ตชด.ภาค 4 อีกจํานวน 1,000 อัตรา กับทาง ศปป.5 กอ.รมน. เพ่ือนําเรื่องเขาหารือใน 
ท่ีประชุม คปต.  
  6.5.50 เนนย้ําทาง ศอพ.บช.ตชด. ใหดําเนินการศึกษาการทําเกษตรกรรมหมุนเวียนใน
พ้ืนท่ีสวนยางพาราโดยการหาพืชท่ีสามารถเพาะปลูกใหมีความสอดคลองกับชวงอายุของตนยางพาราเพ่ือเปน
แนวทางท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรในการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
  6.5.51 เนนย้ําใหทางหนวยตรวจสอบกําลังพลท่ีไปชวยราชการตามหนวยตางๆ เพ่ือเปน
การกระตุนเตือนถึงความสําคัญของหนวยตนสังกัดและเปนการตรวจสอบกําลังพลท่ีอยูปฏิบัติงานพ้ืนท่ีตาม
ความเปนจริงตามนโยบายของ ผบ.ตร. 
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	๑๑. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด.
	๑๒. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค ๑
	๑๓. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค ๒
	๑๔. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์  ผบก.ตชด.ภาค 3
	๑๕. พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์  ผบก.ตชด.ภาค 4
	๑๖. พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ   แทน รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.
	๑๗. พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด.
	๑๘. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.
	๑๙. พ.ต.อ.อำพล อมรลักษณ์ปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด.
	๒๐. พ.ต.อ.สมัย    พรมพากล  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด.
	๒๑. พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๒. พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๓. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ์  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๔. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๕. พ.ต.ท. ตรีโลจ์จนะ ภัสสุวัสม์  แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๖. พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์   เกี้ยวเพ็ง  ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๗. พ.ต.ท.อภินันท์ พันธุ์หิม  รอง ผกกฯ รรท.ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๘. พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๐. พ.ต.อ.อำนาจ หาญไฟฟ้า  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๑. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๒. พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ  ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๓. พ.ต.อ.กมล พลสมัคร  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๔. พ.ต.อ.ณัฐนันท์ เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๕. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๖. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๗. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๘. พ.ต.อ.สุวิทย์ สังฆะมณี  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๙. พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๐. พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๑. พ.ต.อ.พงศ์พัชร นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๒. พ.ต.ท.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์  แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๓. พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๔. พ.ต.ท.ประชา วังคีรี   แทน ผกก.ฝอ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๕. พ.ต.ท.เดชฤทธิ์อริยะ พุทธะชยมงคล  แทน ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๖. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา  ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๗. พ.ต.ท.รณรงค์ เชื้อนาค  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๘. พ.ต.อ.รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ  ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๙. พ.ต.ท.สมรัฐ อาวรณ์   แทน ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.
	๕๐. พ.ต.อ.กุลทภัท อุทธิเสน  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1
	๕๑. พ.ต.ท.พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๑1
	๕๒. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์  ผกก.ตชด.12
	๕๓. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.13
	๕๔. พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ   ผกก.ตชด.14
	๕๕. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
	๕๖. พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล  ผกก.ตชด.21
	๕๗. พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์  ผกก.ตชด.22
	๕๘. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว  ผกก.ตชด.๒๓
	๕๙. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์  ผกก.ตชด.24
	๖๐. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓
	๖๑. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑
	๖๒. พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย  ผกก.ตชด.๓๒
	๖๓. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์   ผกก.ตชด.๓3
	๖๔. พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   ผกก.ตชด.๓4
	๖๕. พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
	๖๖. พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์  ผกก.ตชด.๔๑
	๖๗. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.42
	๖๘. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท  ผกก.ตชด.43
	๖๙. พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.44
	๗๐. พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. เลขานุการ
	๗๑. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา กระจ่างจิตร ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผู้ช่วยเลขานุการ
	ผู้ไม่มาประชุม
	๑. พ.ต.อ.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. ติดราชการ
	๒. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณี   ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ
	๓. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ  ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๔. พ.ต.อ.วรากร สมสุวรรณ  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	- พ.ต.ท.อนันต์   ศรีเอี่ยม   รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
	เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
	(๒) งานรักษาความมั่นคงภายใน
	(3) งานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน
	(4) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
	การปฏิบัติที่สำคัญ
	(๑) การดำเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ
	(๒) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
	(๔) สรุปสถิติการประชาสัมพันธ์หน่วยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รอบ เดือนกันยายน 25๖๓ ดังนี้
	(๕) การดำเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา
	๓) สรุปผลการเบิก-จ่ายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑-๔๔
	๔) การปฏิบัติอื่น ๆ
	- เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พิธีถวายพวงมาลัยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำ...
	- เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา  ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีนครินทรา ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์  กก.ตชด.๔๒ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
	- เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๓ พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา  ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพวงมาลัยดอกไม้สดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไท ณ กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา
	๒) ยอดการจำหน่ายเหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ์

