
รายงานการประชุมบริหารกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
ครั้งท่ี 11/๒๕๖3  

เม่ือวันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 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.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. 
๔. พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
๕. พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม  รอง ผบช.ตชด. 
๖. พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด. 
๗. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
๘. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม  ผบก.สสน.บช.ตชด. 
๙. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด.  

๑๐. พล.ต.ต.ณพล บุญประสทิธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. 
๑๑. พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
๑๒. พ.ต.อ.ศราวุธ จิตตระเบียบ  แทน ผบก.ตชด.ภาค 2 
๑๓. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
๑๔. พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑๕. พ.ต.อ.พันธศักดิ์ สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
๑๖. พ.ต.อ.วรพัฒน บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๑๗. พ.ต.อ.สรนันท มวงศรีพิทักษ  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด.  
๑๘. พ.ต.อ.สมัย    พรมพากล  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
๑๙. พ.ต.อ.สมชาย สุวจสวุรรณ  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๐. พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๑. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๒. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๓. พ.ต.ท.ศรีธร ถ่ินโท   แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 

๒๔. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
๒๕. พ.ต.ท.อภินันท พันธุหิม  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
๒๖. พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๗. พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล  ผกก.ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๘. พ.ต.อ.อํานาจ หาญไฟฟา  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 
๒๙. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๐. พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ  ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
๓๑. พ.ต.อ.กมล พลสมัคร  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๒. พ.ต.อ.ณัฐนันท เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๓. พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 



๒ 

 

๓๔. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๓๕. พ.ต.อ.ชัยรัตน อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  

๓๖. พ.ต.อ.สุวิทย สังฆะมณี  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.    
๓๗. พ.ต.ท.นคร รุงคณาวุฒิ  แทน ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๘. พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓๙. พ.ต.อ.พงศพัชร นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 

๔๐. พ.ต.ท.รณรัตน ออมสินสมบูรณ  แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   
๔๑. พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๔๒. พ.ต.อ.อินทรัตน ปญญา   ผกก.ฝอ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๓. พ.ต.อ.อธิวัฒน ลาสุทธิ   ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๔. พ.ต.ท.ปนเพชร ชอคง   แทน ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 

๔๕. พ.ต.ท.เจษฎา ชุมพล   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๖. พ.ต.อ.รังสรรค เนตรเก้ือกิจ  ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔๗. พ.ต.อ.สทิธสิุนทร สุนทรโชติ  ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.   
๔๘. พ.ต.อ.กุลทภัท อุทธิเสน  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 
๔๙. พ.ต.ท.พัฒนพงษ วัฒนกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๑1 

๕๐. พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ  ผกก.ตชด.12 
๕๑. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.13 
๕๒. พ.ต.อ.ปฐม อุนอบ   ผกก.ตชด.14 
๕๓. พ.ต.อ.อมร ผองสมรูป  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
๕๔. พ.ต.อ.ปรัชญ สุนทรพิมล  ผกก.ตชด.21 

๕๕. พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต  ผกก.ตชด.22 
๕๖. พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
๕๗. พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ  แทน ผกก.ตชด.24 
๕๘. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 
๕๙. พ.ต.อ.วิศาลพงศ สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑ 

๖๐. พ.ต.อ.วชิระ พยานอย  ผกก.ตชด.๓๒ 
๖๑. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3 
๖๒. พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   ผกก.ตชด.๓4 
๖๓. พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
๖๔. พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.๔๑ 

๖๕. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแกว  ผกก.ตชด.42 
๖๖. พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท  ผกก.ตชด.43 
๖๗. พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.44 
  



๓ 

 

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

ผูไมมาประชุม 
๑. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต  รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
๒. พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค ๒   ติดราชการ 
๓. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแกว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๔. พ.ต.อ.อําพล อมรลักษณปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๕. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณี   ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ 
๖. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา  ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๗. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธินันท  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ 

๘. พ.ต.อ.วรากร สมสุวรรณ  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๙. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน  ผกก.ตชด.24   ติดราชการ 

 

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

2.พ.ต.ต.หญิง อทิตยา  ศิริวัฒน   สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
 

๑. วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน กลาวเปดประชุม และกําชับการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ในหวงท่ีผานมาภารกิจของทาง บช.ตชด. นั้นมีดวยกันหลายดาน แมเปนชวงรอยตอของ
ปงบประมาณ ก็มีภารกิจตั้งแตในชวงตนป ท้ังภารกิจการดูแลการชุมนุม รวมถึงภารกิจอ่ืน ซ่ึงเปนภารกิจท่ี  
บช.ตชด. ตองปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีหลายมีความจําเปนท่ีผูบังคับบัญชาตองมีการกําชับหรือมีการสั่งการเก่ียวกับ
การบริหารและการปฏิบัติงานในการปฏิบัติภารกิจในชวงนี้ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๒. วาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 10/๒๕๖3 เม่ือ 9 ต.ค.๖3 
 

มติท่ีประชุม รับรองการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 10/๒๕๖3 เม่ือ 9 ต.ค.๖3  
 

3. วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 3.1 พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา   ผบช.ตชด.   

  3.1.1 รายงานผลการศึกษาการทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพาราโดยการหาพืชท่ี

สามารถเพาะปลูกใหมีความสอดคลองกับชวงอายุของตนยางพาราเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรใน

การแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (ศอพ.บช.ตชด.) 

     ศอพ.บช.ตชด. สรุปผลการศึกษาการทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ อายุของตนยางพารามีอายุ 20 ป เริ่มเก็บผลผลิตไดตอนอายุ 7 ป ในระหวางปลูกจนถึง 7 ป  

แบงชวงระยะเวลา 3 ปแรกเปนระยะท่ี 1 และ 3 ปข้ึนไปเปนระยะท่ี 2  



๔ 

 

  ระยะท่ี 1 เปนการปลูกพืชอายุสั้นระหวางรองสวนยางพาราเปนพืชตระกูลถ่ัว  

เพ่ือเตรียมปรับปรุงดินในภาพรวมท้ังหมดและไดประโยชนกับตนยางพาราทําใหตนยางพารามีอัตราการยืนตาย

นอยลงในขณะเดียวกันเปนการเตรียมดินสําหรับปลูกพืชระยะสั้นดวยโดยเปนการประหยัดเรื่องการใชปุย และ

สารเคมี  

  ระยะท่ี 2 อายุ 3 ปข้ึนไปใหปลูกถ่ัวอีกครั้งนึงเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเพาะปลูก

พืชในระยะยาวโดยพืชระยะยาวท่ีเหมาะสมไดแก ผักเหลียง ผักกูด ซ่ึงมีราคาขายสง 7 บาท ตอ 1 กรัม และ  

ราคาขายปลีกอยูระหวาง 10 – 15 บาท โดยข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีซ่ึงผักเหลยีงจะใชระยะเวลาประมาณ 2 ป จงึจะเริ่มออก

ผลผลิต และจะสามารถสรางรายไดเสริมไดในระยะยาว  

  การเลี้ยงผึ้งชันโรงควบคูกับการปลูกดอกหนาวัว ขิงแดง และดอกดาหลา เพ่ือเปน

น้ําหวานใหตัวผึ้ง อีกท้ังสามารถนําดอกไมท้ัง 3 ชนิดไปจําหนาย และทําเปนก่ิงพันธุจําหนายได ทําใหผึ้งชันโรงเปนท่ี

นิยมเลี้ยงมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันทางพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดเริ่มมีการทดลองเลี้ยงและไดผลดีโดยในพ้ืนท่ี  

1 ไร สามารถเลี้ยงผึ้งชันโรงไดจํานวน 12 รัง ไดปริมาณน้ําผึ้ง 1 รัง ตอ 1 กก. 1 ไร จะไดน้ําผึ้งจํานวน 12 กก. 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

  ๓.1.๒ รายงานผลการจัดทําขอมูลเพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในสวนของเครื่องมือท่ี
มีความขาดแคลน และมีความจําเปนเรงดวนในการดูแลอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน (กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.) 
     กก5.บก.สอ.บช.ตชด. สรุปความจําเปนเรงดวนในการถวายความปลอดภัย 
ในเขตพระราชฐานโดยแบง 2 สวน ดังนี้ 
     1) สวนของยานพาหนะปจจุบนั กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ไดรับโอนยานพาหนะจาก
ทาง กทม. ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมท่ีผานมาเปนจํานวนท้ังสิ้น 99 คัน เรือดับเพลิงและกูภัยจํานวน 2 ลํา 
ขณะนี้อยูในเรื่องธุรการท่ีกําลังปรับโอนและดําเนินการท่ีเก่ียวของเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนทรัพยสินของ บช.ตชด. 
โดยตัวยานพาหนะดังกลาวขีดความพรอมความสามารถท่ีไดรับโอนมาจากการประเมินของเจาหนาท่ีมีความ
พรอมคิดเปนรอยละ 60 ประกอบกับขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ แปรพระราชฐานในสวน
ยานพาหนะดังกลาวจากสวนกลางท่ีไปตรวจขอใหยานพาหนะมีความพรอมคิดเปนรอยละ 80 ซ่ึงจะมีการสรุป
ตามเอกสารวาจะตองมีการปรับปรุงและดําเนินการเรงดวนอยางใดบางในสวนของยานพาหนะท่ีตองมีการ
ปรับปรุงใหมีความพรอมอยางนอยรอยละ 80 จะประกอบดวยยานพาหนะจาํนวน 6 รายการ ไดแก 
      (1) รถดับเพลิงชนิด 4x4 พรอมเครื่องแบกหามจํานวน 12 คัน  
      (2) รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ําในตัวจํานวน 3 คัน 
      (3) รถดับเพลิงชนิดตีนตะขาบบรรทุกเครื่องฉีดน้ําดับเพลิงจํานวน 3 คัน 
      (4) รถบรรทุกน้ําขนาด 10,000 ลิตร  
      (5) รถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร 
      (6) รถไฟฟาสองสวาง 
     2) สวนของวัสดุอุปกรณโดยเนื่องจาก กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เปนหนวยตั้งใหม
วัสดุอุปกรณจะเชื่อมโยงกับอุปกรณท่ีไดรับโอนจาก กทม. ซ่ึงมีความเสื่อมสภาพ โดยรายการท่ีมีความจําเปน
เรงดวนในการใชคือ 
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      (1) ในดานยานพาหนะประกอบดวยหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ําได
จํานวน 40 หัว เครื่องอัดอากาศจํานวน 6 เครื่อง และถังดับเพลิงประเภทเคมี และ CO2 รวมแลว 

จํานวน 120 ถัง  
      (2) เรื่ องกําลังพลโดยปจจุบัน กก.5 บก .สอ .บช .ตชด . รับผิดชอบเขต
พระราชฐานโดยแบงออกเปน 2 สวน สวนท่ีหนึ่งคือ กทม. ตอนนี้ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. รับผิดชอบจํานวน  
7 เขตพระราชฐาน และ 1 ศปก. รวมท้ังหมด 8 จุด ในสวนภูมิภาค กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. รับผิดชอบ 6 เขต
พระราชฐาน กับท่ีทําการของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. จะมีชุดปฏิบัติอีก 4 ชุดปฏิบัติการ 
     ในสวนของกําลังพลท่ีมีความจําเปนเรงดวนมีความตองการบรรจุแตงตั้ง 
และรับการสนับสนุนคือ กําลังพลในสวนของระดับ รอง สว. ปจจุบันอัตราอนุญาตซ่ึง กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
ไดรับอนุมัติในการจัดสรรอัตราอนุญาตระดับรอง สว. มีอยู 55 อัตรา บรรจุจริง 18 อัตรา และมีอัตราวางอยู 
37 อัตรา ชั้นประทวนอัตราอนุญาต 262 อัตรา บรรจุจริง จํานวน 100 อัตรา คงเหลืออัตราวางจํานวน  
62 อัตรา โดยสรุปในสวนของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.ก็จะขอสรุปในความจําเปนเรงดวนจะขอสนับสนุนในการ
บรรจุแตงตั้งระดับรอง สว. จํานวน 30 อัตรา และในสวนของ ผบ.หมู จํานวน 50 อัตรา  
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  3.1.๓ รายงานความคืบหนาการปรับปรุงซอมแซมหนวยกองรอยฝกในความ
รับผิดชอบ (กก.ตชด.13) 
      กก.ตชด.13 รายงานความคืบหนาโครงการปรับปรุงกองรอยกําลัง และบานพัก 
กก.ตชด.13 สวนแยกแฟลตหนองบัว อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ท่ีราชพัสดุ กจ.121 เพ่ือกรุณาทราบดังนี้ 
      - เม่ือวันท่ี  14 ก.ย.63 พล.ต.ท.วิ ชิ ต ป กษา ผบช.ตชด.,  พล.ต.ต.พันธุ พงษ    
สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 1 (ตําแหนงในขณะนั้น) พรอมคณะ 
ไดเดินทางตรวจเยี่ยมพรอมมอบนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงอาคารกองรอยกําลัง และแฟลตหนองบัว
ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานตามนโยบายหนวยเหนือ 
      - เ ม่ือวัน ท่ี  10 พ .ย.63 พล .ต .ต .พงษ พิชญ  วงสวัสดิ์  ผบก .ตชด .ภาค 1  
พรอมคณะไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมพรอมมอบนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงซอมแซมอาคารกองรอย
กําลัง และอาคารแฟลตหนองบัวใหอยูในสภาพดีตามนโยบาย ผบช.ตชด.และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     ประวัติความเปนมาท่ีดินราชพัสดุ กจ.121 
     ความเปนมาท่ีดินราชพัสดุ กจ.121 ตั้งอยูท่ี ต.หนองบัว อ.เมือง จว.กาญจนบุรี 
ติดถนนกาญจนบุรี ลาดหญา ศรีสวัส ด์ิ มีเนื้อ ท่ีจํานวน 12 ไร เศษมีโดยมีความยาวรอบรั้ว ท้ังหมด  
868 เมตร  
     เม่ือป พ.ศ.2508 นายมี เจริญสุข ชาวบานหนองบัวพรอมพวกจํานวน 3 คน ได
มีความประสงคท่ีจะมอบท่ีดินจํานวน 12 ไรใหกับ กก.ตชด.เขต 7 (ในสมัยนั้น) เพ่ือใชประโยชนทางราชการ
โดยมี พ.ต.ท.เฉลิม เฉลิมวัฒน ผกก.ตชด.เขต 7 คนท่ี 12 (ยศในขณะนั้น) เปนผูรับมอบตอมาเม่ือป 2525 ได
ดําเนินการขอข้ึนทะเบียนราชพัสดุกับกรมธนารักษ จว.กาญจนบรุี จนถึงปจจุบัน  
     โดยเม่ือป พ.ศ.2525 ไดมีการกอสรางอาคารพักแฟลต จํานวน 3 หลัง ตอมา
เม่ือป พ.ศ.2527 ไดมีการกอสรางอาคารกองรอยกําลังบานพักระดับ ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด หองน้ํา 
หองสวมเพ่ือใชประโยชนสําหรับการพัก การฝกทบทวน และเปนท่ีพักของชุดเคลื่อนท่ีเร็วในสมัยนั้นหลังจากป  
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พ.ศ.2536 ไมไดมีการใชประโยชนจากอาคารกองรอยกําลังรวมระยะเวลากวา 27 ป จึงทําใหมีสภาพเสื่อม
โทรม และคงไวแตอาคารแฟลตหนองบัวสําหรับเปนท่ีพักของครู รร.ตชด. ในสังกัด 
     สรุป 
     สรุปอาคารแฟลตท้ัง 3 หลัง มีจํานวน 155 หองปจจุบันมีขาราชการตํารวจ 
ครู รร.ตชด. พักอยูจริงจํานวน 51 หอง หองชํารุดไมสามารถใชการไดจํานวน 34 หอง  
     ความคืบหนาโครงการพัฒนาอาคารตามนโยบาย ผบช.ตชด. กก.ตชด.13 ได
จัดทําโครงการ กองรอยกําลังและบานพักไดมีการประชุมติดตามและขับเคลื่อนทุกสัปดาหมีการพัฒนาพ้ืนท่ี
อยางตอเนื่องมีการวางแผนปรับปรุงและประมาณการซอมแซมอาคารดังกลาวแผนการดําเนินการในอนาคตจะ
พัฒนาเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชเปนสถานท่ีทําการพักของชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและชวยเหลือประชาชน รวมถึงจัดทําโครงการรานคาสวัสดิการใหกับขาราชการ
ตํารวจและบริการประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
     แนวทางการดําเนินการมีการประชุมติดตามอยางตอเนื่อง การพัฒนาพ้ืนท่ีทํา
ความสะอาดโดยรอบกอนดําเนินการซ่ึงปจจุบันมีการดําเนินการตรวจสอบความเสื่อมสภาพของสิ่งกอสราง 
และประมาณการคาใชจายในการซอมบํารุงในอนาคตปจจุบัน กก.ตชด.13 ไดมีหนังสือถึงกองชางโยธาเทศบาล 
ต.หนองบัว เพ่ือขอความอนุเคราะหใหเจาหนาท่ีมาดําเนินการประมาณการซอมแซมอาคารดังกลาวซ่ึง
เจาหนาท่ีอยูในระหวางการดําเนินการเม่ือไดรับการดําเนินการเรียบรอย กก.ตชด.13 จะมีการรายงาน  
บก.ตชด.ภาค 1 และเสนอ ผบช.ตชด. เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการซอมแซมตอไป 
     ปจจุบันไดดําเนินการปรับปรุงลอมรั้วดานหนาเปนระยะทาง 130 เมตร  
และอยูระหวางการดําเนินการตอเนื่องอีก 254 เมตร เพ่ือจะลอมรั้วท้ังหมดจํานวน 868 เมตร รอบอาคาร
และพ้ืนท่ี 
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  3.1.4 รายงานความคืบหนาการประสานการฝกอบรมกับโรงพยาบาลท่ีจะรับฝก

เจาหนาท่ีใหกับทาง บช.ตชด. (ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.) 

     ขณะนี้ทาง ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ไดประสานกับทางโรงพยาบาลตาม
นโยบายฝกหลักสูตรวิชาพยาบาลสนามโดยขณะนี้มีการฝกอยูท่ี กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. สําหรับการเคลื่อนยาย
ผูปวยท้ังทางอากาศและทางน้ําอยูซ่ึงจะเสร็จสิ้นในท่ี 13 พ.ย.63 นี้และจะเคลื่อนยายไปฝก ณ โรงพยาบาลตางๆ  
ซ่ึงไดประสานไวท้ัง 5 แหง คือ รพ.หนองหญาปลอง, ร.พ.สามรอยยอด, ร.พ.แกงกระจาน, ร.พ.เขายอย,  
และ ร.พ.บานแหลม ซ่ึงไดจัดเจาหนาท่ีของ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. เพ่ือประสานการปฏิบัติกับโรงพยาบาล
เปนท่ีเรียบรอยแลว ไมพบปญหาขอขัดของ และจะมีการดําเนินการอีกครั้งในวันท่ี 16 พ.ย.63 ซ่ึงไดมีการ
ประสานกับทาง ผบก.กฝ.บช.ตชด. และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในสวนของรายละเอียดในการฝกอบรม 
เจาหนาท่ีของ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ซ่ึงประจําอยูในพ้ืนท่ีจะเปนผูรับผิดชอบ ท้ังนี้หากเกิดปญหา
ขอขัดของจะนําเรียนใหทราบตอไป 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.1.5 รายงานความคืบหนาการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขอใช

ท่ีดินจํานวน 32 ไรใน ต.มะขาม อ.สะเดา จว.สงขลา (บก.ตชด.ภาค 4) 

    ในสวน กก.ตชด.ภาค 4 ไดมีหนังสือไปยังสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีสงขลาเพ่ือขอ

ทราบความกาวหนาเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับผูท่ีกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในท่ีดิน

ดังกลาวแลวขณะนี้อยูระหวางรอทราบผล และทาง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 ไดเขาพบธนารักษพ้ืนท่ีสงขลา

เปนท่ีเรียบรอยแลวเพ่ือติดตอประสานงานโดยตรง และทาง ผบก.ตชด.ภาค 4 ไดเขาพบนาย ถาวร เสนเนียม 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเพ่ือนําเรียนใหชวยเหลือพิจารณาผลักดันและสนับสนุนการขอใชท่ีดิน

ดังกลาว ท้ังนี้ไดรับคําแนะนําจาก นาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ใหติดตอกับทาง 

นายอําเภอ สะเดา อีกทางหนึ่งซ่ึงไดดําเนินการติดตอเปนท่ีเรียบรอยขณะนี้อยูระหวางรอทราบผลการ

ดําเนินการ หากไดรับทราบผลอยางไรจะรายงานให บช.ตชด. ทราบในโอกาสตอไป 
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4. วาระท่ี 4 หนวยในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

  4.1 บก.ตชด.ภาค 1 สรุปผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 ๔.๑.๑ งานเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

  1) หวงระหวางวันท่ี 5-11 ต.ค.63 กก.ตชด. 14 จัดกําลังถวายความปลอดภัย 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับแรม ณ กองบังคับการสนับสนุน 
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คายนเรศวร อ.ชะอํา จว. เพชรบุรี (เปนการสวนพระองค) 

  2) เม่ือวันท่ี 12 ต.ค.63 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เปนประธาน
ในพิธีทําบุญถวายเปนพระราชกุศล นอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมรักสามัคคี บก.ตชด.ภาค ๑ 

  3) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.63 พล.ต.ต. พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอม
ขาราชการตํารวจ เขารวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล และวางพวงมาลา ถวาย
บังคม ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี 

  4) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.63 พ.ต.อ. นรินทร  คําแกน รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอม
ขาราชการตํารวจ รวมพิธีจุดเทียนเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

  5) เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.63 พล.ต.ท.พงษวุฒิ พงษศรี ผูชวย ผบ.ตร. ไดเดินทางมาเปน
ประธานในพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย ฯ บก.ตชด.ภาค 1  

  



๘ 

 

 4.1.2 ผลการปฏิบัติงานปองกันรักษาสถานการณชายแดน  
  1) การลาดตระเวน และตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมท้ังสิ้น จํานวน 464 ครั้ง 

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 
กก.ตชด.๑๑ 102 

กก.ตชด.๑๒ 95 

กก.ตชด.๑๓ 98 

กก.ตชด.๑๔ 169 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 464 
 

  2) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,045 ครั้ง  
หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ 52 

กก.ตชด.๑๒ 87 

กก.ตชด.๑๓ 745 

กก.ตชด.๑๔ 161 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 1,045 
 

  3) การรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเท่ียว ผลการปฏิบัติในภาพรวม  
จํานวน 171 ครั้ง ยอดนักทองเท่ียวประมาณ 16,000 คน 

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) นักทองเท่ียว 
กก.ตชด.๑๑ 90 9,500 

กก.ตชด.๑๒ - - 

กก.ตชด.๑๓ 80 6,000 

กก.ตชด.๑๔ 1 500 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 171 16,000 
 

  4) การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานจํานวน 12 ครั้ง  
หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ - 

กก.ตชด.๑๒ 5 

กก.ตชด.๑๓ 4 

กก.ตชด.๑๔ 3 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 12 

 



๙ 

 

 4.1.3 ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท (รอบเดอืนตุลาคม 2563) 
  1) ผลการปราบปรามยาเสพติด  มีผลการจับกุม 96 ครั้ง ผูตองหา 124 คน ของกลาง 
ยาบา 3,413 เม็ด และไอซ ๓๙๕.๕๔ กรัม  
  ๒) ผลการปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม และสัตวปา มีผลการจับกุม/
ตรวจยึด 1 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง พ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุก จํานวน 2 ไร  
  ๓) ผลการการปราบปราม จับกุม ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง มีผลการจับกุม 17 ครั้ง 
ผูตองหาชาวเมียนมา 2 คน และชาวกัมพูชา 77 คน  
  ๔) ผลการปราบปรามจับกุม ความผิด เก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
จับกุม/ตรวจยึด 9 ครั้ง ผูตองหา 9 คน ของกลาง อาวุธปนสั้น 1 กระบอก อาวุธปนไทยประดิษฐ 8 กระบอก 
และกระสุน 72 นัด  
  5) ผลการปราบปราม จับกุม การกระทําความผิด การลักลอบนําสินคาหลบหนีศุลกากร 
จับกุม/ตรวจยึด 4 ครั้ง ผูตองหา 3 คน ของกลาง บุหรี่ตางประเทศ จํานวน 22,870 ซอง  
  6 )  ผลการปราบปราม  จั บ กุม  การกระ ทําความผิ ดการ โจรกรรมรถยนต   
และรถจักรยานยนตจับกุม/ตรวจยึด 2 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง รถยนต จํานวน 1 คัน และ
รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน 
 4.1.4 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
  1) โครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
   ขาราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ไดดําเนินการ
ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” ในหวง เดือนตุลาคม 2563  
 บก.ตชด.ภาค 1  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   1 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑1  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   7 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑2  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม  11 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑3  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม  12 ครั้ง 
 กก.ตชด.๑4  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม   4 ครั้ง 
  2) สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   (1) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.63 พล.ต.ต. พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 เปนผูแทน
รับมอบสิ่งของจากพิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง งาน"ศิระกราน-พระภูบาลนวมินทร" ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 
รพ.ศิริราชเพ่ือนําไปมอบแก นร. รร.ตชด. ในพ้ืนท่ี กก.ตชด.13 
   (2) เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.63 พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค 1  
ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ และมอบสารานุกรมสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 26 เลม ใหกับหองสมุด รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 
  3) การชวยเหลือผูประสบภัย 
   (1) กก.ตชด 11 จัดกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี จํานวน 3 ครั้ง 
    (2) กก.ตชด 12 จัดกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี จํานวน 6 ครัง้ 
    (3) กก.ตชด 13 จัดกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี จํานวน 2 ครั้ง 

 



๑๐ 

 

  4.1.5 การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 
   1) เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.63 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พงศพิชญ  
วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมขาราชการตํารวจรวมตอนรบั นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซ่ึงเดินทาง
มาเพ่ือติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี จังหวัดปราจีนบุรี ณ อางเก็บน้ํา  
นฤบดินทรจินดา ต.แกงดินสอ อ.นาดี จว.ปราจีนบุร ี
   2) เม่ือวันท่ี ๑๖ ตค.๖๓ พล.ต.ท วิชิต ปกษา ผบช.ตชด.ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม  
และใหคําแนะนํากับ กําลังพลท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย บก.ตชด.ภาค 1 ในภารกิจการ
ควบคุมผูรวมชุมนุม ณ บริเวณลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 1  โดยมี พล.ต.ต.พงศพิชญ  วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.
ภาค 1 ใหการตอนรบั  
   3) เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.63 พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.ท่ี 134 ในปฏิบัติหนาท่ีการปองกันการแพรระบาดของ โควิด-19 ในพ้ืนท่ีชายแดน 
ไทย – เมียนมาร จว.กาญจนบรุี 
   4) เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.63 พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม  
รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกําลังพล รอย คฝ. ณ วัดประชาระบือธรรม  
   5) เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 63 คุณรัตนาภรณ สีวลีพันธุ นายกสมาคมแมบานตํารวจ ภริยา 

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. พรอมคณะฯ ไดมาตรวจเยี่ยม มอบอาหาร และสิ่งของเปนขวัญกําลังใจแก

ขาราชการตํารวจ ตชด. ชุดชางสนาม โดยมี พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. และ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ 

วุฒิวิวัฒนชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ใหการตอนรับ 

   6) เม่ือวันท่ี 9 พ.ย.63 พล.ต.ต.พงศพิชญ  วงศสวัสด์ิ  ผบก.ตชด.ภาค1 ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยม และรับฟงบรรยายสรุป ณ กก.ตชด.13 โดยมี พ.ต.ท.อภิรัตน  เปยมพูล รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.13 
พรอมขาราชการตํารวจใหการตอนรับ  
 4.1.6 ผลการดําเนินการของหนวย และภารกิจสนับสนุน 
   1) กก.ตชด.11-14 ไดจัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน สนับสนุน บช.น. ภารกิจ
รักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
   2) บก.ตชด. ภาค 1 สนับสนุนสถานท่ีในการควบคุมผูตองหาจากการชุมนุมสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พรอมสนับสนุนกําลังพลในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
   3) กก.ตชด.11 -14 ไดจัดกําลังพลชุดชางสนาม พรอมอุปกรณ สนับสนุนภารกิจรักษา
ความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒ วุฒิวิวัฒนชัย รอง ผบก.
ตชด.ภาค 1 เปนผูควบคุมการปฏิบัติ 
 4.1.7 ผลการปฏิบัติงานในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19  
   1) ระหวางวันท่ี 3-16 ต.ค.63 กก.ตชด.11 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย ปฏิบัติ
ภารกิจ รปภ.พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม Bay Beach Resort Jomtien พัทยา 
จว.ชลบุรี  
   2) ระหวางวันท่ี 16 - 29 ต.ค.63 กก.ตชด.12 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย ปฏิบัติ
ภารกิจ รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม Bay Beach Resort Jomtien พัทยา 
จว.ชลบุรี 
   3) ระหวางวันท่ี 8 – 21 ต.ค.63 กก.ตชด.13 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย ปฏิบัติ
ภารกิจ รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 



๑๑ 

 

 4.1.8 สรุปผลการใชจายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค 1 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 
   - อยูระหวางรอรับการจัดสรร จาก บช.ตชด. 
 4.1.9 แผนท่ีจะดําเนินการในหวงตอไป 
   1) เตรียมพรอมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเตรียมรับสถานการณวาตภัย และอุทกภัย  
   2) เตรียมความพรอมกําลังพลสนับสนุนภารกิจของศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินดานความม่ันคง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปม.ตร.) ปฏิบัติหนาท่ี รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ 
(State Quarantine)  
   3) เตรียมความพรอม กองรอยควบคุมฝูงชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย 
การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค ๒ 
 สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๔.๒.๑ ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไว ซ่ึง สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข    
  ๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย เดือนตุลาคม : จํานวน ๔ ครั้ง  

   (๑) วันท่ี ๑๕ – ๒๐ ต.ค.๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี  เสด็จฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แกผู สํ า เร็ จการศึกษาจาก  มรภ .เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มรภ.สกลนคร  

อ.เมือง จว.สกลนคร  

   (๒) วันท่ี ๑๙ ต.ค.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนท่ี จว.สกลนคร และ จว.ชัยภูมิ  

   (๓)วันท่ี ๒๗ ต.ค.๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินี เสด็จฯ ถวายผาพระกฐิน ณ วัดหนองปาพง อ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 

  ๒) ภารกิจรักษาความปลอดภัยผูแทนพระองค จํานวน ๑ ครั้ง  

   - วันท่ี ๘ ต.ค.๖๓ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  

ทรงโปรดให หมอมหลวงสราลี กิติยากร เปนผูแทนพระองค ไปเปดงาน “Central Udonthani Grand Opening”  

อ.เมือง จว.อุดรธานี   

  ๓) ภารกิจถวายความปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน ๓ ครั้ง 

   (๑) วันท่ี ๙ – ๑๐ พ.ย.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เปนการสวนพระองค)พ้ืนท่ี จว.นครราชสีมา  

   (๒) วันท่ี ๙ พ .ย .๖๓ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี  เส ด็จปฏิบั ติพระราชกรณียกิจ พ้ืน ท่ี 

จว.นครราชสีมา 

   (๓) วันท่ี 10 พ.ย.๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารท่ีทําการศาลเยาวชน จว.อุดรธานี 



๑๒ 

 

     หนวยไดมอบหมาย ผกก.ตชด. ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีฯ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ

ภารกิจของกําลังพลของหนวย ท่ีปฏิบัติถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ในสวนของ 

ตชด. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รายละเอียดการจัดกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณในการปฏิบัติภารกิจ 

ดังนี้          

     (ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด สนับสนุน กอร.ถปภ. 

ประจําพ้ืนท่ีเสด็จฯ จํานวน  1๔ ชุด 

     (ข) จัดชุดนายตํารวจติดตอ ประจํา กอร.ถปภ.ประจําพ้ืนท่ีเสด็จ จํานวน ๑๖ ชุด  

     (ค) กําลังพล จํานวน ๔๕๑ นาย  

     ผลการปฏิบั ติ เ ป น ไปด วยความ เรี ยบร อย  เ กิดความปลอดภั ยสู งสุ ด 

อยางสมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค  

 4.1.2 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 

   ๑) เม่ือวันท่ี ๑๓ ต.ค.๖๓ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จัดพิธีทําบุญตัก

บาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงในวันดังกลาว หนวยและ กก.ตชด.๒๑ – ๒๔ มีการดําเนินการ

กิจกรรมในวันดังกลาว อาทิ พิธีทําบุญตักบาตร พิธีจุดเทียนนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต และ

จัดกําลังพลรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

    ๒) เม่ือวันท่ี ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ตชด.ภาค ๒ และ กก.ตชด.๒๑ – ๒๔ จัดพิธีทําบุญตักบาตร 

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมท้ัง

จัดกําลังพลรวมพิธีท่ีหนวยงานในพ้ืนท่ีพรอมใจกันจัดข้ึนเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

    ๓) เม่ือวันท่ี ๒๓ ต.ค.๖๓ บก.ตชด.ภาค ๒ และ กก.ตชด.๒๑ – ๒๔ จัดกําลังพล

รวมพิธีและรวมกิจกรรม เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

(วันปยมหาราช) เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 4.2.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน ของ บก.ตชด.ภาค ๒  

หวงแต ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ ดังนี้ 

   ๑) ลาดตระเวนเพ่ือสกัดก้ัน ปองกันการรุกล้ําอธิปไตย ๑๔,๒๙๔ ครั้ง 

   ๒) ลาดตระเวนหาขาวการลักลอบกระทําผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีชายแดน ๘,๗๔๒ ครั้ง 

   ๓) จัดกําลังเฝาจุดตรวจการณ ๖,๖๓๓ ครั้ง 

   ๔) ดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ๖,๘๐๗ ครั้ง 

   ๕) ตรวจคนบุคคล ยานพาหนะ สัมภาระ  ๑๓,๗๖๖ ครั้ง 

   ๖) อํานวยความสะดวกตามจุดผอนปรน จุดผานแดนถาวร และ รปภ.นักทองเท่ียว 

๒,๓๐๑ ครั้ง 

   ๗) ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานและหนวยกําลังของประเทศเพ่ือนบาน

มีการดําเนินการ รวม ๒๔๓ ครั้ง 

 4.2.๔ รับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชา : จํานวน ๒ ครัง้ 



๑๓ 

 

   ๑) เม่ือวันท่ี ๖ พ.ย.๖๓  พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. เดินทางมาเปนเกียรติ 

ในงานวันคลายวันสถาปนาคายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กก.ตชด.๒๒ ครบรอบป ท่ี ๖๗   

และเปนประธานพิธีเทิดเกียรติแกขาราชการผูเกษียณอายุราชการ กก.ตชด.๒๒ ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๒๒  

โดยมี ผูบังคับบัญชาระดับสูงและอดีตผูบังคับบัญชาในสังกัด บช.ตชด., พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต  

ผกก.ตชด.๒๒ , ขาราชการตํารวจ กก.ตชด.๒๒ , คณะแมบานตํารวจ หน.สวนราชการ และประชาชนในพ้ืนท่ี

รวมเปนเกียรติในพิธี 

   ๒) เม่ือวันท่ี ๙ พ.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. เดินทางมาเปนเกียรติในงานวัน

คลายวันสถาปนาคายสุรินทรภักดี  กก.ตชด.๒๑ โดยมี ผูบังคับบัญชาระดับสูงและอดีตผูบังคับบัญชาในสังกัด 

บช.ตชด. ,พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.อ.ปรัชญ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.๒๑ , 

ขาราชการตํารวจ กก.ตชด.๒๑ , คณะแมบานตํารวจ หน.สวนราชการ และประชาชนในพ้ืนท่ีรวมเปนเกียรติในพิธี  

   ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

 4.2.๕. การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีสําคัญ 

   หนวยมีการติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวของกลุมสนับสนุน และกลุมท่ีตอตาน

รัฐบาล ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสถิติการเคลื่อนไหวของกลุมดังกลาว หวงแต ๑ ก.ค. – ๓๑ ต.ค.๖๓  

   โดยหนวยมีการประชุมติดตามสถานการณการชุมนุมเรียกรอง กับ ศปก.ตร. 

และเฝาติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดกําลังพลกองรอยควบคุมการชุมนุมสาธารณะ (คฝ.) 

จํานวน ๔ กองรอย สนับสนุน บช.น. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยฯ ตาม บช.สั่งการ  

 4.2.๖. สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  

   การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

   1) ผลการปฏิบัติ    73     ครั้ง 

   2) ปฏิบัติหลัก       57     ครั้ง, บูรณาการ 16 ครั้ง 

   ๓) ผูตองหา          ๘4    ราย 

   ๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้      

    - ยาบา          11,005,037      เม็ด 

    - ยาอี                     ๒,๙๗๐      เม็ด 

    - ไอซ                        571.08 กรัม  

     - กัญชาอัดแทง          259.70   กิโลกรัม 

  จากสถิติการปราบปรามยาเสพติด ของ บก.ตชด.ภาค ๒ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

และ ปงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ พบวาในปงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ พบวามีการจับกุมเพ่ิมมากข้ึน  

และมีปริมาณมากโดยเฉพาะ ยาบา สวนกัญชามีแนวโนมลดลง 

  ผลการปฏิบัติดานการปรามปรามยาเสพติดท่ีสําคัญ : จํานวน ๑๑ คดี (เปนหนวยปฏิบัติ

หลัก จํานวน ๒ คดี และ รวมบูรณาการ จํานวน ๙ คดี)  

   (๑) เม่ือวันท่ี 8 ต.ค.๖๓  ร.ต.อ.วินัย  แสงอรุณ หน.ชปข.รอย ตชด.215 พรอม

พวกรวม 10 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 3 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 

48,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุพ้ืนท่ี อ.สตึก จว.บุรีรัมย (หนวยปฏิบัติการหลัก) 



๑๔ 

 

   (2) เม่ือวันท่ี 27 ต.ค.63 พ.ต.ท.ภัคพล  คุมวงศ ผบ.รอย ตชด.235 พรอมพวก 

ร ว ม  15 น า ย  ต ร ว จ ยึ ด ข อ ง ก ล า ง  ย า บ า  จํ า น ว น  556,000 เ ม็ ด  แ ล ะ  กั ญ ช า แ ห ง อั ด แท ง  

จํานวน 138 กิโลกรัม สถานท่ีเกิดเหตุ ทางลงแมน้ําโขง บ.คับพวง ม.4 ต.น้ํากํ่า อ.ธาตุพนม จว.นครพนม  

(หนวยปฏิบัติการหลัก)  

   (๓ ) เ ม่ื อ 6 ต .ค.63 มว.ตชด.2351,2342 ร วมบู รณาการกับ มว.คทร.ท่ี  2  

กกล.สุรศักดิ์มนตรีตรวจยึดของกลาง กัญชา จํานวน 162 ก.ก. สถานท่ีเกิดเหตุ บ.นาแกนอย ม.10 ต.ปงขาม 

อ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 

   (4) เม่ือ 14 ต.ค.63 ชปข.รอย ตชด.244  รวมบูรณาการกับ สน.เรือบึงกาฬ  

จับกุมผูตองหา 1 คน พรอมของกลาง ยาบา จํานวน 17,652 เม็ด และ กัญชา 97 ก.ก. สถานท่ีเกิดเหตุ  

บ.หวยเชือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง จว.บึงกาฬ 

   (5) เม่ือ 17 ต.ค.63 มว.ฉก.ตชด.2443 รวมบูรณาการกับ สน.เรือบานแพง  

ตรวจยึดของกลาง ยาบา จํานวน 5,580,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ ถนนหมายเลข 212 บ.ทาดอกคํา  

ต.ทาดอกคํา อ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ 

   (6) เม่ือ 18 ต.ค.63 รอย ตชด.217 รวมบูรณาการกับ ป.ปส.ภ.จว.สรุินทร จับกุม

ผูตองหา 1 คน พรอมของกลาง ยาบา จํานวน 39,600 เม็ด ทําการขยายผลตรวจยึด ของกลางอีกหลาย

รายการ สถานท่ีเกิดเหตุ ทางหลวง หมายเลข 226 บ.หม่ืนศรีนอย ต.หม่ืนศรี อ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร  

   (7) เ ม่ือ 19 ต .ค.63 รอย ตชด.244 ร วมบูรณาการกับ สน. เรือบึ งกาฬ  

ตรวจยึดของกลาง ยาบา จํานวน 4,399,800 เม็ด,ยาอี 2,970 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ ทางเขาบานหนองคังคา 

ต.หนองเดิ่น อ.บุงคลา จว.บึงกาฬ                                 

   (8) เม่ือ 29 ต.ค.63 ชปข.รอย ตชด.235 รวมบูรณาการกับ กก.3 บก.ปส.2  

จับกุมผูตองหา 3 คน พรอมของกลาง ยาบา จํานวน 300,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ สามแยกไฟแดง  

ถ.ชยางกูร ต.นากอก อ.นิคมคําสรอย จว.มุกดาหาร 

   (๙) เม่ือวันท่ี ๒ พ.ย.63  ชปส.รอย ตชด.21๗  รวมบูรณาการ กับ รอย ฉก.ทพ.๒๑๐๑  

และหนวยในพ้ืนท่ี ทําการตรวจยึดของกลาง ยาบา จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุบริเวณริมแมน้ําเหือง 

เขตพ้ืนท่ี บ.นาขา  ต.ปากหมัน  อ.ดานซาย  จว.เลย  

   ( ๑ ๐ )  เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๕  พ .ย .63 ม ว . ฉ ก . ต ช ด . ๒ ๔ ๔ ๓  ร ว ม บู ร ณ า ก า ร กั บ  

รอย ทพ.๒๑๐๗  และหนวยในพ้ืนท่ี ทําการตรวจยึดของกลาง  กัญชาแหงอัดแทง จํานวน ๕๗๐ แทง / กก. 

สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณริมฝงแมน้ําโขงทางทิศเหนือ พ้ืนท่ี บ.บุงคลา ม.๓ ต.บุงคลา อ.บุงคลา จว.บึงกาฬ 

   (๑๑) เม่ือวันท่ี ๕ พ.ย.63 ชปส.รอย ตชด.๒๑๕ รวมบูรณาการ กับ ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย  

และหนวยในพ้ืนท่ี จับกุมผูตองหา ๑ คน พรอมของกลาง  ยาเสพติดให โทษประเภท 1 (ยาบา )  

จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณ  ไรออยดานทิศเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘   

พ้ืนท่ี บ.พงแขม ต.สนามชัย อ.สตึก จว.บุรีรัมย พรอมทําการขยายผลคดีไปยังเครือขายในพ้ืนท่ี (แยกคดี) 

    (ผลการจับกุมตรวจยึดท้ัง ๑๑ คดี หนวยไดรายงานให บช.ตชด.ทราบแลวทางเอกสาร)   

    สวนการปราบปรามอาชญากรรมดานอ่ืน ๆ ไมมีผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ  

  



๑๕ 

 

 4.2.๗. สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

  ๑) งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

    ตามท่ีสํานักพระราชวังรวมกับ สพฐ. กําหนดจัดงานประชุมวิชาการ กพด.

ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 ข้ึนระหวางวันท่ี ๑๘ – ๑๙ ต.ค.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จว.สกลนคร ในการนี้ พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา ผบช.ตชด. พรอมตัวแทนผูบังคับบัญชา สังกัด 

บช.ตชด. จํานวน ๔๙ คน เขารวมกิจกรรมดังกลาว โดย มอบหมายให กก.ตชด.๒๓ รวมกับ รร.ตชด.บานหนองดู 

รับผิดชอบการจัดบูธนิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติ ท่ีดี  ดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทอง ถ่ิน  

“โครงการตัดเย็บกระเปาผาลายพ้ืนถ่ินอีสานลดโลกรอน” ผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 

  ๒) การดําเนินโครงการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะภาษาไทย 

   ตามนโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๒ มีดําริใหหนวยดําเนินโครงการพัฒนาหองเรียน

อัจฉริยะภาษาไทย ในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนใน บก.ตชด.ภาค ๒ จํานวน ๔ โรงเรียนนํารอง คือ 

   (๑) ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บานโรงเลื่อย จว.บุรีรัมย กก.ตชด.๒๑ 

   (๒) ศกร.ตชด.พิทักษปญญา จว.อุบลราชธานี กก.ตชด.๒๒ 

   (๓) ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา จว.นครพนม กก.ตชด.๒๓ 

   (๔) ร.ร.ตชด.บานนานกปด จว.เลย กก.ตชด.๒๔  

    โดย บก.ตชด.ภาค ๒ รวมกับมหาวิทยาลัยนครพนม (อาจารยสุภาวรรณ ฤากําลัง 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย และคณะทํางาน) ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการทํางานโรงเรียนเปาหมาย 

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะภาษาไทย แกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียน และเพ่ือ

เปนเครื่องมือในการแกปญหาอาน ไมออกเขียนไมไดของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หวงระยะเวลาใน

การทํางานออกเปน 3 ระยะ ระหวางชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 ดังนี้ 

   (ก) ระยะการติดตั้งอุปกรณ 

   (ข) ระยะการฝกอบรมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรและสื่อการสอน 

   (ค) ระยะการติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนซ่ึง

ปจจุบันการดําเนินงานหวงระยะท่ี ๑ (การติดตั้งอุปกรณ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว) 

  ๓) การดําเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน 

กษัตริย” หวงแต 1 – 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนวยมีการดําเนินงานตามโครงการฯ จํานวน  ๖๑ ครั้ง  

  - จิตอาสาพัฒนา    6๐ ครั้ง 

  - จิตอาสาภัยพิบัติ     ๑ ครั้ง 

  - จิตอาสาเฉพาะกิจ     - ครั้ง 

  - ขาราชการตํารวจ 1,478 นาย 

  - ขาราชการอ่ืนๆ  9,044 นาย 

  - ประชาชน 10,995 คน 

   รวม 21,517 คน 

      การดําเนินงานโครงการ จิตอาสาพัฒนา “ซอมแซม/สรางบานเรือนใหแกราษฎรผูยากไร  

ของ บก.ตชด.ภาค ๒ (กก.ตชด.ละ ๑ หลัง) ตามนโยบายของ บช.ตชด. และ ตามเจตนารมณของ ผบก.ตชด.ภาค ๒  

ท่ีกําหนดใหทุก กองรอย ตชด. สรางและซอมแซมบานเรือนใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบหนวยละ ๑ หลัง  



๑๖ 

 

ซ่ึงในหวงปงบประมาณท่ีผานมามีการดําเนินการแลวจํานวน ๘ หลัง และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

หนวยจะยังคงดําเนินโครงการดังกลาวใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมยของ ผบช.ตชด. และ ผบก.ตชด.ภาค ๒  

ซ่ึงรายละเอียดการดําเนินการจะรายงานใหทราบตอไป  

  ๔) งานบรรเทาภัย ในหวงเดือนตุลาคม กก.ตชด.๒๑ ชวยเหลือผูประสบภัยจาก

ผลกระทบจาก พายุดีเปรสชั่น“นังกา” (หวงวันท่ี ๑๘-๒๓ ต.ค.๖๓) พ้ืนท่ี บานหนองจอก ม.๑๓, บานบุชะอม 

ม.๔, ชุมชนเมืองปก ม.๑ ถนนวุฒปิระภัย อ.ปกธงชัย, บานหนองคลา ต.กระโทก อ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 

   การปฏิบัติ : จัดกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน ๓ ชุด (กําลังพล ๑๕ 

นาย, สสน.เรือทองแบนพระราชทาน ๑ ลํา แจกจายอาหาร,น้ําดื่ม,ถุงยังชีพ จํานวน ๓๙ เท่ียว ปชช.ไดรับการ

ชวยเหลือ จํานวน ๑๙๕ ครอบครัว ๗๘๐ คน 

    - จัด กพ.สสน. บรรจุกระสอบทราย จํานวน ๔๕๐ กระสอบ ปชช.ไดรับการ

ชวยเหลือ จํานวน ๖ ครอบครัว ๒๘ คน 

    - จัด กพ.สสน.ขนสิ่งของสูท่ีปลอดภัย ปชช.ไดรับการชวยเหลือ จํานวน ๒ ครอบครัว ๙ คน 

    -  รับสง ปชช. เขาออกหมูบาน ม.๑ ,๔และ ม.๑๓ ต.กระโทก อ.โชคชัย  

จว.นครราชสีมา จํานวน ๙๕ เ ท่ียว ปชช.ไดรับการชวยเหลือ จํานวน ๘๗ ครอบครัว  ๔๓๕ คน  

พ้ืนท่ี ๒๒,๒๓,๒๔ ไมไดรับผลกระทบ 

 4.2.๘. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป  

   ๑) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมจามรี มรภ.สกลนคร และทรง

ประทับแรม ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน หวงวันท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

   ๒) เตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปน

ประธานพิธีเททองหลอรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร (ออนจันทร ชินปุตโต)ณ วัดจันทรัตนาราม อ.พล จว.ขอนแกน 

วันท่ี ๑๙ พ.ย.๖๓ 

   ๓) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวงวันท่ี ๑๐ – ๑๕ ธ.ค.๖๓ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๓ บก.ตชด.ภาค ๓ 
 4.3.1 ผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
  1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
   (1) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.63 บก.ตชด.ภาค 3 รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล,  

พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ชางเผือก 

อ.เมือง จว.เชียงใหม และรวมพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ลานพิธีหลังวัดเทพนิมิต ต.ปาแดด อ.เมือง จว.เชียงใหม 

   (2) เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.63 บก.ตชด.ภาค 3 จัดพิธีนอมรําลึก เนื่องโอกาสครบรอบ 120 ป วัน

คลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายภาค 3 ต.อินทขิล  



๑๗ 

 

อ.แมแตง จว.เชียงใหม และรวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุม ณ ศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ชางเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม 

   (3) เม่ือวันท่ี 23 ต.ค.63 บก.ตชด.ภาค 3 รวมพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม และรวม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟ เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน

พระราชกรณียกิจดานรถไฟไทย 

  2) การถวายความปลอดภัย  

   ภารกิจถวายความปลอดภัยสําหรับ องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ เปนภารกิจหลัก
สําคัญท่ี บก.ตชด.ภาค ๓ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง บรรลุผลตามภารกิจ รอยละ ๑๐๐ โดยไดมีการพัฒนา
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย ใหมีความพรอมปฏิบัติงานท้ังดานรางกาย จิตใจ การมีระเบียบ
วินัย เสียสละอดทน พัฒนาเครื่องมือ - อุปกรณยานพาหนะและยุทโธปกรณในการถวายความปลอดภัยใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับภารกิจ มีการเตรียมกําลังและจัดทําแผนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
รัดกุมละเอียด และชัดเจนกอนปฏิบัติภารกิจ ดําเนินการตรวจความพรอมและซักซอมการปฏิบัติใหเปนไปตาม
คูมือการปฏิบัติกอนปฏิบัติงานทุกครั้งปฏิบัติการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานท่ีประทับหรือกรณี
เสด็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    ภารกิจถวายความปลอดภัย และภารกิจรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคท่ี ๓ มีการเสด็จ จํานวน 4 ครั้ง                              
26 ท่ีหมาย จัดกําลังพล ชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ และจัดกําลังพล                    
ถวายความปลอดภัย รวม จํานวน 166 นาย  
   (1) หวงวันท่ี 1 – 9 ต.ค.63 สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย

เคลื่อนท่ีมูลนิธิแพทยอาสา สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพ้ืนท่ี จว.พิษณุโลก, จว.

สุโขทัย, จว.อุตรดิตถ และ จว.กําแพงเพชร โดย กก.ตชด.34 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด,                        

ชุดสุนัขสงคราม จํานวน 7 นาย ทําการตรวจพ้ืนท่ีทุกท่ีหมายเสด็จในพ้ืนท่ี จว.กําแพงเพชร 

   (2) หวงวันท่ี 12 – 19 ต.ค.63 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จ

ทรงประกอบพิธีแตงดาและสมโภชองคพระกฐิน ณ วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ อ.แมแตง จว.เชียงใหม                 

โดย กก.ตชด.33 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด จํานวน 5 นาย ทําการตรวจคนพ้ืนท่ีเสด็จ

ทุกท่ีหมาย ทําการตรวจคนรถยนตในขบวนเสด็จ และทําการตั้งประตูตรวจอาวุธ วัตถุโลหะและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิค จํานวน 1 ประตู เพ่ือตรวจคัดกรองประชาชนและผูเขารวมรับเสด็จ   

   (3) เม่ือวันท่ี 16 ต.ค.63 เจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปถวายเทียน                             

เปนพุทธบูชา ผาไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.เชียงใหม               

และปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหมโดย กก.ตชด.33 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลาย

วัตถุระเบิด จํานวน 9 นาย ทําการตรวจพ้ืนท่ีหมายทุกท่ีหมาย 

   (4) เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.63 เจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปถวายเทียน                   

เปนพุทธบูชา ผาไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดพระแกว อ.เมือง จว.เชียงราย และถวายผาไตร

และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อ.เชียงของ จว.เชียงราย และปฏิบัติภารกิจ               
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ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.เชียงราย โดย กก.ตชด.32 จัดชุดตรวจพิสูจน  เ ก็บกู  หรือทําลายวัตถุระเบิด  

จํานวน 18 นาย ทําการตรวจพ้ืนท่ีหมายทุกท่ีหมาย และติดตั้งเครื่องตรวจวัตถุโลหะแบบบุคคลเดินผาน  

2 เครื่อง 

   (5) เม่ือวันท่ี 18 ต.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ                    

ใหเจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เปนผูแทนพระองคถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุชางคํ้า                   

อ.เมือง จว.นาน และปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจว.นาน โดย กก.ตชด.32 จัดกําลังพล 3 ชป. ทําการตรวจ                 

พ้ืนท่ีหมายทุกท่ีหมาย 

   (6) เม่ือวันท่ี 18 ต.ค.63 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  

โปรดใหหมอมหลวงสราลีกิติยากร เปนผูแทนพระองคบําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ประจําป 2563 ณ 

วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ ต.โปงแยง อ.แมริม จว.เชียงใหม โดย กก.ตชด.33 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือ

ทําลายวัตถุระเบิด จํานวน 5 นาย ทําการตรวจคนทุกท่ีหมาย, รถยนตในขบวน 

  3) การรักษาความปลอดภัย 
   (1) เม่ือวันท่ี 2 ต.ค.63 นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมคณะฯ เดินทางมา
ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ พ้ืนท่ี  
จว.แมฮองสอน โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ รวมใหการตอนรับ  
และ กก.ตชด.33 จัดกําลังพลรักษาความปลอดภัย 20 นาย 
 

  4) การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา และหนวยควบคุมทางยุทธการ 
   (1) เม่ือวันท่ี 12 ต.ค.63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปรวม

แสดงความยินดี พล.ท.อภิเชษฐ ซ่ือสัตย แมทัพภาคท่ี 3 (รับตําแหนงใหม) ณ หองตอนรับของนายทหาร  

กองทัพภาคท่ี 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก 

   (2) เม่ือวันท่ี 12 ต.ค.63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจ

เยี่ยม กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยไดกลาวขอบคุณ และไดแนะนําแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกําลังพล 

   (3) เม่ือวันท่ี 2 ต.ค.63 พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป

ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.336 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แมฮองสอน และไดแนะนําแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหแก 

กําลังพล 

   (4) เม่ือวันท่ี 5 ต.ค.63 พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป

ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.336 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จว.ตาก และไดแนะนําแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหแก 

กําลังพล 

  5) การสนับสนุนกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน   

   (1) หวงวันท่ี 12 – 28 ต.ค.63 จัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.31 - 34 

สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน ในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร โดยไดปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ขาราชการ

ตํารวจทุกนาย ปฏิบัติหนาท่ี ดวยความเขมแข็ง อยูในระเบียบวินัยท่ีดี ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

   (2) หวงวันท่ี 13 – 18 ต.ค.63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 มอบหมายให                      

พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยม รอย คฝ.กก.ตชด.31 - 34 โดยเปน 

ผูแทนมอบเครื่องดื่ม และของใชท่ีจําเปน ใหแกกําลังพล และไดแนะนําแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกําลังพล 
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   (3) เม่ือวันท่ี 18 ต.ค.63 พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 

เดินทางไปเยี่ยมบํารุงขวัญขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 ท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี 

จํานวน 5 ราย และไดมอบเครื่องดื่มเพ่ือบํารุงสุขภาพ ใหแกกําลังพล 

   (4) เม่ือวันท่ี 26 ต.ค.63 พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม 

รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกําลังพล กองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.33 โดยไดแนะนํา

แนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี และไดมอบเครื่องดื่ม และของใชท่ีจําเปน ใหแกกําลังพล 

 4.3.2 ผลการปราบปราบอาชญากรรม 
  1) สถิติการปราบปรามยาเสพติดประจําเดือนตุลาคม 2563 

หนวยงาน 
ในสังกัด 

จับกุมราย (คดี) 
ผูตองหา 

(คน) 

ของกลาง 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

สนับสนุน 
การปฏิบัติ 

ยาบา 
(เม็ด) 

ไอซ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแหง 
(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

กก.ตชด.31 ๓ 29 33 10,435 169.78 40,000 986.13 - 

กก.ตชด.32 20 8 26 3,354,829 124.94 4086.1 - - 

กก.ตชด.33 30 17 45 302,517 4000 - 127.9 11.65 

กก.ตชด.34 - 4 5 337 - - 149.3 - 

รวม 53 59 109 3,668,118 4,294.72 44,086.1 1,263.33 11.65 
 

   (1) เม่ือวันท่ี 6 ต.ค.63 รอย ตชด.334 รวมจับกุมผูตองหา 2 คน พรอมดวยของกลาง 
ยาบา 100,000 เม็ด, ยาไอซ 4 กิโลกรัม สถานท่ีจับกุม บริเวณถนนสาธารณะ ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม 
   (2) เม่ือวันท่ี 30 ต.ค.63 รอย ตชด.327 รวมตรวจสอบ กระสอบฟาง จํานวน ๒๓ กระสอบ                 
วางกองรวมกันอยูในปา บ.ผาจีใหม ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย พบเปนยาบา จํานวน ๓,๓๕๒,๐๐๐ เม็ด 
และไดทําการตรวจยึดสง พงส. สภ.แมฟาหลวง 
  2) สถิติการปราบปรามดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนตุลาคม 2563 

รายการ  กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 
ตรวจยึด/จับกุม (ราย/คดี) 6 4 2 - 12 

ผูตองหา (คน) 1 1 2 - 8 
รวมไมทอนทั้งหมด (ทอน) 4 5 145 - 154 

มูลคา (บาท) 8,500 12,950 7,870 - 29,320 
รวมไมแปรรูปทั้งหมด (แผน) - 154 11 - 165 

มูลคา (บาท) - 11,900 - - 11,900 
พ้ืนที่ถูกบุกรุก 

(ไร - งาน – ตารางวา) 
5-1-46 - - - 5-1-46 

มูลคา พท.ถูกบุกรุก (บาท) 804,750 - - - 804,750 
 

 3) สถิติการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายประจําเดือนตุลาคม 2563 
รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

จับกุม (ราย/คดี) - 5 - 4 9 
นายจาง (คน) - - - - - 

นําพา/ชวยเหลือซอนเรน (คน) - 1 - - 1 
ใหที่พักพิง (คน) - - - - - 

ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
เมียนมา (คน) - - - 6 6 

ลาว (คน) - 1 - - 1 
ไทย (คน)  1   1 
จีน (คน) - 3 - 3 6 
รวม (คน) - 5 - 9 14 
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 4) สถิติการปราบปรามการลักลอบนําสินคาหลบหนีศุลกากรประจําเดือนตุลาคม 2563 
รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

ตรวจยึด/จับกุม (ราย/คดี) - 2 - 1 3 
ผูตองหา (คน) - 1 - 3 4 

ธนบัตร ใบ 1,000 บาท - 447 - 8,000 8,447 
ธนบัตร ใบ 500 บาท - 20 - - 20 
ธนบัตร ใบ 100 บาท - 420 - - 420 

รวมเปนเงิน (บาท) - 499,000 - 8,000,000 8,499,000 
รถจักรยานยนต (คัน) - 1 - - 1 

 

 5) สถิติการปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดประจําเดือนตุลาคม 2563 
รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

ตรวจยึด/จับกุม (ราย/คดี) 1 5 - - 6 
ผูตองหา (คน) 1 5 - - 6 

ปนพก (กระบอก) 1 3 - - 4 
ปนแกป (กระบอก) - 3 - - 3 

ปนไทยประดิษฐ (กระบอก) - 1 - - 1 
ปนลูกซอง (กระบอก) - 2 - - 2 

กระสุน (นัด) 20 92 - - 112 
 

 4.3.3 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
  1) การดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   (1) เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. 63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.ปรีชา  

วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางไปตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ บ.หมองก๊ัวะ ต.แมจัน             

อ.อุมผาง จว.ตาก, รร.ตชด. บ.แมจันทะ ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก และ รร.ตชด. บ.เลตองคุ ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก 

   (2) เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. 63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.ปรีชา  

วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางไปตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศกร.ตชด. บ.ทีวะเบยทะ ต.แมตื่น อ.แมระมาด จว.ตาก            

และ ศกร.ตชด. บ.วะกะเลโคะ ต.แมต่ืน อ.แมระมาด จว.ตาก 

   (3) การดําเนินการกอสรางอาคารเรียน ศกร.ตชด.บานหวยลู ต.สะเนียน อ.เมือง จว.นาน 
จํานวน 1 อาคาร ผลการปฏิบัติ แลวเสร็จ รอยละ 50 
  2) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 

   การดําเนินงานตามโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย” ไดจัดกําลังพลเปนวิทยากร จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” และรวมกิจกรรม
การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะกับสวนราชการ และประชาชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 61 ครั้ง ผูรวมกิจกรรม 12,335  คน 

หนวย 
จํานวนกิจกรรม (ครั้ง) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 

จิตอาสา
พัฒนา 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
จิตอาสาเฉพาะ

กิจ 
รวม 

ขาราชการ
ตํารวจ 

ขาราชการอ่ืน ประชาชน รวม 

บก.ตชด.ภาค 3 2 - - 2 60 180 330 570 

กก.ตชด.31 13 1 - 14 173 1,082 2,024 3,279 

กก.ตชด.32 15 - 6 21 759 1,150 1,775 3,684 

กก.ตชด.33 6 - - 6 223 275 524 1,022 

กก.ตชด.34 7 - 11 18 217 561 3,002 3,780 

รวม 43 1 17 61 1,432 3,248 7,655 12,335 



๒๑ 

 

   (1) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค. 63 พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอม ขรก.ตร.

จํ านวน 20 นาย  ร ว ม กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า พั ฒ น า ค ล อ ง แ ม ข า เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล า ย วั น ส ว ร ร ค ต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ คลองแมขา บริเวณลานพิธี 

หลังวัดเทพนิมิต  ต.ปาแดด อ.เมือง จว.เชียงใหม  

   (2) เม่ือวันท่ี 18 ต.ค.63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดมอบหมายให                    

พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนผูแทน พรอมขาราชการตํารวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3                      

เขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จว.เชียงใหม  

  3) การชวยเหลือผูประสบภัย 
   การบรรเทาสาธารณภัย หวงท่ีผานมามีการชวยเหลือผูประสบภัย 15 ครั้ง ไดแก 
อัคคีภัย 1 ครั้ง, ภัยแลง 6 ครั้ง, และอุบัติเหตุทางรถยนต 8 ครั้ง 

หนวยปฏิบัติ อัคคีภัย 
วาตภัย, 
อุทกภัย 

ภัยหนาว ภัยแลง ทุพภิกขภัย 
อุบัติเหตุ, ภัย

อ่ืนๆ 
รวม 

กก.ตชด.๓๑ - - - - - 1 1 

กก.ตชด.๓๒ - - - - - 1 1 

กก.ตชด.๓๓ 1 - - 6 - 3 10 

กก.ตชด.๓๔ - - - - - 3 3 

รวม 1 - - 6 - 8 15 
 

   (1) เม่ือวันท่ี ๑๕ ต.ค.๖๓ พ.ต.ท.นิรันดร  ไชยรัตน  ผบ.รอย ตชด.๓๓๗ จัด กพ.  
รอย ตชด.๓๓๗ รวมอํานวยความสะดวกชวยเหลือเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศยาน ชื่อ ด.ช.ชินดนัย สืบสกุล
ยั่งยืน อายุ 1 ป เนื่องจากมีอาการปอดบวม จากบานโกแประ ต.แมคง อ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน โดยหนวย
บิน ตร.ชม นําสงตอเจาหนาท่ี รพ. แมสะเรียง 
   (2) เม่ือวันท่ี ๒๕ ต.ค.๖๓ พ.ต.ท.ดุสิต ประสิทธิ์สุวรรณ ผบ.รอย ตชด.๓๔๗ จัดชุด
ชวยเหลือผูประสบภัย รวมกับ จนท.เทศบาล ต.แมกลอง และประชาชนในพ้ืนท่ี คนหาผูประสบเหตุจมน้ํา 
บริเวณหวยแมกลอง บ.ใหมปาคา ต.แมกลอง อ.อุมผาง จว.ตาก คนพบศพนายโซทะ ไมมีนามสกุล อายุ ๒๐ ป 
สัญชาติ เมียนมา และนําศพผูเสียชีวิตสงโรงพยาบาลอุมผาง  
  4) การประชาสัมพันธ 
   สถิติการประชาสัมพันธ ทางวิทยุกระจายเสียง จํานวน 88 ครั้ง, ทางเว็บไซต จํานวน 
131 ครั้ง, ทางเฟซบุค จํานวน 422 ครั้ง, และทางแอพพลิเคชั่นไลน จํานวน 126 ครั้ง รวม 767 ครั้ง 

ชองทางการ
ประชาสัมพันธ 

ทางสถานีวิทย ุ ทางเว็ปไซต ทาง Facebook ทางสิ่งพิมพ ทางไลน อ่ืนๆ รวม 

บก.ตชด.ภาค 3 - 12 15 - - - 27 

กก.ตชด.31 - 79 107 - - - 186 

กก.ตชด.32 66 5 93 - - - 164 

กก.ตชด.33 6 - 81 - - - 87 

กก.ตชด.34 16 35 126 - 126 - 303 

รวม 88 131 422 - 126 - 767 
 

 4.3.4 การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  1) จัดกําลังพลกวดขันดูแลการเขาประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ โดย
หนวยไดทําการ ปดชองทางการเขาออกทุกชองทาง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 



๒๒ 

 

   - เม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค.๖๓ รอย ตชด.๓๔๖ รวมกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ วางลวดหนาม
หีบเพลงตามแนวริมฝงแมน้ําเมย ต.มหาวัน อ.แมสอด จว.ตาก เพ่ือปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  
  2) จัดกําลังพลรวมตั้งจุดตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในการปฏิบัติหวงตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ต.ค.63 กําลังพลปฏิบัติหนาท่ี 29 นาย ตอวัน ดังนี้ 
   (1) กก.ตชด.33 จํานวน 12 นาย 
   (2) กก.ตชด.34 จํานวน 17 นาย 
  3) การปองกันภายในหนวย 
   (1) ดําเนินการวัดไข ณ จุดคัดกรองบริเวณทาง เขา-ออก  
   (2) กําชับการสวมหนากากอนามัยปองกันการติดเชื้อไวรัสฯ 
   (3) วางเจลแอลกอฮอลไวใหใชสําหรับลางมือ 
 4.3.5 แผนการดําเนินงานในหวงตอไป 
  1) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖4  
  2) เขมงวดในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน เพ่ือปองกันการ
ลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว ซ่ึงเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  3) เตรียมความพรอมกําลังพล วัสดุ อุปกรณ ควบคุมฝูงชน เพ่ือพรอมปฏิบัติเม่ือไดรับสั่งการ 
  4) กวดขันระเบียบวินัยกําลังพล ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๔ บก.ตชด.ภาค ๔ 
 4.4.1 สรุปผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
  ๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
   (๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 

    - เม่ือวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๖๓ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด จํานวน ๕ 

นาย ถปภ.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ พัชร  

มหาวัชรราชธิดา เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยราชการจังหวัดชายแดนภาคใต อ.เมือง จว.ยะลา การ

ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 
   (๒) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

     - เม่ือวันท่ี ๒๕ ต.ค.๖๓ จัดกําลังพล รวม ๔๔ นาย รปภ. หมอมหลวงสราลีกิติยากร 

ผูแทนพระองค พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ในการบําเพ็ญพระราชกุศล  

ถวายผาพระกฐิน ประจําป ๒๕๖๓ ณ วัดถํ้าสิงขร ต.ถํ้าสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี การปฏิบัติเปนไป

ดวยความเรียบรอย  

     - ระหวางวันท่ี ๒-๓ พ.ย.๖๓ จัดกําลังพล ๑๑๐ นาย รปภ. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก

สถานท่ี ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ี จว.ภูเก็ต 
  



๒๓ 

 

  ๒) งานรักษาความม่ันคงภายใน 
การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

รปภ.ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ๒,๒๑๓ คร้ัง 
ตรวจ/คนหาวัตถุระเบิดแหลงชุมชน  ๑๔ คร้ัง 
ต้ังจุดตรวจและจุดสกัด  ๑,๙๙๒ คร้ัง 
ตรวจรถยนต และ รถ จยย.  ๑๔,๒๓๓ คัน 
ตรวจบุคคล  ๑๗,๒๓๑ คน 
ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใชกฎหมาย ปดลอมตรวจคนบุคคลตามเปาหมาย ๕ เปาหมาย 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกบั ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา   ๒,๑๒๑ คร้ัง 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกบับุคคลตามเปาหมาย บุคคลเฝาระวัง ๑๙ เปาหมาย 
ประชาสัมพันธเชิงรุกทางสถานวีิทยกุระจายเสียง ๒๘ คร้ัง 
บริการตัดผมใหกับเด็กและประชาชน ๑๙๒ คน 
บริการจายยาและเวชภัณฑใหกับประชาชนในพื้นที ่ ๒๕๔ คน 

 

  ๓) งานปองกันรักษาสถานการณชายแดน 
การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๐๓ คร้ัง 
ลาดตระเวนปองกันการรุกลํ้าอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๕๘ คร้ัง 
ลาดตระเวนหาขาว, พิสูจนทราบ, เฝาตรวจภูมิประเทศสําคัญ ๖๑๔ คร้ัง 
ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๒๗ คร้ัง 
ลาดตระเวนรวม  ๔ คร้ัง 
ตรวจสอบบุคคลเขา-ออกตามชองทางบริเวณแนวชายแดน ๓๔๗ คร้ัง 
จัดกําลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสถานที่ราชการ  ๑๘๓ คร้ัง 
จัดกําลังออกพบปะเยี่ยมเยยีนผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา และประชาชนในพื้นที่  ๑๘๖ คร้ัง 
จัดเจาหนาทีพ่ยาบาลบริการแจกจายยาและเวชภัณฑ และรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนในพื้นที ่ ๒๒ คร้ัง 
พบปะเยีย่มเยียนหนวยกําลังปองกันชายแดนของประเทศเพื่อนบาน  ๕ คร้ัง 
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที ่ ๑๐๖ คร้ัง 

 

  ๔) งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

    - การปราบปรามยาเสพติด 
รายการ/ 

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

จับกุม คร้ัง ๒๗ ๑๙ ๒๗ ๒๘ ๑๐๑ 
ผูตองหา คน ๓๘ ๑๙ ๒๑ ๓๑ ๑๐๙ 
ของกลาง       

ยาบา เม็ด ๘๓,๑๖๘ ๓,๙๒๔ ๔๙,๔๗๖ ๒๗๕ ๑๓๖,๘๔๓ 
ยาไอซ กรัม ๔,๓๒๐ ๒๘.๓๒ ๖๔,๗๐๐.๒๖ ๐.๗๕ ๖๙,๐๔๙.๓๓ 
เฮโรอีน กรัม - - ๓๐,๔๖๒ ๔.๘๒ ๓๐,๔๖๖.๘๒ 

กัญชาสด กิโลกรัม ๔๔ - - - ๔๔ 
กัญชาอัดแทง กิโลกรัม ๐.๑๓ - - - ๐.๑๓ 
กัญชาแหง กรัม - - ๑๔.๖๗ ๙๑๗ ๙๓๑.๖๗ 
พืชกระทอม กิโลกรัม - ๐.๔๘ ๒,๐๑๙ ๑๕๐.๙ ๒,๑๗๐.๓๘ 

น้ําตมพืชกระทอม กก./ลิตร - - -/๑๒ ๙๐.๗/- ๙๐.๗/๑๒ 
ยาแกไอ ขวด - - ๒๐ ๑๓ ๓๓ 

 

  



๒๔ 

 

   การปฏิบัติท่ีสําคัญ 

   - เม่ือวันท่ี ๔ ต.ค. ๖๓ จนท.ชฝต.๔๓๐๒ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี ไดรวมกัน

ตรวจยึดยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ใบพืชกระทอมสด) จํานวน ๓๙ กระสอบ น้ําหนักรวมประมาณ ๑,๑๐๐ กิโลกรัม  

สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณปาละเมาะหางจากแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ ๑๐๐ เมตร หมู ๔  

ต.วังประจัน อ.ควนโดน จว.สตูล ของกลางนําสง พงส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 

   - เม่ือวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๓ จนท.ชฝต.๔๓๐๒ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี ไดรวมกัน

ตรวจยึดยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ใบพืชกระทอมสด) จํานวน ๓๑ กระสอบ น้ําหนักรวมประมาณ ๖๒๐ กิโลกรัม 

สถานท่ี เ กิดเหตุ  บริ เวณปาละเมาะหลั งตลาด แนวชายแดนไทย -มาเลเ ซีย หมู  ๔  ต.วั งประจัน  

อ.ควนโดน จว.สตูล ของกลางนําสง พงส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 

   - เม่ือวันท่ี ๒๑ ต.ค.๖๓ จนท.รอย ตชด.๔๑๔ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จับกุม

ผูตองหา จํานวน ๗ คน พรอมของกลาง ยาบา ๘๐,๐๐๐ เม็ด, ไอซ น้ําหนัก ๔ กก. โดยกลาวหาวา มียาเสพติด

ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา,ไอช) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ  บริเวณดาน

ตรวจยานพาหนะชุมพร ถนนเพชรเกษม (กรุงเทพฯ - ชุมพร) เลขท่ี ๓๐๔ หมู ๒ ต.หงษเจริญ อ.ทาแซะ  

จว.ชุมพร 

   - เม่ือวันท่ี ๒๔ ต.ค. ๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุมผูตองหา จํานวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑๐๑,๗๖๔ เม็ด, ไอซ ๓๓.๑๖ กก., เฮโรอีน ๔๐๐ กรัม, 

อาวุธปน ๓ กระบอก และ กระสุนปน ๓๑๗ นัด โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา,ไอช,

เฮโรอีน) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย, รวมกันครอบครองอาวุธปนซ่ึงนายทะเบียนไมสามารถ

ออกใบอนุญาตใหได, พยายามฆาเจาพนักงานซ่ึงกระทําตามหนาท่ี สถานท่ีเกิดเหตุ ปาลมรีสอรท ต.พิมาน  

อ.เมือง จว.สตูล ตอเนื่อง บานเลขท่ี ๓๖๔/๑ หมู ๑ และ บานเลขท่ี ๓๖๔/๒ หมู ๑ ต.คลองขุด อ.เมือง  

จว.สตูล    

   - เม่ือวันท่ี ๒๕ ต.ค. ๖๓ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๓ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลาง ยาไอซ น้ําหนัก ๘ กก. และตอมาไดขยายผลการสืบสวน 

สามารถตรวจยึด เฮโรอีน น้ําหนักประมาณ ๓๐.๖๐๒ กก., ไอช น้ําหนักประมาณ ๒๐.๖๙๑ กก. สถานท่ีเกิด

เหตุ สวนยางบานพรุโอน หมู ๑ ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จว.พัทลุง ของกลางนําสง พงส.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง    

   - เม่ือวันท่ี ๒๘ ต.ค. ๖๓ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๓ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี  

จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลาง ยาบา ๔๘,๕๐๕ เม็ด, ยาไอซ น้ําหนัก ๓๙๕.๗ กรัม โดยกลาวหา

วา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา,ไอช) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ  

หลังบานเลขท่ี ๓๓๐ หมู ๓ ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จว.สงขลา    

   - เม่ือวันท่ี ๒๙ ต.ค. ๖๓ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๓ รวมกับ จนท.ขาวลับ กก.ตชด.๔๓  

ตรวจยึด ไอซ จํานวน ๒ กอน น้ําหนักประมาณ ๒,๒๐๐ กรัม สถานท่ีเกิดเหตุ ภายในสวนยางพาราริมถนน 

บานหนาหาง  หมู ๑๐ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จว.สงขลา ของกลางนําสง พงส.สภ.ควนเนยีง จว.สงขลา 

  



๒๕ 

 

   - การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง  -ไมมีผลการจับกุม 

   - การปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ 

รายการ/ 
ผลการปฏิบัติ 

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

จับกุม/ตรวจยึด คร้ัง ๓ ๒ ๑๑ ๒ ๑๘ 
ผูตองหา คน ๓ - - - ๓ 

ของกลาง 
-ไม ทอน/แผน - ๒/- ๖/๒ - ๘/๒ 

-พื้นที่ถูกบกุรุก ไร/งาน/ตรว. - ๑๑/๓/๑๕ ๔๕/๒/๓๕ ๑๓/๓/๗๓ ๗๑/๑/๒๓ 
-รถแบ็คโฮ คัน - ๑ - - ๑ 

-เล่ือยโซยนต เคร่ือง ๓ - - - ๓ 
 

   - การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษี    -ไมมีผลการจับกุม 

   - การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม 
รายการ/ 

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

จับกุม คร้ัง ๒ - ๒ ๑ ๕ 
ผูตองหา คน ๒ - ๓ ๑ ๖ 

ของกลาง 
อาวธุปน 

(ชนิดตาง ๆ) 
กระบอก ๒ - ๔ ๑ ๗ 

กระสุนปน 
(ชนิดตาง ๆ) 

นัด ๓๕ - ๓๔๒ ๘ ๓๘๕ 

 

   การปฏิบัติท่ีสําคัญ 

   - เม่ือวันท่ี ๙ ต.ค. ๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๕  จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน 

พรอมของกลาง อาวุธปนเอชเค ๓๓ จํานวน ๑ กระบอก, กระสุนปนขนาด ๕.๕๖ มม. จํานวน ๙๐ นัด,  

ซองกระสุน จํานวน ๓ ซอง โดยกลาวหาวา มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนซ่ึงนายทะเบียนไมสามารถใบอนุญาต

ใหไดไวในครอบครอง  สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณสวนยางหลังบานเลขท่ี ๙๐/๒ หมู ๑๑ ต.โคกหลอ อ.เมือง จว.ตรัง  

  ๕) จัดกําลัง รอย คฝ. สนบัสนุน บช.น. เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและความ

สงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี กทม. 

   - ตั้งแตวันท่ี ๑๒ ต.ค.63 เปนตนมา บก.ตชด.ภาค ๔ ไดสนับสนุน รอย คฝ. จํานวน 

๓ กองรอยประกอบดวย คฝ.กก.ตชด.๔๑,๔๒,๔๓ ใหกับ บช.น. เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยใน

พ้ืนท่ี กทม. ใชกําลังพลท้ังสิ้น ๔๖๙ นาย 

  ๖) เม่ือวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๓ หนวยในสังกัดจัดกําลังพลสนับสนุนตํารวจภูธร ในพิธีปลอย

แถวกวาดลางอาชญากรรม และเม่ือวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ จัดกําลังพลรักษาความปลอดภัยและความสงบ

เรียบรอยเทศกาลลอยกระทงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวนท้ังสิ้น ๑๗๓ นาย 

  ๗) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนวยไดจัดกําลัง

สนับสนุนตํารวจภูธร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีประจําจุดตรวจ จุดคัดกรอง  

กวดขันดูแลการผานเขาออกประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ และประจําดานตรวจคนเขาเมือง 

โดยในหวงตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๓ มีคนไทยท่ีเดินทางจากประเทศมาเลเซีย กลับเขามาในประเทศไทย 



๒๖ 

 

(เฉพาะดานชายแดนไทย-มาเลเซีย) จํานวนท้ังสิ้น ๗๑๖ คน และยังมีกลุมคนไทยท่ีลักลอบหลบหนีเขามาทาง

ชองทางธรรมชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๒๖ คน โดยผานจุดผานแดน ดังนี้ 

   ขอมูลคนไทยเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตั้งแต ๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๓ 

ลําดับ 
หนวย 
ในพื้นที่

รับผิดชอบ 
ดานพรมแดน 

จํานวนคนไทยที่เดินทางกลับ
เขามาในประเทศไทยถูกตอง

ตามกฎหมาย 

จํานวนคนไทยที่เดินทาง 
กลับเขาในประเทศไทย 

ผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ 

จุดผานแดนถาวร 
วังประจัน จว.สตูล 

๘๗ - 

จุดผานแดนถาวร 
ทาเรือตํามะลัง จว.สตูล 

- - 

จุดผานแดนถาวร 
อ.สะเดา จว.สงขลา 

(ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร) 
๓๘๗ - 

๒. กก.ตชด.๔๔ 

จุดผานแดนถาวร 
สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 

๑๕๔ ๒๖ 

จุดผานแดนถาวร 
อ.เบตง จว.ยะลา 

๘๘ - 

 รวม  ๗๑๖ ๒๖ 
 

  ๘) ความกาวหนาการดําเนินงานในหมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและ

โครงการ/กิจกรรม ของ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   - ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดกําหนดหมูบานเปาหมายท่ีดําเนิน

กิจกรรมการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดนเพ่ือความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของรัฐ 

จํานวนท้ังสิ้น ๗,๘๗๓ หมูบาน และสรุปผลการปฏิบัติ ตั้งแต ๑ – ๓๑ ต.ค.๖๓ ดําเนินการไปแลวท้ังสิ้น ๖๔๑ หมูบาน 

คิดเปนรอยละ ๘.๑๔ ดังนี้ 
 

 
หนวย 

หมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจําป ๒๕๖๔ 
หมูบานหลัก 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 
หมูบานรอง 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๘๔ ๒๑๔ ๒๑.๗๕ ๖,๘๘๙ ๔๒๗ ๖.๒๐ 

กก.ตชด.๔๑ ๒๐๘ ๔๓ ๒๐.๖๗ ๙๙๐ ๕๗ ๕.๗๖ 
รอย ตชด.๔๑๔ 64 ๑๐ ๑๕.๖๓ 211 ๑๒ ๕.๖๙ 
รอย ตชด.๔๑๕ ๖๔ ๒๖ ๔๐.๖๓ 4๖ ๗ ๑๕.๒๒ 

รอย ตชด.๔๑๖ 10 ๑ ๑๐ 353 ๑๘ ๕.๑๐ 
รอย ตชด.๔๑๗ ๗0 ๖ ๘.๕๗ ๓๘๐ ๒๐ ๕.๒๖ 
กก.ตชด.๔๒ 255 ๑๐๔ ๔๐.๗๘ 2,110 ๙๒ ๔.๓๖ 

รอย ตชด.๔๒๔ 56 ๑๐ ๑๗.๘๖ 890 ๕๐ ๕.๖๒ 
รอย ตชด.๔๒๕ 54 ๒๕ ๔๖.๓๐ 370 ๔ ๑.๐๘ 
รอย ตชด.๔๒๖ 45 ๗ ๑๕.๕๖ 345 ๓๘ ๑๑.๐๑ 

รอย ตชด.๔๒๗ 100 ๖๒ ๖๒ 505 ๐ ๐ 
กก.ตชด.๔๓ 284 ๓๕ ๑๒.๓๒ 2,411 ๒๗๘ ๑๑.๕๓ 

รอย ตชด.๔๓๔ 0 ๐ ๐ 670 ๓๐ ๔.๔๘ 

รอย ตชด.๔๓๕ 3 ๓ ๑๐๐ 720 ๑๕๐ ๒๐.๘๓ 
รอย ตชด.๔๓๖ 20 ๑๐ ๕๐ 259 ๓๐ ๑๑.๕๘ 
รอย ตชด.๔๓๗ 261 ๒๒ ๘.๔๓ 762 ๖๘ ๘.๙๒ 

กก.ตชด.๔๔ 237 ๓๒ ๑๓.๕๐ 1,378 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๔ 50 ๔ ๘ 890 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๕ 69 ๑๒ ๑๗.๓๙ 0 ๐ ๐ 

รอย ตชด.๔๔๖ 76 ๑๐ ๑๓.๑๖ 161 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๗ 42 ๖ ๑๔.๒๙ 327 ๐ ๐ 

 



๒๗ 

 

   - สําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยตองดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บก.ตชด.ภาค ๔ อยูระหวางรองรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ บช.ตชด. 

  ๒) สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

   (๑) การดําเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 

     (ก) เม่ือวันท่ี ๙ ต.ค. ๖๓ พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให 

พ.ต.ท.อรุณ  คําสุวรรณพจนา นายตํารวจประสานงานโครงการฯ ใหการตอนรับคณะมูลนิธิแอมเวย โครงการ

ฟารมสุขภาพ  เยี่ยมชมโครงการพืชผักสวนผสมของ รร.ตชด.บานบาโรย ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จว.สงขลา 

     (ข) เม่ือวันท่ี ๑๔ ต.ค. ๖๓  ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว  ผศ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 

อาจารยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  พรอมดวย จนท.งานบริการดานการศึกษา รอย ตชด.๔๓๒ เดินทางไปนิเทศ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ PLC (การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู) 

ของ รร.ตชด.บานบาโรย ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จว.สงขลา และ รร.ตชด.บานทุงสบายใจ ต.ทุงหมอ อ.สะเดา   

จว.สงขลา 

     (ค) เม่ือวันท่ี ๒๑ ต.ค. ๖๓ คณะมูลนิธิ ดร.พิชะนี  โพธารามิก  เพ่ือเด็กและคนชรา 

ไดเดินทางมามอบอาคารเรียน เครื่องคอมพิวเตอร และครุภัณฑ  ณ รร.ตชด.บานสานแดง  อ.ควนกาหลง 

จว.สตูล  โดยมี พ.ต.อ.จารุวิทย  วงศชัยกิตติพร  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  เปนประธานในการรับมอบ   

     (ง) เม่ือวันท่ี ๒๒ ต.ค.๖๓ ไดรับแผนยิบซ่ัม ท่ีมีผูบริจาคใหกับทางสํานักพระราชวัง 

โดยทางสํานักพระราชวังไดประสานไปยัง รร.ตชด. ท่ีประสงคจะนําไปใชใน รร. และสํานักพระราชวังได

แจกจายใหกับ รร.ตชด.ท่ีมีความตองการ ดังนี้ 

 - รร.ตชด.บานควนตะแบก  จํานวน   ๘๗ แผน 

 - รร.ตชด.สันติราษฎร  จํานวน  ๑๕๐ แผน 

 - รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา  จํานวน   ๓๐ แผน 

 - รร.ตชด.สํานักเอาะ  จํานวน  ๑๒๐ แผน 

 - รร.ตชด.บานชายควน   จํานวน  ๑๒๐ แผน 

 - รร.ตชด.มหาราช ๑  จํานวน  ๑๕๐ แผน 

 - รร.ตชด.พลเอกนวลฯ  จํานวน  ๑๕๐ แผน 

    รวม ๘๐๗ แผน และอีก ๓๙๔ แผน รอการนําไปใช รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๑ แผน  

และไดนําเก็บไวยังคลังเพ่ือรอแจกจายใหกับ รร. ตอไป  

     (ง) เม่ือวันท่ี ๒๘ ต.ค. ๖๓ รร.ตชด.บานสานแดง อ.ควนกาหลง จว.สตูล เขารวม

มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต  ณ รร.บานตะโละใส อ.ละงู จว.สตูล ทาง รร. เขารวมกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตรระดับ ชั้น ป.๔ – ๖ สงนักเรียน จํานวน ๓ คน ครูผูควบคุม จํานวน ๑ คน ผลการแขงขัน

ไดรับเหรียญทอง 

  



๒๘ 

 

   (๒) การชวยเหลือผูประสบภัย  

    - สรุปผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของหนวยในสังกัด  

บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือน ต.ค. ๖๓ ดังนี้ 

ชนิดภัย 
ผลการปฏิบัติ (ครั้ง) 

รวม/ครัง้ 
แจกจายสิ่งของฯ 

กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ ครัวเรือน คน 
-อุทกภัย - - ๓ - ๓ ๖๕ ๒๙๘ 
-วาตภัย - - - - - - - 
-อัคคีภัย - ๒ ๑ - ๓ ๓ ๗ 

-ทุพภกิขภยั - - - - - - - 
-ภัยแลง - - - - - - - 

รวม - ๒ ๔  ๖ ๖๘ ๓๐๕ 
 

   (๓) สรุปสถิติการประชาสัมพันธหนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือน ต.ค. ๖๓ ดังนี้ 

หนวย 
สถานีวิทย ุ

กระจายเสียง 
(ครั้ง) 

สิ่งพิมพ 
(ครั้ง) 

โทรทัศน 
(ครั้ง) 

เว็บไซต 
(ครั้ง) 

เสียงตามสาย 
(ครั้ง) 

Facebook 
(ครั้ง) 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๑๗ - ๑๗ 
กก.ตชด.๔๑ - - - ๓๕ ๒๓ ๔๒ 
กก.ตชด.๔๒ ๕๓ - - ๓๖ - ๔๕ 
กก.ตชด.๔๓ ๕๙ - - ๒๙ ๒๕ ๑๒ 
กก.ตชด.๔๔ ๔๖ - - ๔๕ ๓๙ ๔๒ 

รวม ๑๕๘ - - ๑๖๒ ๘๗ ๑๕๘ 
 

   (๔) การดําเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 

     - สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”  

ประจาํเดือน ต.ค. ๖๓ ดังนี้ 

หนวย 
จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 
รวม 

ขาราชการตํารวจ ขาราชการอ่ืน ประชาชน 
บก.ตชด.ภาค ๔ ๒ ๑๔๕ ๑๘๐ ๒๕๕ ๕๘๐ 

กก.ตชด.๔๑ ๑๕ ๒๑๙ ๒,๐๓๓ ๒,๙๐๖ ๕,๑๕๘ 
กก.ตชด.๔๒ ๑๔ ๒๒๗ ๑,๒๒๐ ๒,๐๓๓ ๓,๔๘๐ 
กก.ตชด.๔๓ ๕ ๑๐๔ ๙๕๕ ๑,๓๔๘ ๒,๔๐๗ 
กก.ตชด.๔๔ ๑๑ ๒๒๑ ๑,๗๓๔ ๒,๔๒๐ ๔,๓๗๕ 

รวม ๔๗ ๙๑๖ ๖,๑๒๒ ๘,๙๖๒ ๑๖,๐๐๐ 
 

   (๕) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

     - หนวยไดดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในพ้ืนท่ีกองรอยปฏิบัติการและ 

รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๑-๔๔จํานวน ๕ กิจกรรม ไดแก ปกปกทรัพยากร สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ปลูกรักษาทรัพยากร สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร รวมพ้ืนท่ี

ดําเนินการท้ังสิ้น ๔,๑๘๐ ไรเศษ  และปจจุบัน รร.ตชด. ในสังกัดไดสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรแลว 

จํานวน ๒๕ รร. ยื่นสมัครแลวแตยังไมไดตอบรับการเปนสมาชิก จํานวน ๑๓ รร. และอยูระหวางเตรียมความ

พรอมในการสมัคร จํานวน ๓ รร. ซ่ึงเปน ศกร.ตชด. ท่ีจัดตั้งใหม 
  



๒๙ 

 

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) การปฏิบัติอ่ืน ๆ 

   (๑) การจัดและรวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ 

     (ก) กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

      - เม่ือวันท่ี ๑๓ ต.ค.๖๓ ขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  

รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ 

และพิธีจุดเทียนเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

     (ข) กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

      - เม่ือวันท่ี ๑๗ ต.ค.๖๓ หนวยสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ไดทําพิธีอานสาสน 

ผบ.ตร. กลาวคําสัตยปฏิญาณตน และกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือรวมกันทําบุญเปนสิริมงคลใหกับขาราชการ

ตํารวจและครอบครัว รวมท้ังอุทิศสวนกุศลใหกับขาราชการตํารวจผูลวงลับ ณ ท่ีตั้งหนวย 

     (ค) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี 

      - เม่ือวันท่ี ๒๑ ต.ค.๖๓ จัดพิธีทําบุญตักบาตร และรวมกิจกรรมกับ 

สวนราชการในพ้ืนท่ี เทิดพระเกียรติถวายสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และ กก.ตชด.๔๒ ไดจัดพิธีเทิดพระเกียรติถวายสักการะ สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย ท่ีตั้งหนวย อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา  

เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒ เปนประธานในพิธ ี

      - เม่ือวันท่ี ๒๑ ต.ค.๖๓ จัดกิจกรรมพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชนภายใน

พ้ืนท่ีคายรามคําแหง เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแดสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพประจําป ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนาพระบรมราชานุสาวรีย 

พอขุนรามคําแหงมหาราช กก.ตชด.๔๓ อ.เมือง จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.จารุวิทย วงศชัยกิตติพร  

รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปนประธานในพิธี  

     (ง) กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

      - เม่ือวันท่ี ๒๓ ต.ค. ๖๓ ขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รวม

กิจกรรมกับหนวยในพ้ืนท่ีทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหนาพระบรม

ฉายาลักษณ และพิธีจุดเทียนเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

   (๒) การตรวจเยี่ยมหนวยและบํารุงขวัญ 

     (ก) เ ม่ือวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๓ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. ,  

พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมดวย ผกก.ตชด.44 และ ผบ.รอย ตชด.444 รวมให

การตอนรับ นาย พลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี โอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี และ



๓๐ 

 

ตรวจเยี่ยมมอบถุงพระราชทานแกกําลังตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจภูธร และสมาชิกอาสารักษาดินแดน 

อ.สายบุรี ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๒๐๑ อ.สายบุรี จว.ปตตานี  

    (ข) เม่ือวันท่ี ๑๒ ต.ค. ๖๓  พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ มทภ.๔ /ผอ.รมน.ภาค ๔ 

เดินทางตรวจเยี่ยมการสกัดก้ันตามแนวชายแดน ณ  ฉก.ร.๕ ต.สํานักขาม อ.สะเดา จว.สงขลา โดยมี  

รอง ผวจ.สงขลา, นายอําเภอสะเดา, หัวหนาดานศุลกากรสะเดา, ผบ.ฉก.ร.๕, รอง ผบ.รอย ตชด.๔๓๗  

พรอมกําลังพล ชฝต.๔๓๐๓, ๔๓๐๔ รวมใหการตอนรับ  

   (๓) การสง-รับมอบหนาท่ี ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

     - เม่ือวันท่ี ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. บก.ตชด.ภาค ๔ จัดพิธีสง-รับมอบ

หนาท่ีในตําแหนง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ระหวาง พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหนาย และ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  

ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ และพิธีลงนามเอกสารสง – รับมอบหนาท่ี ณ หองรับรอง (หนาหอง

ประชุมรังสิพราหมณกุล) บก.ตชด.ภาค ๔ อ.เมือง จว.สงขลา 

   (๔) ความคืบหนากรณีจังหวัดสงขลา จัดหาพ้ืนท่ีทดแทนท่ีราชพัสดุ สข.๕๐๘ (สนาม

กอลฟทองใหญ) 

     - ตามท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีสงขลา แจงวา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตาม

ข้ันตอนของเทศบาลตําบลสํานักขาม อ.สะเดา จว.สงขลา กับผูบุกรุกท่ีเขาไปใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุแปลง

หมายเลขทะเบียน สข.๑๒๒๑ (บางสวน) และผูครอบครองท่ีราชพัสดุแปลงดังกลาว จํานวน ๒๙ ราย  

สิ่งปลูกสราง จํานวน ๔๓ หลัง โดย บก.ตชด.ภาค ๔ ไดมีหนังสือ ท่ี ตช ๐๐๓๐.๕๐๔/๔๐๔๐ ลง ๓ พ.ย. ๖๓ 

ถึง ธนรารักษพ้ืนท่ีสงขลาเพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินการ 

   (๕) ความกาวหนาในการจัดหาพ้ืนท่ีจัดตั้ง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 

     - รอย ตชด.๔๔๘ ปจจุบันการดําเนินการอยูในข้ันตอน ผูวาราชการจังหวัด

ปตตานี พิจารณารายงานผลการตรวจสภาพปา พ้ืนท่ี ท่ีหนวยขอใช โดยเม่ือวันท่ี ๒๗ ต.ค.๖๓ จังหวัดปตตานี 

ไดมีหนังสือขอทราบความเห็นของผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยกรปาไมท่ี ๑๓ สงขลา เพ่ือประกอบการ

พิจารณาทําความเห็น เสนอตอกรมปาไม ตอไปโดยเม่ือ วันท่ี ๑๖ ต.ค.๖๓ ผกก.ตชด.๔๔ พรอมดวย

คณะทํางานจัดหาพ้ืนท่ีฯ เขาเยี่ยมคารวะ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เพ่ือนําเรียนการขอใชพ้ืนท่ี และขอให

พิจารณาสนับสนุนการขอใชพ้ืนท่ี ดังกลาว  

     - รอย ตชด.๔๔๙ การดําเนินการ สํานักงานท่ีดินจังหวัดยะลา สาขายะหา 

ดําเนินการรังวัด และจัดทําแผนท่ี พ้ืนท่ีขอใชเรียบรอยแลว และขอใหหนวยจัดทําเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบการขอใชและขอถอนสภาพท่ีดิน ซ่ึงหนวยอยูระหวางดําเนินการ โดยเม่ือวันท่ี ๑๕ ต.ค.๖๓  

ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ ผกก.ตชด.๔๔ พรอมดวยคณะทํางาน เขาเยี่ยมคารวะ ผูวาราชการจังหวัดยะลา เพ่ือนํา

เรียนการขอใชพ้ืนท่ี และขอใหพิจารณาสนับสนุนการขอใชพ้ืนท่ี และ ตอมา ผกก.ตชด.๔๔ เขาพบหารือกับฝาย

นโยบายและแผน ศปก.ตร.สน. เพ่ือรวมผลักดันการขอใช ท่ีดิน และงบประมาณการกอสรางตามท่ี  

กก.ตชด.๔๔ ไดเสนอไวแลว จากนั้นเขาพบหารือกับนายอําเภอกาบัง และกํานันตําบลกาบัง เพ่ือเรงดําเนินการ

จัดทําประชามติ รบัฟงความคิดเห็นประชาชน และการจัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกาบัง เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบเก่ียวกับการขอใชท่ีดินดังกลาว กรณีนี้สามารถดําเนินการไดภายในเดือนพฤศจิกายน 25๖๓  

นี้เพ่ือดําเนินการตอไป  

  



๓๑ 

 

   (๖) ภารกิจ ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

     (ก) เม่ือวันท่ี ๑๒ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเปนประธานการประชุมบริหารประจําเดือน บก.ตชด.ภาค ๔ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  

ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค ๔ 

     (ข) เม่ือวันท่ี ๑๕ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/                

ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเปนประธานการประชุมบริหาร กกล.ตชด.จชต. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือมอบนโยบายใน

การปฏิบัติงาน และชี้แจงขอราชการท่ีสําคัญ ณ หองประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา 

     (ค) เม่ือวันท่ี ๑๙ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔  

รวมเฝารับเสด็จและรับฟงบรรยายพิเศษในหัวขอ “การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขุมารี ในงานประชุมวิชาการ 

กพด.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จว.สกลนคร 

     (ง) เม่ือวันท่ี ๒๐ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔,  

พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพรอมใหโอวาทและบํารุงขวัญแกกําลังพล 

รอย คฝ.กก.ตชด.๔๒ โดยมี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  แมนยี รอง ผกก.ตชด.๔๒/ผบ.ควบคุม รอย คฝ.ตชด.๔๒,  

พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์  สุขสุวรรณ ผบ.รอย ตชด.๔๒๗/ผบ.รอย คฝ.ตชด.๔๒ และกําลังพล ใหการตอนรับ  

ณ วัดบัวผัน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

     (จ) เม่ือวันท่ี  ๒๗ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔,  

พ.ต.ต.สุริวงค สมทรง  ผบ.รอย ตชด.๔๓๗, ฉก.ร.๕ และฝายปกครองอําเภอสะเดา  ไดรวมกันใหการตอนรับ 

พล.ต.ศานติ  ศกุนตนาค ผบ.ฉก.สงขลา และคณะ ซ่ึงไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยในพ้ืนท่ี

อ.สะเดา ณ สนามจอด ฮ.ชั่วคราว บอปลาวีเจ เขตเทศบาลเมืองสํานักขาม อ.สะเดา จว.สงขลา จากนั้นคณะได

เดินทางไปยังหลักเขตแดนท่ี ๑๗  ต.สํานักขาม อ.สะเดาฯ เพ่ือฟงบรรยายสรุปสถานการณพ้ืนท่ีแนวชายแดน

จาก รอย ร.๕๐๒๑ และไดใหโอวาท กลาวชมเชยกําลังพลผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี พรอมมอบสิ่งอุปโภค/บริโภค

ใหแกหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกกําลังพล 

     (ฉ) เม่ือวันท่ี ๒๗ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔  

ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหโอวาทแกขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๔๓๗ โดยมี พ.ต.ต.สุริวงค  สมทรง   

ผบ.รอย ตชด.๔๓๗ และขาราชการตํารวจใหการตอนรับ    

     (ช) เม่ือวันท่ี ๒๗ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

พรอมขาราชการตํารวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ รวมพิธีถวายผากฐิน และพุมกฐิน ณ วัดโรงวาส  

อ.เมือง จว.สงขลา   
     (ซ) เม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค.๖๓  พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔/            
ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหโอวาท ขาราชการตํารวจ กกล.ตชด.จชต. โดยมี  
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  อินทชาติ  รอง ผบก.สอ.บช.ตชด./รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.จาริพัฒน ทองแดง  
รอง ผกก.กก.ตชด.๔๔ และขาราชการตํารวจใหการตอนรับ  
     (ต) เม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/  
ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเขารวมประชุมประชาคมขาวกรอง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ณ หองประชุม (๑) กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาคท่ี ๔ เปนประธาน 
  



๓๒ 

 

 4.4.2 การปฏิบัติการในหวงถัดไป 
   ๑) เตรียมกําลังพลพรอมอุปกรณใหการชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   ๒) เตรียมความความพรอมของ รอย คฝ. ใหการสนับสนุน บช.น. เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี กทม. 
  ๓) ดําเนินการและติดตามความกาวหนาในการจัดหาท่ีตั้ง รอย ตชด.๔๔๘, ๔๔๙ และ
การจัดหาท่ีดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 

 4.5.1 ผลการปฏิบัติดานการถวายความปลอดภัย   
  - หวงวันท่ี 5 – 11 ต.ค.63 , 2 – 8 พ.ย.63 จัดขาราชการตํารวจ จํานวน 114 นาย 

ปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เปนการสวน

พระองค) พ้ืนท่ี จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.อ. อธิวัฒน ลาสุทธิ ผกก.1 รรท.ผกก.3 บก.สอ.ฯ 

เปนผูควบคุม 

  - วันท่ี 20 ต.ค.63 จัดขาราชการตํารวจรักษาความปลอดภัยเจาคุณพระสินีนาฏ  

พิลาสกัลยาณี เดินทางเยี่ยมชมการฝกอบรมจิตอาสา 904 ณ พ้ืนท่ี จว.เพชรบุรี  

  - จัดกําลังพล กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย การปองกันและ

ระงับอัคคีภัยประจําเขตพระราชฐานและท่ี ประทับในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค   
 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 4.5.2 ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”

หนวยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน 5 ครั้ง ดังนี ้
  - วันท่ี 13 ต.ค.63 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให 

พ.ต.ต.หญิงบุณิกา เสียงกลอม สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัดรวม 30 นาย 

รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหวยคลองวัดชะอําคีรี อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี โดยมีนายธีรพล ปรียานุภาพ  

ปลัดรักษาราชการแทนนายอําเภอชะอํา เปนประธานฯ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวัน

ลําดับ การปฏิบัต ิ จํานวน 
1. การถวายความปลอดภัย กรณีเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ี ฯลฯ 3 
2. การตรวจ สํารวจจุดเสี่ยงฯ และจุดสําคัญ 54 
3. การตรวจสภาพ ปรนนิบัติ บํารุงยานพาหนะและอุปกรณ ฯลฯ 102 
4. การประชุมชี้แจง ขอราชการภายในหนวย 31 
5. การประชุม หรือประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 40 
๖. การรับการตรวจเยี่ยมจาก ผูบังคับบัญชา หรือสวนราชการอ่ืน 1 
๗. การซักซอมแผนเผชิญเหตุ ฯลฯ 1 
๘. การปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับการมอบหมาย หรือรองขอ 4 
๙. การเตรียมความพรอมของรายกายใหพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 120 

๑๐. การสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 
รวม 324 



๓๓ 

 

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดชะอําคีรี อ.ชะอํา  

จว.เพชรบุรี 

  - วันท่ี 13 ต.ค. 63 พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให  

พ.ต.ท.ปนเพชร ชอคง รอง ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัด 10 คน  

รวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายเปนพระราชกุศลนอมรําลึก  เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาทําความสะอาดบริ เวณ

หนาวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  

  -  วัน ท่ี  16 ต.ค.   63  พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให   

พ.ต.ต.หญิง บุณิกา  สียงกลอม สว.กร.บก.สอ.บช.ตชด.พรอมขาราชการตํารวจในสังกัดรวมจํานวน 20 คน เขารวม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายพระราชกุศลเนื ่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ วัดไทรยอย อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 

  - วันท่ี  23 ต.ค. 63 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให 

พ.ต.ท .ทวี จุลนิล สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.พรอมขาราชการตํารวจในสังกัดรวม 30 นายรวมกิจกรรม 

จิตอาสาฯ พัฒนาถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ณ บริเวณหนาอําเภอชะอําและสถานีรถไฟ อ.ชะอํา จว.เพชรบุร ี

  -  วัน ท่ี  23 ต.ค.63  พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให  

พ.ต.ต.วรรณเชษฐ  สุขสวัสดิ ์ผบ.รอย กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัด 10 คน รวม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายเปนพระราชกุศลนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอลเกลาเจาอยูหัว พัฒนาทําความสะอาด ณ บรเิวณสถานีรถไฟหัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  

 4.5.3 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” ประจําเดือนตุลาคม 2563  
  - วันท่ี 10 - 13 ต.ค. 63 พล .ต .ต .ณพล บ ุญประส ิทธิ ์ ผบก .สอ .บช .ตชด , 
พ.ต.อ.เสวัจ พิชิตภัย รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมกําลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย และอุปกรณ  
เขาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ําทวมขัง ในพื้นที่ชุมชนบอแขมใต โดยชวย
ยายอุปกรณและประชาชนในการสัญจร และอํานวยความสะดวกใหประชาชน  ณ  ชุมชนบอแขมใต  
อ.ชะอํา จว.เพชรบุร ี
  - วันท่ี  13 ต.ค. 63 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให 
ร.ต.ท .ยุทธการ อาสากุล ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. ชุดปฏิบัติการคนหาและกูภัย จํานวน 2 ชุด  
รวม 10 นาย พรอมอุปกรณ ไดชวยเหลือขนยายอุปกรณ ท่ีไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ณ หอพักนักศึกษา  
ม.สวนดุสิต (เขตหัวหิน) อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ 
 4.5.4 โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1) การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   - เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.๖๓ เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี   

เก็บตัวอยางน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพและดูการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรทะเลและปลาตะเพียนและสงมอบ

อาหารปลา 

  2) การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ( อยูระหวางดําเนินการกอสราง รอยละ 70 ) 
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  3) การติดตามผลการดําเนินงานในโครงการฯ 

   - วันท่ี ๒7 ต.ค. 63 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. เปนประธานประชุม 

คณะทํางานศูนยประสานงานและขับเคลื่ อนการดํ าเนินงาน(ส วนหนา)โครงการร วมพัฒนาพ้ืนท่ี  บช.ตชด.  

เพ่ือดําเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล 

 4.5.5 การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา 
  - วันท่ี 22 ต.ค.63 พลโท วัฒนะ พลจันทร ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานกอการ

รายสากล พรอมคณะ ศูนยปฏิบัติการตอตานกอการรายสากล (ศตก.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวย เพ่ือ

ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความสัมพันธ อีกท้ังในวาระท่ีไดรับพระราชทานโปรดเกลา ให

ดํารงตําแหนง ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานกอการรายสากล 

 4.5.6 การพัฒนาปรับปรุงท่ีตั้งหนวย 

  - กอสรางสนามฝกยุทธวิธีสําหรับตํารวจ  ผลการดําเนินการกอสรางรอยละ 70 

  - พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามโดดรมตุงคะเตชะ 

 4.5.7 กิจกรรมสนับสนุนงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   

  - จัดกําลังพลสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีรร.ตชด.นเรศวรปาละอู 

และ รร.ตชด.นเรศวรบานหวยโสก  

 4.5.8 การปฏิบัติดานพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม  

  1) ฝกอบรมหลักสตูรตามแผนการฝกประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๑5 หลักสูตร ดังนี้ 
   (1) 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. รุนท่ี 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  
   (12) การฝกโดดรมใหม บช.รร.นรต. รุนท่ี 2 หวง 9 มี.ค. – 10 เม.ย.63 
   (13) การฝกโดดรมใหม บก.สอ.บช.ตชด. รุนท่ี 2 หวง 18 พ.ค. – 19 มิ.ย.63 
   (14) โดดรมเพ่ือบรรจุแตงตั้งขอรับเงิน ต.ดร. รุนท่ี 2 หวง 22 มิ.ย. – 17 ก.ค.63 

   (15) การฝกโดดรมใหมแบบกระตุกเอง รุนท่ี 2 หวง 20 ก.ค. – 14 ส.ค..63  

(อยูระหวางเตรียมพรอมภาคอากาศ) 

  2) ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

จํานวน 4 หลักสูตรดังนี้    

   (1) การฝกหลักสูตรตอตานการกอการราย รุนท่ี 17 หวงวันท่ี 25 มิ.ย. – 28 ต.ค.63 

(จบหลักสูตร) 
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   (2) การฝกโดดรมใหม มหด. หวงวันท่ี 31 ส.ค.63 – 28 ก.ย.63 (อยูระหวาง

เตรียมพรอมภาคอากาศ) 

   (3) การฝกโดดรมใหมแบบกระตุกเอง มหด. หวงวันท่ี 31 ส.ค. – 25 ก.ย.63 (อยู

ระหวางเตรียมพรอมภาคอากาศ) 

   (4) การฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดํา (Black Tiger) หวงวันท่ี 29 ก.ย. – 28 ต.ค.63  

(จบหลักสูตร) 

  3) การสนับสนุน ชุดครูฝก ทําการบรรยายและสาธิตการฝก ใหกับผูเขารับการฝกหลักสูตร 

จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพ้ืนฐาน (ภาค ๑ รุนท่ี ๑/๖๓) 

   (1) การเตรียมอุปกรณเครื่องชวยฝกใหกับ นักเรียนจิตอาสา 904  

   (2) คณะนักเรียนจิตอาสา 904 ทําการทดสอบจิตใจโดดหอสูง  

   (3) การฝก การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง ใหกับผูเขารับการฝกหลักสูตร 

จิตอาสา ๙๐๔  

 4.5.9 ผลการปฏิบัติดานการสนับสนุนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม   

  1) ผลการปฏิบัติของชุดตรวจพิสูจน เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด   
   - 13 ต.ค.63 ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด สสน. สภ.หัวหิน ตรวจพ้ืนท่ีการจัด
กิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรฯ ณ รร.เทศบาลหัวหิน 
หอนาฬิกา  ถนนแนบเคหาสน  หนาวังไกลกังวล  สวนสาธารณะ โผน  ก่ิงเพชร  
   - 23 ต.ค.63 ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด สสน. สภ.หัวหิน ตรวจพ้ืนท่ีการจัด

กิจกรรม นอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ณ รร.เทศบาลหัวหิน, หอ

นาฬิกา,สถานีรถไฟหัวหิน  

   - 26 ต.ค.63 ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด สสน.สภ.หัวหิน ตรวจสอบวัตถุระเบิด  

พบเปน ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิง ขนาด 60 มม. ชนิดสองแสง ณ สะพานปลา อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ 

  2) การตอตานการกอการราย 

   - จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 เตรียมพรอม ดานการตอตานการกอการราย ณ ท่ีตั้ง 

  3) การปฏิบัติในพ้ืนท่ีชายแดน 

   - จัดกําลังพลสนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๔ ในการรักษาความม่ันคงภายในและการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 215 นาย   

ลําดับ การปฏิบัติ จํานวน หมายเหตุ 

๑. การ ลว.จรยุทธ 19  

๒. การ ลว.พิสูจนทราบ/ซุมโจมตี 2  

๓. การ ลว.ทางน้ํา 3  

๔. จุดตรวจถาวร 1  

๕. จุดตรวจยุทธวิธี 12  

6. การ รปภ.ครู,โรงเรียน,พระสงฆ 27  

7. การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม 23  

8. การ รปภ.เสนทาง 14  

รวม 101  
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   -  จัด กําลั งพลปฏิบั ติหน า ท่ี รั กษาความสงบเรี ยบร อย พ้ืน ท่ี  จว . เพชรบุ รี 

และ จว.ประจวบคีรีขันธ พ้ืนท่ีปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ ผลการปฏิบัติ จํานวน 

๑. การลาดตระเวน 17 
๒. การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 31 

รวม 48 
 

 4.5.8 การปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

  - หวงวันท่ี 14 – 16 ต.ค.๖๓  จัดกําลังพลเขารวมพิธีกลาวคําสัตยปฏิญาณตนและสวน
สนามของ นรต. เนื่องในโอกาสวันตํารวจ ประจําป ๒๕๖๓ ณ รร.นรต.  
  - หวงวันท่ี 12 – 28 ต.ค.63 จัดกําลังพล คฝ.ชาย จํานวน 1 กองรอย สนับสนุนภารกิจ

ในพ้ืนท่ี บช.น. 

  - จัดกําลังพล คฝ.หญิง จํานวน ๑ กองรอย สนับสนุนภารกิจในพ้ืนท่ี บช.น. ๒ ครั้ง  

หวง 14 – 20 ต.ค.๖๓ และ หวง 28 – ๓๑ ต.ค.๖๓ 

 4.5.10 การบริหารงบประมาณ  

   บก.สอ.บช.ตชด. ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 4.5.11 การเตรียมปฏิบัติในหวงตอไป 

   ๑) เตรียมการถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เสด็จประทับแรม เปนการสวนพระองค ณ บานพักรับรอง บก.สอ.บช.ตชด. ในหวงวันท่ี 2 – 8 พ.ย.63 

   2) จัดเตรยีมกองรอยควบคุมฝงูชน สนบัสนุนภารกิจ ของ บช.น. 

   3) จัดเตรียมชุดปฏิบัติการ เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้งและซักซอมแผนเผชิญเหตุดังนี้ 

    (1) จัดเตรียมกําลังพลนเรศวร261 เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้ง 

    (2) จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัยฯ เตรียมพรอม ดานการชวยเหลือผูประสบภัย ณ ท่ีตั้ง 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 

 ๔.๖.๑ งานดานการฝกอบรม 
  1) งานดานการฝกอบรม 

   ดําเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจตามแผนการฝกอบรมและนอกแผนการ
ฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้ 

   (1) การฝกอบรมตามแผนฯ ไมมี 

   (2) การฝกอบรมนอกแผนฯ จํานวน  2  หลักสูตร  2  รุน 

     (ก) หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนท่ี 2 
(ฝกอบรม ณ กก.1-9 บก.กฝ.ฯ) (หวงการฝกอบรมแตวันท่ี 1 ส.ค.62 - 31 ม.ค.64) จํานวน 999  นาย
ปจจุบันอยูระหวางเรียนในภาควิชาการ 

     (ข) หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝกอบรม 
ณ กก.1 - 6, และ กก.8บก.กฝ.ฯ) หวงการฝกอบรมแตวันท่ี 1 ก.พ.63 - 31 ก.ค.64 จํานวน 998  นาย
ปจจุบันอยูระหวางการฝกปฏิบัติงานงานตามสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี 



๓๗ 

 

 4.6.2 การพัฒนาหนวย 

   1) การพัฒนาดานบุคลากร ขาราชการตํารวจในสังกัดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง  ๆดังนี้  

    - อบรมการใชอาวุธปนกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพับฐาน ระดับผูทําหนาท่ีชางซอม
อาวุธปน ณ กองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

    - อบรมอาวุธศึกษาและภาคปฏิบัติอาวุธปน ณ กองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

   2) การพัฒนาทางดานกายภาพ 

    (1) หนวยในสังกัดไดมีการดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง กอสรางสนามเปตอง 
ซอมแซมระบบตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง ซอมแซมอาคารคอกสุนัข อาคารกองรอย ซอมแซมรอยรั่วหลังคาของ
อาคารกองกํากับการซอมแซมอาคารโรงประกอบอาหาร ซอมแซมบานพักรับรองผูบังคับบัญชา และปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเกิดความสวยงาม 

 4.6.3 ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  
   1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
    (1) เม่ือวันท่ี 13 ต.ค.63 หนวยงานในสังกัดไดจัดพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลาย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     (2)เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.63 พล.ต.ต.ธานี  เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และขาราชการ
ตํารวจในสังกัด จัดพิธีนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  
   2) ผลการปฏิบัติงานชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด หนวยงานในสังกัด 
    - สนับสนุนชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิดจํานวน 8 ครั้ง 
   3) การชวยเหลือผูประสบภัย 
    (1) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกําลังพลชุดชวยเหลือประชาชน ออกชวยเหลือและ
บริการประชาชนท่ีเดือดรอนจากผลกระทบของพายุโซนรอน ในพ้ืนท่ี อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 

   4) การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2563 

    - ดําเนินการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร หลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และมี
ประชุมการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

   5) การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    หนวยในสังกัดมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชพ้ืนท่ี
บริเวณ กองรอยปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา และสงเสริมใหขาราชการตํารวจใชพ้ืนท่ีบริเวณบานพัก
อาศัยของทางราชการ ในการสรางโรงเรือนในการเลี้ยงไกไข สรางบอเลี้ยงปลา เพ่ือเปนแหลงอาหาร ทําใหลด
รายจายในครัวเรือนและเปนรายไดเสริมใหกับขาราชการตํารวจและครอบครัว 

 4.6.4 งานตามนโยบายและสั่งการของผูบังคับบัญชา  

   1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” มีการ
ดําเนินการตามโครงการฯ จํานวน 17 ครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในพ้ืนท่ี อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี จํานวน  1 ครั้ง 

 (ข) ในพ้ืนท่ี อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา  จํานวน  4 ครั้ง 

 (ค) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุบลราชธานี  จํานวน  3 ครั้ง 
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 (ง) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุดรธานี  จํานวน  3 ครั้ง 

 (จ) ในพ้ืนท่ี อ.แมแตง จว.เชียงใหม จํานวน  1 ครั้ง 

 (ฉ) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.สุโขทัย  จํานวน  1 ครั้ง 

 (ช) ในพ้ืนท่ี อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช  จํานวน  2 ครั้ง 

 (ซ) ในพ้ืนท่ี อ.สะเดา จว.สงขลา  จํานวน  2 ครั้ง 

   2) ยอดการจําหนวยเหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ 
 - ยอดคงเหลือ ยกมา จํานวน  66,786 เหรียญ 

 - ยอดจําหนายประจําเดือน ก.ย.63 จํานวน     62     เหรียญ 

 - คงเหลือ      จํานวน  66,724 เหรียญ 

 4.7.5 แผนการดําเนินงานหวงตอไป 
   ๑) เตรียมการฝกอบรมหลักสูตร กอป.สายครูโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 

   2) เตรียมการฝกอบรมหลักสูตร กดต. ประจําปงบประมาณ 2564 

   3) เตรียมความพรอมสําหรับการฝกหลักสูตรผูบังคับสุนัข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๗ ศอพ.บช.ตชด. 

 สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม  2563 ของ ศอพ.บช.ตชด. ดังนี้ 

 4.7.1 โครงการจิตอาสา “ เราทําความดี เ พ่ือชาติ  ศาสน กษัตริย ” จิตอาสา 904   

( พ.ต.ต.หญิง ธัญชนก นามวิบูลย  รหัส 2B-037 สังกัด กปร./สํานักงานตํารวจแหงชาติ ) 
คร้ังที่ วัน  เดือน ป สถานที่ การปฏิบัติ 

1. 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ต.ค.63  

เวลา 09.00 น.-  11.00 น. 

ณ หอประชุมที่วาการอําเภอสามรอย

ยอด อ.สามรอยยอด  

จว.ประจวบคีรีขันธ 

จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาใน

หัวขอ "สถาบันพระมหา กษัตริยกับประเทศ

ไทย"  ใหกับขาราชการครู และนัก เ รียน 

นักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอสามรอยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ รวมทั้งส้ิน จํานวน 95 คน 

 

   1)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี 12 ต.ค.๖๓ เวลา 08.45 – 11.00 น. กิจกรรม 

จิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยฯ โดยรวมทํากิจกรรมเก็บขยะ ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา

พ้ืนท่ีโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอย เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  สวนก่ิงไมท่ีไดทําการตัด ไดนําไปเผาถานใชในกิจกรรมของ

ศูนยฯตอไป  โดยมีขาราชการตํารวจ ศอพ.บช.ตชด. พนักงานและลูกจางจิตอาสา รวมทํากิจกรรม รวม ๕0 คน 

   2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี 16 ต.ค.63 เวลา 09.00 – 11.00 น. กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนารวมกับศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอชะอํา โดยรวมทํากิจกรรมเก็บขยะ ปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณวัดไทรยอย และชายหาดบานบางไทรยอย ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพ่ือความสะอาดและความ



๓๙ 

 

เปนระเบียบเรียบรอย เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

๑๘ ต.ค.๖๓ โดยมีขาราชการตํารวจ ศอพ.บช.ตชด. พนักงานและลูกจางจิตอาสา รวมทํากิจกรรม รวม 167 คน 

 สรุปกิจกรรมจิตอาสา 

 กิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ จํานวน 1  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 95 คน 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จํานวน 2  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 217 คน 

 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  - คน 

 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  - คน 

 4.6.2 คณะเขาศึกษาดูงาน 

   1) สรุปผูเขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ประจําเดือนตุลาคม 2563  

รวม 7,025 คน 

   2) ยอดคณะเขาศึกษาดูงาน จํานวน 7 คณะ รวม 212 คน 

   3) คณะท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานไมเปนทางการและเขาดูงานโดยหนวยงานตางๆ เขา

เยี่ยมชม ซ่ึงไมไดผานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ ตามแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในศูนย และรอบศูนยฯ 

จํานวน 3,021 คน 

   4) ยอดผูเขาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา จํานวน 2,809 คน 

   5) ยอดผูเขารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อโควิด – 19  

รวมท้ังหมด 983 คน 

 4.7.3 งานสวัสดิการ 

   1) โครงการอาหารกลางวัน 

   2) ลางอัดฉีดรถยนต 

   3) สวัสดิการรานกาแฟหวยทราย  

   4) รานคาสวัสดิการ 

   5) รานตนไมเกษตรกร 

   6) รานตัดผม 

  สรุปผลมวลรวม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖3 

 รวมลดรายจาย 32,109 บาท 

 รวมเพ่ิมรายรับ 49,351 บาท 

 ผลมวลรวมเปนบวก 81,460 บาท 

 4.7.4 เรื่องอ่ืนๆ 

   1 )  วัน ท่ี  ๒๑ ต .ค .๖๓ พ.ต .ท .ชาญ รา มัญอุดม รอง  ผกก .ศอพ.บช .ตชด./ 

รองผูอํานวยการศูนยศึกษา การพัฒนาหวยทรายฯ พรอมดวยขาราชการตํารวจ พนักงาน เจาหนาท่ี และ

ลูกจาง รวมทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป วันคลายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หองประชุมหวยทราย ๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

   2) มาตรการปองกันไวรัสโคโรนา 2019  

    (1) เจาหนาท่ีตรวจคัดกรองผูมาใชบริการ รานคาสวัสดิการ ,รานกาแฟ และราน

ตนไมสวัสดิการ  
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    (2) ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19  จํานวน 721 คน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
 4.8.1 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 

  1) จัดขาราชการตํารวจเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ  

(State Quarantine) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   (1) กก.ตชด.21 จัดกําลังพล จํานวน 20 นาย ปฏิบัติหนาท่ี รปภ.พ้ืนท่ีควบคุมโรค

แหงรัฐณ โรงแรม Bay Beach Resort Pattaya จว.ชลบุรี ตั้งแตวันท่ี 29 ต.ค.63 – 11 พ.ย.63  (14 วัน)   

   (2) กก.ตชด.31 จัดกําลังพล จํานวน 20 นาย  ปฏิบัติหนาท่ี รปภ.พ้ืนท่ีควบคุม

โรคแหงรัฐ ณ โรงแรมพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแตวันท่ี 3 พ.ย.63 – 16 พ.ย.63 (14 วัน) 

  2) เตรียมการตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พรอมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม 

บช.ตชด. ในวันพฤหัสบดี ท่ี 12 พ.ย.63 ระหวางเวลา 09.30 – 11.20 น. ณ หองประชุมวิปุลากร  

บช.ตชด.โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

    เวลา 09.3๐ น. ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางโดยรถยนตจาก บก.ทท. ไป  

บช.ตชด. ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 

    เวลา ๑๐.00 น. ผบ.ทสส. เดินทางมาถึง บช.ตชด. 

   - ผบช.ตชด. ทําความเคารพและรายงานตัว 

   - ผบช.ตชด. เชิญ ผบ.ทสส. ข้ึนแทนรับความเคารพ และตรวจแถวกองเกียรติยศ  

   - ผบ.ทสส. และคณะ กลับหลังหันมายังอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา  ศรียานนท 

   - ผูควบคุมแถวสั่งทําความเคารพอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา  ศรียานนท 

   - ผบ.ทสส. และคณะทําความเคารพ (วันทยาหัตถ) 

   - ผบ.ทสส. วางพวงมาลัย 

   - ผบ.ทสส. เดินกลับมาหนาแถว และอยูในทาทําความเคารพ (วันทยาหัตถ) 

   - ผูควบคุมแถวสั่งเอามือลง เสร็จสิ้นการวางพวงมา 

     เวลา ๑๐.10 น. ผบช.ตชด. เชิญ ผบ.ทสส. เขาหองฤทธิฦาชัย (หองรับรอง) ชั้น 

๑  

     อาคารจุลละพราหมณ 

   - ลงนามสมุดตรวจเยี่ยม 

   เวลา ๑0.20 น. ผบ.ทสส. รับฟงบรรยายสรุป ณ หองวิปุลากร ชั้น ๕ อาคารจุลละพราหมณ  

   - ผบ.ทสส. มอบนโยบาย และกลาวขอบคุณ 

   - ผบช.ตชด. มอบของท่ีระลึกใหแก ผบ.ทสส. 

   เวลา ๑๑.00 น. ผบ.ทสส. ข้ึนแทนรับความเคารพกองเกียรติยศ 

   เวลา ๑1.20 น. ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางไป บก.ทท. 

  



๔๑ 

 

  ๓) ขอมูลการปฏิบัติภารกิจสนับสนุน บช.น. ในการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ี กทม. 

   (๑) กก.ตชด.๑๑,๑๒,๒๑,๓๑,๓๒,๔๑ ท้ัง ๖ กองรอย บช.น. ไดแบงมอบหมาย

ภารกิจในแตละวัน 

     โดยมอบหมายให ๓ กองรอย เปนชุดเคลื่อนท่ีเร็ว และอีก ๓ กองรอย 

เตรียมพรอม ณ สถานท่ีตางๆ ซ่ึง บช.น จะแจงใหทราบในแตละวัน 

   (๒) ขอมูลสถานท่ีพักแรม  

     - กก.ตชด.๑๑,๑๒ พักแรมท่ี โมสรตํารวจ  

     - กก.ตชด.๒๑  พักแรมท่ี บก.ตชด.ภาค ๑ ( และจะเดินทางเขาพัก ณ บช.ตชด. 

ในวันท่ี ๑๒ พ.ย.๖๓ หลังเสร็จสิ้นภารกิจตอนรับ ผบ.ทสส.) 

     - กก.ตชด.๓๑ พักแรมท่ีวัดบพิตรพิมุข 

     - กก.ตชด.๓๒ พักแรมท่ีวัดอินทรวิหาร 

     - กก.ตชด.๔๑ พักแรมท่ีวัดโสมนัสราชวรวิหาร 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.8.2 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 

  ๑) ความคืบหนาศูนยฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรพ้ืนฐาน” (ภาค ๑) 

   ตามท่ี ตร. มอบหมายให บช.ตชด.เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการเตรียมความ

พรอมของอาคารสถานท่ี โรงเรียนสื่อสาร ตชด. ในพ้ืนท่ีคายพระรามหก อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี ใหเปนไปตาม

แนวทางการฝกอบรมท่ีกําหนด และสนับสนุนในสวนของหนวยงานหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ

การฝกท่ีเก่ียวเนื่อง หรือท่ีไดรับประสานจาก ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร 

จิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” (ภาค 1) รุนท่ี 1/63 ในระหวางวันท่ี 15 - 31 ต.ค.63 มีผูสมัครเขารับ

การฝกอบรมในสวนของ บช.ตชด.จํานวน 5 นาย ประกอบดวย บก.สอ.ฯ จาํนวน 1 นาย และบก.ตชด.ภาค 1 

จํานวน 4 นาย ผานการสัมภาษณ จํานวน 1 นาย เปนผูสมัครจาก บก.ตชด.ภาค 1 (กก.ตชด.12 ) ยอดผูเขา

รับการฝกอบรมจํานวนท้ังสิ้น 200 คน ประกอบดวย ชาย 148 คน และหญิง 52 คน  

   การฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 199 คน ประกอบดวย 

ชาย 148 คน และ หญิง 51 คน ไมผานการฝกอบรม จํานวน 1 คน ไดแก ผูเขารับการฝก พัชรี แกวคํา  

อายุ 33 ป สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภาวะเครียด ไมสามารถปรับตัวได แพทยลงความเห็นใหกลับไปพักท่ี

บานตามภูมิลําเนาเดิม จว.แพร 

   ปญหาขอขัดของท่ีพบ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง  

   พล.ต.อ.ปยะ  อุทาโย  รอง ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจติดตามการดําเนินการของหนวย

เก่ียวของในการสนับสนุนการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนยฝกอบรมจิตอาสา ภาค 1 อ.ชะอํา  

จว.เพชรบุรี ในวันพุธท่ี 28 ต.ค.63 และมีขอสั่งการดําเนินการดังนี้  

   (1) เนื่องจากหองสอนอบรมถูกออกแบบมาใหสามารถจุ ผูเขารับการฝกไดเพียง ๑๕๐ คน  

แตปจจุบันมีผูเขารับการฝก จํานวน ๒๐๐ คน ทําใหเกิดความแออัดของผูเขารับการฝก รวมท้ังโรงอาหารซ่ึงมี

ความคับแคบ จึงควรขยายขนาดพ้ืนท่ีของหองสอนอบรมศูนยฝกฯ และโรงอาหาร ใหมีขนาดกวางข้ึน  

เพ่ือลดความแออัด และควรจัดใหมีพ้ืนท่ีในการทําความสะอาดอุปกรณและภาชนะท่ีใชประกอบเลี้ยง  



๔๒ 

 

บริเวณอาคารสูทกรรม ใหมีความเหมาะสม ถูกหลักสุขาภิบาล โดยทานประธานฯ ไดสั่งการให บช.ตชด. 

ประสานกับ ยธ.สกบ.ในการออกแบบ ปรับปรุง ขยายพ้ืนท่ีเพ่ือลดความแออัด 

   (๒) โรงนอนชายมีขนาดพ้ืนท่ีแออัด  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง การดําเนินการปรับปรุง 

ซอมแซม อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสื่อสาร ตชด. ระยะท่ี 3 โครงการปรับปรุงอาคารโรงนอนและงานปรบัปรุง

หองนํ้าชาย และโครงการปรับปรงุอาคารโรงนอนและงานปรับปรุงหองนํ้าหญิง ระยะท่ี 2 ซ่ึงมีกําหนดแลวเสร็จ

วันท่ี 28 ม.ค.64  จึงใหดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ใหมีความพรอมกอนการเปดอบรมรุนท่ี 2 ตอไป 

   (๓) ปจจุบันการฝกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แปลง ๑ และ แปลง ๓) อยู

ท่ีโครงการฟารมตัวอยางฯ บานบอหวี จังหวัดราชบุรี ใชเวลาเดินทางจากศูนยฝกจิตอาสาภาค ๑ ประมาณ 

๒.๕๐ ชม.  ซ่ึงหางไกล และทําใหผูเขารับการฝกออนเพลีย จึงควรมีการสรางสถานีการเรียนรูตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม (โคก หนอง นา) (แปลง ๑) และ สถานีการเรียนรู  ในรูปแบบฟารมตัวอยาง (แปลง ๓) ไวใน

พ้ืนท่ีภายในศูนยฝกฯ หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยทานประธานฯ ไดสั่งการใหสรางสถานีดังกลาวไวในพ้ืนท่ี 

ศอพ.บช.ตชด. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู  และลดขอจํากัดในเรื่องของการเดินทาง 

   (๔) การฝายเสนาธิการและฝายอํานวยการบางนาย ยังไมผานการฝกอบรม หลักสูตร

จิตอาสา ๙๐๔ แนวทางแกไข ในการจัดการฝกรุนตอไป ผูอํานวยการศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 

ภาค ๑  มอบแนวทางใหจัดผูท่ีผานการฝกอบรมฯ มาทําหนาท่ีฝายเสนาธิการและฝายอํานวยการ ทุกนาย 

   (๕) การฝกอบรมปฐมนิเทศครูปกครองและครูพ่ีเลี้ยงใชเวลานอยเกินไปแนวทางแกไข

ทางศูนยฝกฯ จะจัดใหมีการฝกทบทวนการทําหนาท่ีครูปกครองและครูพ่ีเลี้ยงเปนเวลา ๑ สัปดาห กอนเปด

หลักสูตร 

    - การฝกอบรมลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุนท่ี 5/2563 

ระหวางวันท่ี 10 พ.ย. – 29 ธ.ค.63 ณ ณ รร.จอส.พระราชทาน (วิภาวดี ) จํานวน 72 นาย รายงานตัวเขา

รับการฝกอบรม ณ รร.จอส.พระราชทาน ในวันอังคารท่ี 10 พ.ย.63 เวลา 07.00 น. สวนของ บช.ตชด. มี 

ผูผานการสัมภาษณใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุนท่ี 5/63 จํานวน 

6 คน ดังนี้ 

 (ก) พ.ต.อ.กวีพงษ  ชลการ  ผกก.ศอพ.บช.ตชด. 

 (ข) พ.ต.ท.อภิรัตน  เปยมพูล  รอง ผกก.ตชด.13 

 (ค) พ.ต.ท.หญิง กฤตยา แสงจันทร  ประดิษฐพงษ รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 

 (ง) พ.ต.ท.เกรียงไกร  สิตะเสน   สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 

 (จ) พ.ต.ท.ดุสิต  ประสิทธิ์สุวรรณ   ผบ.รอย กก.ตชด.34 

 (ฉ) พ.ต.ต.หญิง บุณิกา  เสียงกลอม  สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. (ไดรับ

การประสานจาก สยศ.ตร. แจงวา ศอญ.จอส.พระราชทาน  ใหขาราชการตํารวจรายนี้เขารับการอบรมเพ่ิมเติม 

เนื่องจากมีผูสละสิทธิ์) 

    - ผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน กษัตริย” ตาม

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ หนวย กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  

  



๔๓ 

 

    โดย บช.ตชด. กําชับการรายงานใหถือปฏิบัติตาม ว.บช.ตชด. ดวนท่ีสุด  

ท่ี 0030.152/88 ลง 19 ก.พ.63 และ ว.บช.ตชด. ดวนท่ีสุด ท่ี 0030.152/211 ลง 26 ก.พ.63 โดย

เนนย้ําใหทุกหนวยท่ีดําเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท (หนวยเปนเจาภาพ/หรือเขารวม) รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแบบรายงาน ผนวก ก. และ ก.-1 เรื่อง สั่งการใหหนวยในสังกัด บช.ตชด. ท่ีมีท่ีตั้งสวนภูมิภาค 

จัดกําลังพลเขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพ้ืนท่ี เดือนละ ๑ ครั้ง สําหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีการรวมจัด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจํานวน 169 ครั้ง โดยแบงเปนหนวยดําเนินการเอง จํานวน 19 ครั้ง  รวมกับหนวยใน

พ้ืนท่ี จํานวน 150 ครั้ง ,กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 5 ครั้ง  โดยแบงเปนหนวยดําเนินการเองจํานวน  

3 ครั้ง รวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จํานวน 2 ครั้ง และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน 14 ครั้ง รวมท้ังสิ้น  

188 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม โดยแบงเปน ขาราชการ ตชด. จํานวน 3,157 นาย , ขาราชการตํารวจหนวย

อ่ืน จํานวน 1,899 นาย รวมขาราชการตํารวจท้ังสิ้น 5,056 นาย, หนวยราชการอ่ืน จํานวน 20,194 คน 

และ ประชาชน จํานวน 29,844 คน รวมท้ังสิ้น 55,094 คน 

  ๒) ประชุมติดตามการดําเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสา

พระราชทาน ตามแนวทางพระราชดําริ ครั้งท่ี 7 / 2563 วันพฤหัสบดีท่ี  5  พ.ย.63 เวลา 13.30 น.  

ณ ศปก.ตร. ขอสั่งการของ พล.ต.อ.ปยะ  อุทาโย  รอง ผบ.ตร.  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 5 พ.ย.63 ท่ีเก่ียวของกับ 

บช.ตชด. ดังนี้ 

     (1) ดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา และงาน Local CAT  โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ใหทุกหนวยดําเนินกิจกรรมจิตอาสาอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ลักษณะเชิงรุก มีแผนปฏิบัติท่ี

ชัดเจน ตรวจสอบได เหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนท่ี สถานการณ 

    (2) การจัดฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสาร 904 หลักสูตรพ้ืนท่ี "ภาค" ท่ีมอบหมาย

ให บช.ตชด. และ สยศ.ตร. เปนหนวยหลัก  สนับสนุนการฝกอบรม และใหรวมกับหนวยท่ีเก่ียวของพัฒนาตอ

ยอดโครงการหวยทรายเปนพ้ืนท่ีปฏิบัติ 

  ๓) โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือดําเนินงานตาม

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   บก.สอ.บช.ตชด. รายละเอียดไดนําเสนอเรียบรอยแลว  ท่ีผานมา บช.ตชด. ไดมี

ประชุมติดตามการดําเนินการโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี  บช.ตชด.เพ่ือดําเนินงานตาม “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้ ง ท่ี  ๙ (๒/๒๕๖๓) เ ม่ือวัน ท่ี  ๔ มิ .ย .๖๓ ณ หองประชุมวิปุลากร ชั้น  ๕  

อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด.  

   บช.ตชด. จะจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือ

ดําเนินการตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งท่ี ๑๐ (๓/๒๕๖๓) ภายในเดือน พ.ย.๖๓ โดยเชิญ

คณะกรรมการทุกภาคสวนเขารวมประชุม เพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามโครงการ ฯ โดยมี ผบช.ตชด.เปน

ประธาน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  



๔๔ 

 

  ๔.๘.3 ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 

สังกัด 
เรื่องรองเรียน(จเรตาํรวจ) การสืบสวนขอเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย 

เกิด แลวเสร็จ คงเหลือ เกิด แลวเสร็จ คงเหลือ เกิด แลวเสร็จ คงเหลือ 
บช.ตชด. 3 2 1 - - - - - - 
บก.อก.บช.ตชด. - - - 1 1 - - - - 
บก.สสน.บช.ตชด. 1 - 1 - - - - - - 
บก.กฝ.บช.ตชด. - - - - - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 1 4 1 3 6 2 4 - - - 
บก.ตชด.ภาค 2 2 1 1 9 4 5 4 - 4 
บก.ตชด.ภาค 3 2 - 2 5 4 1 4 - 4 
บก.ตชด.ภาค 4 3 - 3 6 3 3 4 1 3 
บก.สอ.บช.ตชด. 1 - 1 - - - - - - 
ศอพ.บช.ตชด. - - - - - - - - - 
รวม 16 4 12 27 14 13 12 1 11 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๘.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญดังนี้ 
  1) การจัดทําคูมือบริหาร รร.ตชด. 

   ตามท่ี บช.ตชด. ไดมีคําสั่ง ท่ี 190/2563 ลงวันท่ี 20 เม.ย.63 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําคูมือบริหาร รร.ตชด. ตามรายละเอียดท่ีแจงไปแลวนั้น ขณะนี้ บช.ตชด. ไดมีวิทยุสั่งการ

แจงให บก.ตชด.ภาค 1-4 ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานยอยเพ่ือยกรางคูมือการบริหารงาน รร.ตชด. โดยมี

รายละเอียดแนบเอกสารท่ีเก่ียวของไปดวยแลว ท้ังนี้เพ่ือนํามาสรุปนําเสนอคณะทํางานขง บช.ตชด. ตอไป 

  2) กิจกรรมงานนอมรําลึกสมเด็จยา 120 ป วันคลายวัยพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนน ี

    เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.63 ผบช.ตชด. ไดรวมกิจกรรมงานนอมรําลึกสมเด็จยา 120 ป 

วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดย บช.ตชด. ไดจัดวงดนตรีของนักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.22 รวมแสดง

บรรเลงเพลงในกิจกรรมครั้งนี้ดวย และตอมาวงดนตรีของนักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.22 ไดรวมแสดง

บรรเลงในกิจกรรมงานนอมรําลึก ธ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร สมเด็จยา 120 ป ณ ศูนยการคาไอคอนสยาม กรุงเทพฯ 

  3) งาน “นอมรําลึก คิดถึง สมเด็จยา 120 ป”  

    เ ม่ือวันท่ี 23 ต .ค.63 ผบก .อก .บช .ตชด . เปนผูแทน บช .ตชด . เฝารับเสด็จ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดงานนอมรําลึก

คิดถึงสมเด็จยา 120 ป ณ หางสรรพสินคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

  4) งาน “สมเด็จยา เสด็จฯ พิชิตยอดดอยอินทนนท” 

    เ ม่ือวันท่ี 1 พ .ย.63 พล .ต .ท .วิชิต ปกษา ผบช .ตชด . เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงดนตรีพระราชทาน  
เรื่อง สมเด็จยา เสด็จฯ พิชิตยอดดอยอินทนนท” เนื่องในวันมูลนิธิสิรินธร ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 



๔๕ 

 

 ๔.๙ บก.สสน.บช.ตชด. 
   4.9.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
 1) ภารกิจในหวงเดือนตุลาคม 2563 
 (1) การปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือดูแลขาราชการตํารวจและดูแลผูมาติดตอราชการให
ไดรับความสะดวก รวมถึงการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ และการซอมแซมเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใช
สถานท่ี 
 (2) การดําเนินการจัดทํา 5ส ของ ฝสสน.1-5 บก.สสน.บช.ตชด. 
 2) ภารกิจท่ีสําคัญของผูบังคับบัญชา 
    (1) เปนตัวแทนในการรับเครื่อง AED จากสายการการแพทยฉุกเฉินมาใชในงานราชการ 
    (2) การตรวจเยี่ยม รร.ตชด. ในพ้ืนท่ี จว.ราชบุรี รวมกับมูลนิธิ ปสว.ตามโครงการ
กิจกรรมเฝาระวังทันตสุขชภาพในเด็กนักเรียน รร.ตชด. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการปฏิบัติบรรลุ
เปาหมายเด็กนักเนรียนไมมีฟนผุ เนื่องจากการใสใจใหนักเรียนแปรงฟนทุกครั้งหลังอาหาร และการลดการ
รับประทานขนมหวาน 
    (3) การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ท่ีเปดหนวย 
ปฐมพยาบาลอยูภายในโรงเรียนจิตอาสาฯ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
    (4) การตรวจเยี่ยมตํารวจชุด อคฝ.ท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี ผลการ
ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.9.2 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. รายงานการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
   1) การดูแลผูเกษียณอายุราชการโดยในชวงท่ีผานมามีอดีตผูบังคับบัญชาไดเสียชีวิต 
ทาง ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ไดจัดกําลังพลเขารวมพิธีศพจํานวน 2 ราย ไดแก 
    (1) พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ .ต .อ .วิจิตร อินทโรจน ไดจัดพิธีศพระหวาง 
ระหวางวันท่ี 29 ต.ค.63 – 1 พ.ย.63  
    (2) พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.เจตนจํารัส จุกวิลาศ อดีต ผบก.สสน.บช.ตชด.  
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ระหวางวันท่ี 6-9 พ.ย.63  
   2) โครงการดูแลทายาทกรณีเสียชีวิตในหวงท่ีผานมาไมมีขาราชการตํารวจ ตชด. 
สวนกลางเสียชีวิต ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 522 คน กรณีมีผูเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงินจํานวน 61,250 บาท 
สําหรับขาราชการตํารวจท่ีเขามาใหมไดกําชับใหเจาหนาท่ีแจงประสานไปทุกกองกํากับการใน บช.ตชด. สวนกลางเพ่ือ
สมัครเปนสมาชิกเรียบรอยแลว 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.9.3 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. รายงานผลการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
  1) บช.ตชด. จัดกําลังพลสวนสนามในพิธีกลาวคําสัตยปฏิญาณของขาราชการตํารวจ และ
นักเรียนนายรอยตํารวจเนื่องในวันตํารวจป พ.ศ.2563 ฝสสน.3ฯ ไดอัญเชิญธงชัยเฉลิมพล บช.ตชด. เขารวม
พิธีการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
  2) การสนับสนุนการฝกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพ้ืนฐานรุน 1/63 ณ ศูนยฝกจิต
อาสาภาค 1 ฝสสน.3ฯ จัดชุดชางควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค จนจบการฝก เปนไปดวยความเรียบรอย 



๔๖ 

 

  3) ในสวนของการติดตามผลการประสานงาน คุณชัยโรจน มุงธัญญา หัวหนาฝายบริหาร
ภูมิภาคสํานักงานทรัพยสินฯ ขอใชพ้ืนท่ีรอบศูนยฝกปรับปรุงตามทฤษฎีโคกหนองนาซ่ึง พล.ต.อ.สถิตยพงษ  
สุขวิมล ราชเลขานุการ กรุณาอนุญาต สําหรับในภาพรวมอยูระหวางพระบรมราชวินิจฉัย 
  4) การดําเนินการขอคืนพ้ืนท่ี พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผยก.ยธ. แจงวา จะอยูระหวางการ
พิจารณาจากท่ีดิน ตร.ฝสสน.3ฯ ประสาน ฝสสน.2ฯ เตรียมของบปรับปรุง รร.สื่อสาร ตชด. แหงใหม 
  5) การสนับสนุนควบคุมฝูงชน ฝสสน.3ฯ จัดชุดชางยนต, พลาธิการ, พลาธิการ, พลขับ, 
โยธาธิการ และสรรพาวุธสนับสนุนตลอดภารกิจ 
  6) การสนับสนุนการฝกทบทวนฝนพ้ืนท่ี Local CAT ไดรับมอบ M16A1 พรอมท้ัง
อุปกรณจาก พล.ต.ต.อนุชา จารยะพันธุ ผบก.ศฝร.ภ.1 หลังเสร็จสิ้นการฝกเรียบรอย 
  7) การดําเนินการเก่ียวกับภารกิจ ถปภ. ดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและท่ีประทับอยู 
รับมอบครุภัณฑอยูระหวางลงระบบ GF 
  8) การเตรียมจายปนพก Glock กุญแจมือสําหรับผูท่ีขบ รร.นรต, และ นสต. และ Taser จาก
สรรพาวุธเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ฝสสน.3ฯ จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๙.2 ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 

รายงานผลการเบิกจายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันท่ี ๓1 ต.ค.๖๓ 

 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 



๔๗ 

 

5. วาระท่ี 5 เรื่องขอส่ังการของผูบังคับบัญชา 

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

   5.1.1กําชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหมีการกวดขันระเบียบวินัยของเจาหนาท่ีภายในสังกัด

อยางสมํ่าเสมอ 

   5.1.2 เนนย้ํ าหัวหนาหนวยในสังกัด บช.ตชด. ในการมีน้ําใจ และมีการสื่อสารกับ

ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการสรางความไววางใจระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  

หากมีปญหาเกิดข้ึน ผูใตบังคับบัญชาสามารถพ่ึงพาผูบังคับบัญชาของตนได 

   5.1.3 กําชับ บก.ตชด. และ กก.ตชด. ใหดําเนินการตรวจสอบความลาชาในการดําเนินการ

ทางวินัยของหนวยในสังกัด บช.ตชด. โดยจะมีซุมตรวจการดําเนินการดังกลาวจากทาง บช.ตชด.  

อีกครั้งหนึ่ง 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.2 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด. 
   5.2.1 กําชับ บก.ตชด.ภาค 1-4 ใหมีการกํากับดูแลการนําถุงยังชีพพระราชทานท่ีคงคางไป
แจกจายของหนวยในสังกัดแกประชาชน ใหเกิดความเหมาะสม และตรงตามเหตุการณปจจุบัน รวมถึงให
ดําเนินการจําหนายถุงยังชีพท่ีคงคางอยูเดิมใหเปนท่ีเรียบรอย เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินการใน
หวงถัดไป 
   5.2.2 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด. ถึงการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการปลูกปา และชุด
ตํารวจชางตามโครงการจิตอาสาฯ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.3 พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
   5.3.1 เนนย้ํา ผบก. และ ผกก. ในสังกัด บช.ตชด. ท่ีรับผิดชอบงานทางดานการศึกษาไดใสใจ
ดูแลการบริหารจัดการของ รร.ตชด. ในชวงการเหลื่อมของปงบประมาณปจจุบัน กับ ปการศึกษา  
   5.3.2กําชับ ผบก. และ ผกก. ในสังกัด บช.ตชด. ให มีการกํากับ เรงรัด การจัดทํา 
Master Plan ของ รร.ตชด. ใหแลวเสร็จ และไดจัดสงมายัง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 
และประสานการปฏิบัติอีกสวนหนึ่ง 
   5.3.3 กําชับ ผบก. และ ผกก. ในสังกัด บช.ตชด. ใหมีความใสใจในการนําพระราชกระแส
รับสั่งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเสด็จฯ 
ในพ้ืนท่ี จว.อุบลราชธานี, จว.ศรีสะเกษ, และ จว.ยโสธรไปขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
   5.3.4 เนนย้ํา ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ใหมีการจัดเตรียมแผนสํารองกรณีเกิดหตุขัดของในการ
ถวายรายงาน ตอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช
ระบบ power point ในการเสด็จฯ ไปยังพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ บก.ตชด.ภาค 3 ในหวงปการศึกษา 2564 
   5.3.5 เนนย้ําการจัดชุดชางสนามเพ่ือสนับสนุนภารกิจชุด อคฝ. ตามแผนของ ตร.โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  



๔๘ 

 

 1) การจัดชุดชางสนามตามอัตราการจัดไว ณ บก.ตชด.ภาค 1  
 2) ใหทาง ผกก. มีการจัดกําลังชุดชางสนามประกอบกับชุด อคฝ.  
 3) ใหทาง ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. เตรียมจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือรองรับการ
ดําเนินการดังกลาว 
 4) ในการสับเปลี่ยนกําลังหากไมมีความจําเปนขอใหคงกําลังพลท่ีเคยปฏิบัติงานไว 
หรือหากมีกําลังพลท่ีเพ่ิมเติมมาใหมใหทาง บก.กฝ.บช.ตชด. สงนายตํารวจผูชํานาญการเพ่ือรับผิดชอบการฝก
กําลังพลท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา 
 5) เนนย้ําเรื่องการดูแลขวัญกําลังใจของเจาหนาท่ีชุด อคฝ. ท้ังการจัดสวัสดิการ ท่ีพัก 
อาหาร และการรักษาพยาบาลใหแกเจาหนาท่ีชุด อคฝ. 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.4 พล.ต.ต.ณัฐ  สิงหอุดม  รอง ผบช.ตชด. 
   5.4.1 กําชับหนวยตนสังกัดของชุด อคฝ. ในการบริหารจัดการขวัญกําลังใจของเจาหนาท่ีชุด 
อคฝ. ท้ังการตรวจความพรอม การจัดสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมถึงกําชับ 
ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. ในการดําเนินขอรับงบประมาณสนับสนุนใหเสร็จสิ้นตามแตละผลัด 
   5.4.2 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด. ในการชวยกันสนับสนุนภารกิจของ บช.ตชด. ใหมีความ
สอดคลองตามความสําคัญของภารกิจท่ีหนวยตองรับผิดชอบตามท่ีทางผูบังคับบัญชาไดพิจารณามอบหมาย 
   5.4.3 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหมีการแจงรายละเอียดประกอบในการต้ังขอรับ
งบประมาณ และเตรียมการเรื่องงบลงทุน ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของกระทรวงการคลังใหทันเวลา 
เปนไปตามแนวนโยบายของ ตร. รวมถึงใหมีการสงขอมูลโครงการท่ียังมีความตองการขออนุมัติงบประมาณ
มายัง ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. เพ่ือในกรณีของบเหลือจาย หรือมีการประสานงานกับ ตร. หากมีการแจงเขามา 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.5 พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด. 
   5.5.1 กําชับผูบังคับบัญชาตนสังกัดของชุด อคฝ. ใหมีการลงรายละเอียดในสวนของประวัติ 
ความเปนมาของเจาหนาท่ีท่ีจัดมาเพ่ือปฏิบัติงาน โดยเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติงานไมควรเปนผูมีความประพฤติท่ี
สรางผลกระทบใหกับหนวย 
   5.5.2 เนนย้ํา ผกก. ท่ีรับผิดชอบกําลังชุด อคฝ. ไดตรวจสอบความเรียบรอย และความ
สมบูรณในสวนตางๆ เพ่ือใหกําลังพลท่ีเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีของชุด คฝ. มีความสมบูรณแบบ และมี
ภาพลักษณตามท่ีปรากฏตอสังคม 
   5.5.3 กําชับใหมีการจัดผูบังคับบัญชาหรือจัดตัวแทนจากหนวยตนสังกัดของชุด คฝ. ในการ
ตรวจเยี่ยมเจาหนาท่ีชุด อคฝ. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และเปนการประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติงาน
ของผูบังคับบัญชา รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดงบประมาณในการแกปญหาจากหนวยตน
สังกัดซ่ึงจะถือเปนแบบอยางท่ีดีในการนําหนวยของตัวผูบังคับบัญชา 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.6 พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 

   - เนนย้ําถึงขอหวงใยในการดําเนินการกอสรางโรงแรมภายในคายพระรามหกสวนของระยะท่ี 3  

ท้ังสวนการติดตามการกอสรางเข่ือนเรียงหินเพ่ือก้ันแนวตลิ่ง และการกอสรางถนนเขาสูโรงแรม จํานวน 2 ประเด็น 



๔๙ 

 

   1) กําชับ ผบก.กฝ.บช.ตชด. และ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ใหมีการติดตามสถานการณการ

พังทลายของแนวถนนซ่ึงสงผลกระทบตอการทรุดตัวของอาคาร A3 ในทุกระยะ ซ่ึงหากไมมีการแกไข 

จะเกิดการทรุดตัวอยางตอเนื่อง 

   2) เนนย้ําใหมีการผลักดันการกอสรางถนนในเสนทางท่ีเกิดความคุมคา และใหสอดคลองกับ

มติท่ีประชุมของหนวยงานจํานวน 6 หนวยงานภายในคายนเรศวร และคายพระรามหก 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.7 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา  ผบช.ตชด./ประธาน 
   5.7.1 เนนย้ํา ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. และ ทางกองกํากับการท่ีมี ผดด. อยูในความดูแล 
ใหดูรายละเอียดในการประเมิน ผดด. รวมถึงการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง ผดด. ใหมีความรอบคอบรัดกุมมิใหเกิด
ความเสียหายข้ึนตอหนวย 
   5.7.2 กําชับ กก.ตชด.11 ใหมีการติดตามความคืบหนาการขอใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะกูด  
วามีการดําเนินการถึงข้ันตอนใด เพ่ือจะไดมีการประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในลําดับถัดไป 
   5.7.3 กําชับ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องการจัดทําขอมูลของชมรมศิษยเกา รร.ตชด.  
   5.7.4 เนนย้ํา กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ถึงความคืบหนาในการกอสรางสนามเปตอง และอาคาร 
   5.7.5 เนนย้ํา ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ใหติดตามความคืบหนา ในการขยายหองเรียนของ  
รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.11 รวมถึงรวบรวมและสรุปผลการดําเนินการพรอมภาพเพ่ือกราบบังคมทูล 
รายงานตอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   5.7.6 กํ าชั บ  กก .ตชด .24 เ รื่ อ งความ คืบหน า ในการดํ า เนิ นก อสร า งบ าน พักครู   
รร.ตชด.บานหวยหมากหล่ํา  
   5.7.7 กําชับ ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. และกองกํากับการในสังกัด บช.ตชด. ในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลขาราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุราชการใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเปนขอมูลในการดูแลสิทธิประโยชน
ท่ีพึงมีของขาราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุราชการ รวมถึงการนําหลักมวลชน 7 ข้ันตอนมาใชในการขับเคลื่อน
ชมรมผูเกษียณอายุราชการของหนวยในสังกัด บช.ตชด.  
   5.7.8 เนนย้ํา ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ถึงความคืบหนาในการหาแนวทางชวยเหลือ ผดด.  
เรื่องการจัดสรรอัตราเพ่ือบรรจุผดด. เขาเปนพนักงานราชการ 
   5.7.9 เนนย้ํา ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องการบรรจุกําลังพลจํานวน 1,000 อัตรา  
ในสวนของ บก.ตชด.ภาค 4 เพ่ือเขาเปน นสต.  
   5.7.10 เนนย้ํา บก.กฝ.บช.ตชด. ในการจัดเตรียมหนวยฝกใหมีความเพียงพอเพ่ือรองรับ นสต. 
ท่ีจะมีการรับสมัครเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
   5.7.11 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด. ในการรักษาสถานภาพกําลังของ บช.ตชด. รวมถึง
การหาแนวทางในการจัดสรรกําลังพลใหมีความเพียงพอตอการคงความพรอมในการปฏิบัติงานของหนวยใน
สังกัด บช.ตชด. 
   5.7.12 กําชับให รอง ผกก. และ ผบ.รอย ในสังกัด บช.ตชด. ท่ีควบคุมชุด อคฝ. ใหดูแล
ผูใตบังคับบัญชาในการใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยางใกลชิด  
   5.7.13 กําชับ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ดําเนินการประสานการปฏิบัติกับ บก.ตชด.ภาค 1-4 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินของ รร.ตชด. โดยเชิญศิลปนภายในพ้ืนท่ีมาถายทอดศิลปะ
พ้ืนบานใหแกนักเรียน เพ่ือเปนการปลูกฝงใหมีการรักพ้ืนถ่ินของตน มีความหวงแหนวัฒนธรรม 
  



๕๐ 

 

   5.7.14 เนนย้ํา ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด., ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. และทางกองกํากับการท่ีมี  
รร.ตชด.อยูในความรับผิดชอบไดรวมกันหาแนวทางในการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแกนักเรียน รร.ตชด. ผานทาง
บทเพลง หรือคํากลาวโดยการสอดแทรกผานทางกิจกรรมหลังการเขาแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมตางๆ 
ของ รร.ตชด. 
   5.7.15 กําชับ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ใหติดตามความพรอมในการจัดพลขับรถบัสของ
หนวยในสังกัด บช.ตชด. วามีการฝกอบรมพลขับหรือจัดเจาหนาท่ีผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเปนพลขับรถบัส
หรือไม รวมถึงใหมีการสับเปลี่ยนพลขับในการขนสงกําลังทางไกลเพ่ือใหมีความปลอดภัยตอกําลังพล 
และลดการสูญเสียท่ีไมจําเปน 
   5.7.16 เนนย้ํา ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ใหติดตามความคืบหนาในการขออนุมัติจัดสรร
ตําแหนง ครู ปท.1  
   5.7.17 เนนย้ํา ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ใหจัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชประกอบการขออนุมัติจัดสรร
ตําแหนงครู ปท.1 จากทาง ตร. 
   5.7.18 เนนย้ําผูบังคับบัญชาในทุกระดับใหมีการกําชับผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติตน
ใหอยูในระเบียบวินัย ท้ังการแตงกาย ความเปนระเบียบเรียบรอยของรางกาย รวมถึงมีการตรวจความพรอม
เปนประจําสมํ่าเสมอ อีกท้ังใหมีการดูแลมิใหผูใตบังคับบัญชาดื่มสุราและเลนการพนันในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
   5.7.19 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหดําเนินการขออนุมัติมายัง บช.ตชด.ทุกครั้งหากมี
การโยกยายครูพยาบาล รวมถึงเนนย้ําใหทางหมวดพยาบาลและทางครูพยาบาลทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด.  
มีการขับเคลื่อนในการดูแลเจาหนาท่ีนักเรียน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
   5.7.20 เนนย้ําใหทางกองกํากับการไดมีการกํากับดูแลการใชจายเงินของ รร.ตชด. ท่ีไดรับ
บริจาคหรือไดรับการสนับสนุนไปอยางมีระบบ เปนไปตามวัตถุประสงค และไดนําไปใชเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตาม
แผน กพด. รวมถึงการใชจายงบประมาณในแตละครั้งทางกองกํากับการตองรับรูรับทราบเพ่ือเปนการปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
   5.7.21 กําชับ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ติดตามตรวจสอบการจัดสงสิ่งของใหแก รร.ตชด. 
รวมถึงใหหนวยท่ีกํากับดูแล รร.ตชด. ท่ีไมไดรับสิ่งของมีการรายงานสาเหตุใหทาง บช.ตชด. ทราบ และใหมีการ
จัดทําใบเบิกฎีกา 5 สี จัดสงไปพรอมกับสิ่งของใหทางครูใหญไดลงลายมือชื่อรับสิ่งของทุกครั้ง 
   5.7.22 กําชับกองกํากับการในสังกัด บช.ตชด. ใหมีการกํากับดูแลรถประจําโรงเรียนท่ีทาง 
บช.ตชด. ไดจัดสรรใหทาง รร.ตชด. ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีการจัดลําดับความสําคัญในการใช 
รถประจําโรงเรียนมิใหเกิดปญหาในการดูแลชวยเหลือประชาชน 
   5.7.23 เนนย้ําการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     1) รร.ตชด. ตองรับการตรวจความพรอมการเตรียมการรับเสด็จ  
     2) รร.ตชด. ท้ัง 5 แหงตองมีสมุดบัญชีคุมสิ่งของหลวงและสิ่งของพระราชทาน รวมถึง
บัญชีธนาคารของโรงเรียนจัดเตรียมไวเพ่ือรับการตรวจสอบ 
     3) ใหทาง รร.ตชด. มีการจัดสงสคริปตใหทาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เพ่ือตรวจสอบ
กอนมีการเสด็จฯ เปนเวลา 15 วัน เพ่ือเปนการปองกันเหตุขัดของท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางรับเสด็จ 
     4) ทาง ผกก. และ ครูใหญ ตองมีการจัดทําจุดอิทธิฤทธิ์ (Power point) เพ่ือเปน 
การลําดับการนําเสนอใหสคริปตมีความสอดคลองกับรูปภาพ และในสวนใดควรมีภาพประกอบ 
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   5.7.24 เนนย้ําเจาหนาท่ีชุด อคฝ. ใหมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหนาท่ี รูจักการ
ควบคุมอารมณ และไมแสดงอาการตอบโต 
   5.7.25 กําชับหัวหนาชุด อคฝ. ใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และมีการจัดเวรยามในหวงท่ีรอ
สถานการณ เพ่ือเปนการออมกําลังของเจาหนาท่ีไวขณะเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดอาหารท่ีสามารถพกติดตัวไว
สําหรับรับประทานเพ่ือบรรเทาความหิว 
   5.7.26 เนนย้ําหนวยท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. ใหมีกวดขันกําลังพลใหอยูปฏิบัติหนาท่ีไมนอย
กวารอยละ 70 รวมถึงตองมีความชัดเจนในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงและงบประมาณท่ีใชบริหารจัดการภายใน
หนวย สามารถดูแลเจาหนาท่ีไดตามสมควร อีกท้ังมีความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินงาน 
   5.7.27 กําชับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน จชต. ในการเลือกทําเลในการตั้งฐานท่ีม่ันใหมีความ
เหมาะสมสามารถสังเกตุการณขาศึกไดขณะถูกโจมตี และสามารถใชอาวุธตอบโตไดทันทวงที 
   5.7.28 กําชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. ในการทํางานดานมวลชนอยางสมํ่าเสมอ 
รวมถึงไมเปนผูสรางเง่ือนไขใหเกิดความขัดแยงข้ึนภายในพ้ืนท่ี และมีการประชุมชี้แจงกันอยางสมํ่าเสมอ 
   5.7.29 กําชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงของกําลังพลใหมีความ
เรียบรอย เปนไปตามขอเท็จจริง และสิทธิ์ท่ีกําลังพึงได รวมถึงกรณีมีการนาํเงินไปบริหารจัดการหรือเก็บไวเปน
เงินกองกลางทางหัวหนาหนวยตองมีการชี้แจงใหกําลังพลทุกนายรับรูเขาใจและมีการดําเนินการท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได 
   5.7.30 กําชับเรื่องการดูแลเบี้ยเลี้ยงของกําลังพลท่ีไปชวยราชการตางหนวย ใหไดรับสิทธิ ์
เทาเทียมกันกับกําลังพลท่ีมีตําแหนงประจําภายในหนวยนั้น 
   5.7.31 กําชับกองกํากับการ และกองรอยชุดปองกันชายแดนใหมีความตระหนักถึงขอปฏิบัติ
ท่ีสําคัญในการระวังปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามชองทางธรรมชาติ และหามเขาไป 
มีผลประโยชนเก่ียวของกับการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
   5.7.32 กําชับ รร.ตชด. ท่ีอยูในพ้ืนท่ีออนไหวในการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ใหมีความ
เขมงวดในมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายใน รร.ตชด. 
   5.7.33 กําชับชุดปองกันยาเสพติดใหมีความรอบคอบรัดกุมในการควบคุมตัวผูตองสงสัยใน 
คดียาเสพติดมิใหมีอุปกรณท่ีสามารถทํารายรางกายตนเอง หรือสามารถกระทําอัตวิบาตรกรรม รวมท้ังมี 
การดูแลความปลอดภัยใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
   5.7.34 เนนย้ําแนวทางในการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม ศปก. ใหมีความ
กระชับ รัดกุม เนนสาระสําคัญเปนหลัก รวมถึงกําชับใหหัวหนาหนวยผูรับผิดชอบเขารวมประชุมดวยตนเอง 
   5.7.35 กําชับเรื่องการดูแลบํารุงรักษาเรือดับเพลิงและกูภัย และมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีทดแทนกันได 
   5.7.36 กําชับ บก.ตชด.ภาค 4 ใหมีการเรงรัดติดตามความคืบหนาการจัดหาท่ีดินเพ่ือจัดตั้ง 
รอย ตชด.448, 449 และท่ีดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
   5.7.37 กําชับ ฝอ.5 บก .อก .บช .ตชด . ในการเร งรัดให มีการจัดประชุมคณะทํางาน 
ศูนยฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือรวบรวม และหาแนวทางแกไขปญหาขอขัดของ  
  5.7.38 กําชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผู ท่ี มี 
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 
  



C.d.m«

îJłauwasnnșă%JHM5

ŽUVITU

Lândșsqunan am.oo u.

%.m.m.MCjA

an.c.l@.o un.an.ul.mma.

Yi.m.a.Mti4

Ann un.Đn.U1.qłn.


	ผู้มาประชุม
	๑. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา   ผบช.ตชด.   ประธาน
	๓. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด.
	๔. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด.
	๕. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม  รอง ผบช.ตชด.
	๖. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด.
	๗. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์  รอง ผบช.ตชด.
	๘. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม  ผบก.สสน.บช.ตชด.
	๙. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด.
	๑๐. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด.
	๑๑. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค ๑
	๑๒. พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ  แทน ผบก.ตชด.ภาค 2
	๑๓. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์  ผบก.ตชด.ภาค 3
	๑๔. พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์  ผบก.ตชด.ภาค 4
	๑๕. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.
	๑๖. พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด.
	๑๗. พ.ต.อ.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด.
	๑๘. พ.ต.อ.สมัย    พรมพากล  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด.
	๑๙. พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๐. พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๑. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ์  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๒. พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๓. พ.ต.ท.ศรีธร ถิ่นโท   แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๔. พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์   เกี้ยวเพ็ง  ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
	๒๕. พ.ต.ท.อภินันท์ พันธุ์หิม  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.
	๒๖. พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
	๒๘. พ.ต.อ.อำนาจ หาญไฟฟ้า  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.
	๒๙. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๐. พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ  ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.
	๓๑. พ.ต.อ.กมล พลสมัคร  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๒. พ.ต.อ.ณัฐนันท์ เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๓. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๔. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๕. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๖. พ.ต.อ.สุวิทย์ สังฆะมณี  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๗. พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ  แทน ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๘. พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๓๙. พ.ต.อ.พงศ์พัชร นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๐. พ.ต.ท.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์  แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๑. พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
	๔๒. พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา   ผกก.ฝอ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๓. พ.ต.อ.อธิวัฒน์ ลาสุทธิ   ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๔. พ.ต.ท.ปิ่นเพชร ช่อคง   แทน ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๕. พ.ต.ท.เจษฎา ชุมพล   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๖. พ.ต.อ.รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ  ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๗. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ  ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.
	๔๘. พ.ต.อ.กุลทภัท อุทธิเสน  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1
	๔๙. พ.ต.ท.พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๑1
	๕๐. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์  ผกก.ตชด.12
	๕๑. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.13
	๕๒. พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ   ผกก.ตชด.14
	๕๓. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
	๕๔. พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล  ผกก.ตชด.21
	๕๕. พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์  ผกก.ตชด.22
	๕๖. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว  ผกก.ตชด.๒๓
	๕๗. พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์  แทน ผกก.ตชด.24
	๕๘. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓
	๕๙. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑
	๖๐. พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย  ผกก.ตชด.๓๒
	๖๑. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์   ผกก.ตชด.๓3
	๖๒. พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   ผกก.ตชด.๓4
	๖๓. พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง   ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
	๖๔. พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์  ผกก.ตชด.๔๑
	๖๕. พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.42
	๖๖. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท  ผกก.ตชด.43
	๖๗. พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ตชด.44
	๖๘. พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล  ผบก.อก.บช.ตชด.         เลขานุการ
	๖๙. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา กระจ่างจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.        ผู้ช่วยเลขานุการ
	ผู้ไม่มาประชุม
	๒. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค ๒   ติดราชการ
	๓. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๔. พ.ต.อ.อำพล อมรลักษณ์ปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๕. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณี   ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ
	๖. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา  ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๗. พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๘. พ.ต.อ.วรากร สมสุวรรณ  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ
	๙. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์  ผกก.ตชด.24   ติดราชการ
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	1 พ.ต.ท.อนันต์   ศรีเอี่ยม   รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
	2.พ.ต.ต.หญิง อทิตยา  ศิริวัฒน์   สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
	เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
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	๒) งานรักษาความมั่นคงภายใน
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