
รายงานการประชุมบริหารกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
ครั้งท่ี 12/๒๕๖3  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม 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.พันธุพงษ สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
๔. พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม  รอง ผบช.ตชด. 
๕. พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม  รอง ผบช.ตชด. 
๖. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
๗. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม  ผบก.สสน.บช.ตชด. 
๘. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด.  
๙. พล.ต.ต.ณพล บุญประสทิธิ์  ผบก.สอ.บช.ตชด. 

๑๐. พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
๑๑. พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย  ผบก.ตชด.ภาค 2 
๑๒. พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
๑๓. พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑๔. พ.ต.อ.พันธศักดิ์ สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
๑๕. พ.ต.อ.วรพัฒน บุญมา   รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
๑๖. พ.ต.อ.อําพล อมรลักษณปรีชา 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.ตรีโรจจนะ ภัสสุวัสม  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.ท.หญิง สุวรรณา แกวแกมกาญจน แทน ผกก.ฝสสน.2 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.ตะวัน ตระการฤกษ  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.อ.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ  แทน ผกก.ตชด.13 

๕๒. พ.ต.ท.ฉลาม พงษเพชร  แทน 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.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน  ผกก.ตชด.24 

๕๘. พ.ต.ท.เอกพล รุณทอง  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.สุนทร เฉลิมเกียรติ  รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
๓. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแกว  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
๔. พ.ต.อ.พิศาล ลิ้มมณี   ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ 
๕. พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล  ผกก.ฝสสน.๒ บก.สสน.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 
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 การรายงานตัวของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร (นรต.รุนท่ี 73) 
ประธาน กลาวเปดท่ีประชุม และใหโอวาทแกขาราชการตํารวจท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งในสังกัด บช.ตชด. 
ดังนี้ 
 ขอใหผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจและไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสังกัด 
บช.ตชด. ไดจดจําบรรยากาศในการประชุมนี้ไว ซ่ึงทุกคนท่ีอยู ณ ท่ีแหงนี้ลวนมีจุดเริ่มตนเหมือนกัน  
และถือเปนกาวแรกในการสังกัดหนวย 
 การสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจมานั้นถือวาเปนผูมีตนทุนท่ีดี แตตองจดจําเอาไว
วาการมีตนทุนท่ีดี ท้ังดานภาพลักษณ การปฏิบัติตน หรือความประพฤติในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น การครองตน 
ครองคน ครองงาน จะเปนเครื่องบงชี้มายังตัวเรา การปฏิบัติหนาท่ีเปรียบเสมือนการเริ่มตนเดินทาง การเริ่มตน
ท่ีดี วางแผนดี และปฏิบัติดี หรือควบคุมตัวเองไดดี ก็จะเปนประวัติ(Profile)ในอนาคต จึงอยากฝากขาราชการ
ตํารวจท่ีเพ่ิงไดรับการแตงตั้งทุกทานวาการเขามาอยูในสังกัด บช.ตชด. นั้น ไมใชเปนผูท่ีผิดหวังจากหนวยอ่ืนแต
การปฏิบัติงานในฐานะตํารวจตระเวนชายแดน ถือเปนงานอีกรูปแบบหนึ่งหากอยากรูวาตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนเชนไรก็ขอใหศึกษาจากอุดมการณของตํารวจตระเวนชายแดน การดําเนินชีวิตของตํารวจตระเวน
ชายแดนก็จะเปนดังเชนอุดมการณนั้น ดังนั้นทุกทานจึงตองครองตน และควบคุมตนใหดี การเปน ตชด. อาจมี
ความสุขสนุกสนานไดบางแตโดยสวนใหญชีวิตจะตองอยูอยาง เรียบ งาย ประหยัด อยูกับผูใตบังคับบัญชา และ
ทําตัวเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา จึงขอใหทานไดดูแลผูใตบังคับบัญชาใหดี เพราะถือเปนผูท่ีตองอยู
ใกลชิด  
 สิ่งท่ีตํารวจตระเวนชายแดนคาดหวังกับทานนั้นคือใหเจริญเติบโต เปนหัวหนาหนวย จึงตอง 
มีบทบาทตอการดําเนินงาน จงครองใจผูใตบังคับบัญชาใหได การเปน ตชด. หากครองใจผูใตบังคับบัญชาได
การทํางานก็ไมตองกลัวอุปสรรคใด รวมท้ังตองเปนตัวอยางในการมีจุดยืนท่ีถูกตอง ไมเอาเปรียบลูกนอง ไมพา
ลูกนองไปในทางท่ีเสื่อมเสีย และจดจําไววาหากเริ่มตนดีในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน ก็จะไมนําสู
ความเสียหาย โดยเฉพาะในเรื่องครองตน ท้ังการประพฤติตน การใชจาย และเศรษฐกิจหากไมดีก็นําตัวเราไปสู
ความเสียหาย ก็ใหทุกทานไดตั้งหลักใหดี เพ่ืออนาคตของตนเอง และของครอบครัวตอไป 



๔ 

 

 ในอนาคตขางหนาผูท่ีพึงพอใจในการอยูใน บช.ตชด. หรืออยากไปอยูหนวยอ่ืนก็เปนเรื่องหนึ่งแต
ในชวงท่ีอยูในสังกัด บช.ตชด. ก็ขอใหชวยกันดูแลหนวย 
 ป 2563 นี้ถือเปนปท่ีไดรับจัดสรร นรต. มาจํานวน 20 นาย ถือวาเปนปท่ีไดรับจัดสรรมาเปน
จํานวนมากปหนึ่ง และจะมีการขอจัดสรรเพ่ิมเติมอีกในอนาคต เนื่องจากผูนําหนวยในระดับปฏิบัติเริ่มนอยลง
พวกทานจึงถือเปนความคาดหวังของ ตชด.  
 ในนามของ บช.ตชด. จึงขอตอนรับขาราชการตํารวจท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย
ตํารวจและไดรับแตงตั้งในหนวยสังกัด บช.ตชด. หากมีสิ่งใดท่ีพ่ีๆ หรือผูบังคับบัญชาสามารถแนะนําหรือให
คําปรึกษาได ก็สามารถสอบถามได สุดทายนี้จึงขอใหทุกทานมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๒. วาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 11/๒๕๖3 เม่ือ 11 พ.ย.๖3 

มติท่ีประชุม รับรองการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งท่ี 11/๒๕๖3 เม่ือ 11 พ.ย.๖3  โดยแกไขขอความ 

 หนา 19 บรรทัดท่ี 7 ขอ 4.3.2 สวนท่ี 1) สถิติการปราบปรามยาเสพติดประจําเดือนตุลาคม 

2563 แกไขจํานวนยาบาจาก “3,354,829” แกไขเปน “2,829” 

 หนา 2 บรรทัดท่ี 30 แกไขจาก “พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4” แกไขเปน 

“พ.ต.ท.หญิง อภินันท ชูชวย รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4” 
 

3. วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 3.1 พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา   ผบช.ตชด.   

  3.1.1 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. รายงานความคืบหนาจํานวน 3 เรื่อง 

     1) ความคืบหนาการจัดทําขอมูลของชมรมศิษยเกา รร.ตชด. 

     ขณะนี้ทุกหนวยไดรายงานผลการจัดตั้งและการดําเนินกิจกรรมของชมรมศิษยเกา

พรอมภาพถาย สงให บช.ตชด. เรียบรอยแลว โดยอยูระหวางการจัดทํารูปเลมขอมูลชมรมศิษยเกา รร.ตชด. เพ่ือ

นําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป ซ่ึงขอมูลเบื้องตน มี รร.ตชด. ท่ีจัดตั้งชมรมศิษยเกาแลว จํานวน 190 โรงเรียน 

     2) การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

     สืบเนื่องจากการประชุมบริหาร บช.ตชด. เม่ือวันท่ี ๑๑ พ.ย.๖๓ ผบช.ตชด. สั่งการให 

กก.ตชด. และ รร.ตชด. ประสานกับศิลปนหรือปราชญชาวบาน หรือผูทรงความรูในพ้ืนท่ีเขามาถายทอดศิลปะความรู

ของทองถ่ินใหกับนักเรียน เพ่ือปลูกฝงและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน  

โดย บช.ตชด. ไดมี วิทย ุบช.ตชด. สั่งการไปยังหนวยแลว 

     3) รายงานการปรับปรุงอาคารเรียน รร.ตชด.บานคลองมะลิประเวศวิทยา 

      ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม รร.ตชด.บานคลองมะลิประเวศนวิทยา ต.อางคีรี อ.มะขาม จว.จันทบุรี  

เม่ือวันท่ี 19 มิ.ย.63 ทรงมีพระราชกระแสให บช.ตชด. ประมาณการคาใชจายในการปรับปรุงหองเรียนท่ีมีความ 

คับแคบและไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ไปยังสํานัก
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พระราชวัง ซ่ึง ผบช.ตชด. ไดกราบบังคมทูลวาการดําเนินการดังกลาวอยูในขีดความสามารถท่ี บช.ตชด. จะดําเนินการ

แกไขปรับปรังอาคารเรียนใหเหมาะสมได บัดนี้ กก.ตชด.๑๑ ไดดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว ประกอบดวย 

      (1) ปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (อาคารบน) จํานวน ๕ หองเรียน ประกอบดวย 

หองพักครู หองคอมพิวเตอร หองเรียนชั้น ป.๔ – ๖ ปรับปรุงใหมยุบเหลือ ๓ หอง ประกอบดวย หองพักครู หองเรียน

ชั้ น  

ป.๑ และชั้น ป.๒ (ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนมาก) และยายหองคอมพิวเตอรไปรวมกับหอง USO NET  

      (2) ปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (อาคารลาง) จํานวน ๕ หองเรียน ประกอบดวย

หองเรียนชั้น ป.๑ – ๓ , หองเก็บสื่อการเรียนการสอน และหองเก็บอุปกรณเบ็ดเตล็ด ปรับปรุงใหมยุบเหลือ ๔ หอง 

ประกอบดวยหองเรยีนชั้น ป.๓ – ๖  

      (3) กอสรางหองเก็บอุปกรณการศึกษาและอุปกรณเบ็ดเตล็ดเพ่ิม จํานวน ๑ หลัง 

เพ่ือเปนท่ีเก็บวัสดุของโรงเรียน 

      พรอมนี้ บช.ตชด. ไดมีหนังสือรายงานการปรับปรุงอาคารเรียนของ รร.ตชด. 

บานคลองมะลิประเวศนวิทยา ไปยังสํานักพระราชวังแลว 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

  ๓.1.๒ รายงานความคืบหนาในการดําเนินกอสรางบานพักครู รร.ตชด.บานหวยหมากหลํ่า  
(กก.ตชด.24) 
    ความคืบหนาการกอสรางอาคารเรียน รร.ตชด.ไปรษณียไทย บานหวยหมากหล่ํา 
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 7 พ.ย.63 - ปจจุบัน โดยไดดําเนินการปรับพ้ืนท่ีขุดดินเพ่ือหาระดับพ้ืนดินแข็ง ตีผัง 
ดําเนินการงานกอฐานเทตอมออาคารเรียน และปรับพ้ืนท่ีบานพักครู ผูกเหล็ก เทคานคอดินบานพักครู เจาะชั้น
หินทรายอาคารเรียนตั้งโครงเสาตอมอปรับพ้ืนท่ีและในขณะเดียวกันไดจัดชุดชางเขาดําเนินการตามนโยบาย 
ผบช.ตชด. ในการปรับปรุงบานพักครูและอาคารเรียนชั่วคราวท่ีมีอยูเดิม และไดรับการอุดหนุนเพ่ิมเติมจาก
ไปรษณียไทยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และชุมชนปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวติดผนังไมอัดเพ่ิมเติม 
ระบบไฟฟาเพ่ิมทุกจุด ปรับปรุงหองน้ํา โรงอาหาร ซอมรั้ว ซ่ึงผูบริหารของไปรษณียไทยรวมกับทาง 
รอง ผวจ. ไดยกเสาเอกอาคารเรียนเรียบรอยแลว 
    ปญหาขอขัดของเดิมท่ีมีการดําเนินการเริ่มกอสรางลาชาทางผูรับผิดชอบสายงานได
คุยกับทางฝายบริหารของไปรษณียไทยแลวซ่ึงไดรับทราบปญหาเรียบรอยแลว 
    สรปุผลการใชจายงบประมาณ 
    งบบริ จ าค  10,600,000 บาท เศษใช งบ ในการก อสร า ง ไป เปนจํ านวน 
8,800,000 บาทเศษคงเหลือ 1,700,000 บาทเศษ ซ่ึงไดหารือกับทางไปรษณียไทยแลวในสวนเงินท่ีเหลือ
อีก 1,700,000 บาทเศษ จะดําเนินการทํารั้วโรงเรียน ปายชื่อโรงเรียน ปรับพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมสนามเด็กเลนจัด
หองเรียนอัจฉริยะและซ้ือเกาอ้ีในหองเรียนอีกจํานวน 100 ชุด 
    ตามสั่งการ ผบช.ตชด. เรื่องการจัดท่ีพักนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหซ่ึงในป
การศึกษานี้ทาง กก.ตชด.24 มีนักเรียนในพระราชานุเคราะหเขาพักอาศัยในหองพักของทางราชการภายใน 
กก.ตชด.24 จํานวน 1 ราย คือ น.ส.ศิริพร เรืองจันที ศิษยเกา รร.ตชด.บานนาชมพู ขณะนี้กําลังศึกษาอยู 
มรภ.อุดรธานี ชั้นปท่ี 2 คณะศึกษาท่ัวไป สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 
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    การปรับปรุงท่ีพักนักเรียนบานไกลท่ี รร.ตชด.บานหมันขาว จว.เลย ซ่ึงนักเรียนท่ี
พักอาศัยประกอบดวยนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 1 คน การปรับปรุงเสรจ็สิ้นแลว 
 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
 

  3.1.๓ รายงานผลการติดตามความคืบหนาการขออนุญาตใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกาะกูด  
(กก.ตชด.11) 
      จากการติดตอประสานงานกับทางกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี 
และตราด เก่ียวกับเอกสารท่ีไดสงไปท่ี นย. จากการประสานงานพบวายังไมมีการประชุมคณะกรรมการท่ีดิน
ของ ทร. จึงยังไมมีความคืบหนาวามีการประชุมของ ทร. หรือไม 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

4. วาระท่ี 4 หนวยในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

  4.1 บก.ตชด.ภาค 1 สรุปผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 4.1.1 งานเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

   1) หวงระหวางวันท่ี 2 – 8 พ.ย.63 กก.ตชด.14 จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลาย

วัตถุระเบิดจํานวน 1 ชุด และกําลังพลจํานวน 18 นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับแรม ณ บก.สอ.บช.ตชด. คายนเรศวร อ.ชะอํา  

จว. เพชรบุรี (เปนการสวนพระองค) 

   2) เม่ือวันท่ี 14 พ.ย.63 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางไป

รวมพิธีถวายสักการะวางพานพุมดอกไมสด ถวายแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวงประจําป 2563 ณ อาคารศาลารักษปทุม  

จว.ปทุมธานี 

   3) เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.๖๓ กก.ตชด.11 จัดกําลังถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจาลูกเธอ  

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงงานโครงการ

พัชรสุธาคชานุรักษ ในพ้ืนท่ี อ.สอยดาว, อ.ทาใหม, และ อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี (เปนการสวนพระองค) 

   4) สนับสนุน ชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด ถวายความปลอดภัย 

พระบรมวงศานุวงศ เสด็จในพ้ืนท่ี จํานวน 10 ครั้ง 

 4.1.2 ผลการปฏิบัติงานปองกันรักษาสถานการณชายแดน  

   1) การลาดตระเวน และตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมท้ังสิ้น จํานวน 408 ครั้ง  

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ 92 

กก.ตชด.๑๒ 95 

กก.ตชด.๑๓ 90 

กก.ตชด.๑๔ 131 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 408 
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   2) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมท้ังสิ้น จํานวน 909 ครั้ง  

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ 66 

กก.ตชด.๑๒ 75 

กก.ตชด.๑๓ 715 

กก.ตชด.๑๔ 53 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 909 
 

   3) การรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเท่ียว ผลการปฏิบัติในภาพรวม  

จํานวน 192 ครั้ง ยอดนักทองเท่ียวประมาณ 29,000 คน  

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) นักทองเท่ียว 

กก.ตชด.๑๑ 106 20,000  

กก.ตชด.๑๒ 1 1,000 

กก.ตชด.๑๓ 80 6,000 

กก.ตชด.๑๔ 5 2,000 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 192 29,000 
 

   4) การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานจํานวน 10 ครั้ง 

หนวย การปฏิบัติ (จํานวนครั้ง) 

กก.ตชด.๑๑ - 

กก.ตชด.๑๒ 5 

กก.ตชด.๑๓ 1 

กก.ตชด.๑๔ 4 

ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 10 
 

 4.1.3 ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท (รอบเดอืนพฤศจิกายน 2563) 

   1) ผลการปราบปรามยาเสพติด   

   - มีผลการจับกุม 127 ครั้ง ผูตองหา 130 คน ของกลาง ยาบา ๒๕๕,๕๘๐ เม็ด,  

ไอซ ๖๖๔.๗๒ กรัม และกระทอม ๑๔๕.๙ กิโลกรมั  

   2) ผลการการปราบปราม จับกุม ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง  

   - มีผลการจับกุม 20 ครั้ง ผูตองหาชาวเมียนมา 22 คน และชาวกัมพูชา 46 คน  
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   3) ผลการปราบปรามจับกุม ความผิด เก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  

    - จับกุม/ตรวจยึด 17 ครั้ง ผูตองหา 17 คน ของกลาง อาวุธปนลูกซองจํานวน 4 

กระบอก, อาวุธปนไทยประดิษฐ จํานวน 12 กระบอก และกระสุน จํานวน 29 นัด  

   4) ผลการปราบปราม จับกุม การกระทําความผิด การลักลอบนําสินคาหลบหนีศุลกากร 

จับกุม/ตรวจยึด 4 ครั้ง ผูตองหา 4 คน ของกลาง บุหรี่ตางประเทศ จํานวน 1,490 ซอง  

   5) ผลการปราบปราม จับกุม การกระทําความผิดการโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต 

   - จับกุม/ตรวจยึด 4 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง รถยนต จํานวน 4 คัน  

 4.1.4 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

   1) โครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 

    - ขาราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ได

ดําเนินการตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” ในหวงเดือนพฤศจิกายน 2563  

  บก.ตชด.ภาค 1  จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม 1 ครั้ง 

  กก.ตชด.๑1  จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม 5 ครั้ง 

  กก.ตชด.๑2  จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม 1 ครั้ง 

  กก.ตชด.๑3  จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม 10 ครั้ง 

  กก.ตชด. ๑4 จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม  4 ครั้ง 

   2) สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

    - เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.นรินทร 

คําแกน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ท่ีไดเดินทางมารวมพิธีสงมอบอาคารเรียน ตามโครงการความรวมมือ ธอส.เพ่ือ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห  

ผูสงมอบ ณ รร.ตชด.บานน้ําออม อ.เขาฉกรรจ จว.สระแกว 

 4.1.5 การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 

   1) หวงระหวางวันท่ี 11 - 12 พ.ย.63 พ.ต.อ.อุกฤษ ภูกลั่น รอง ผบก.ตชด.ภาค 1  

และ พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 รวมสังเกตการณการฝกซอม และสาธิตการปฏิบัติ เม่ือมี

เหตุเผชิญหนากับกลุมผูชุมนุม ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 1  

   2) เม่ือวันท่ี 23 พ.ย.63 พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนผูแทน 

กก.ตชด.13 รับพระราชทานถุงยังชีพ จาก สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงงาน พอ.สว. จว.กาญจนบุรี ณ รร.ทามะกาวิทยาคม 

   3) เม่ือวันท่ี ๒๕ พ.ย.๖๓ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. และพล.ต.ต.พงศพิชญ  

วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปรวมพิธีรับมอบหนังสือมีคา เพ่ือมอบใหแก รร.ตชด.ในสังกัด  

บก.ตชด.ภาค ๑ ณ บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร รังสิต - คลองหก จว. ปทุมธานี 

   4) เม่ือวันท่ี 26 พ.ย.63 พ.ต.อ.นรินทร  คําแกน รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมา

ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.114 โดยมี พ.ต.ท.พงษอํานาจ สมศรี ผบ.รอย 114 ใหการตอนรับ  

   5) เม่ือวันท่ี 26 พ.ย.63 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะ  

ไดเดินทางไปสงมอบบาน และศูนยการเรียนรู  ใหกับนาย ตีซูหนาย นักเรียน ศอน.บก.ตชด.ภาค 1  

ท่ีบานเวียคะดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี และเดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 



๙ 

 

โดยเปนตัวแทน พล.ต.อ.ปยะ  อุทาโย รอง ผบ.ตร. มอบอุปกรณการเรียน,อุปกรณกีฬา และเลี้ยงอาหาร

กลางวันนักเรียน 

 4.1.6 ผลการดําเนินการของหนวย และภารกิจสนับสนุน 

   1) กก.ตชด.11-14 ไดจัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชนสนับสนุน บช.น. ภารกิจ

รักษาความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

   2) บก.ตชด. ภาค 1 ไดสนับสนุนท่ีพักใหกําลังพลรอย คฝ.จาก กก.ตชด.12  

และ กก.ตชด.43 มาพักคอยเพ่ือรอรับภารกิจ ในหวงวันท่ี 24-26 พ.ย.63 

   3) กก.ตชด.11 -14 ไดจัดกําลังพลชุดชางสนาม พรอมอุปกรณ สนับสนุนภารกิจ

รักษาความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย  

รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนผูควบคุมการปฏิบัติ 

 4.1.7 ผลการปฏิบัติงานในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

   1) ระหวางวันท่ี 24 พ.ย. – 7 ธ.ค.63 กก.ตชด.11 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย 

ปฏิบัติภารกิจ รปภ.พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม Bay Beach Resort Jomtien 

พัทยา จว.ชลบุรี  

   3) ระหวางวันท่ี 16 – 29 พ.ย. 63 กก.ตชด.13 จัดกําลังพลจํานวน ๒0 นาย  

ปฏิบัติภารกิจ รปภ. พ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 4.1.8 สรุปผลการใชจายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค 1 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   ในภาพรวมดําเนินการเบิกจายไปแลวท้ังสิ้น คิดเปนรอยละ 13.25  
 บก.ตชด.ภาค 1  เบิกจายไดรอยละ 3.54  
 กก.ตชด.11  เบิกจายไดรอยละ 5.94 
 กก.ตชด.12  เบิกจายไดรอยละ 8.11 
 กก.ตชด.13  เบิกจายไดรอยละ 25.84 
 กก.ตชด.14 เบิกจายไดรอยละ 22.84 
 4.1.9 แผนท่ีจะดําเนินการในหวงตอไป  
  1) เตรียมความพรอม กองรอยควบคุมฝูงชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจรักษาความการชุมนุม
สาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
  2) เตรียมความพรอมสถานท่ี บก.ตชด.ภาค 1 เปน สถานท่ีควบคุม ตามสั่งการของ ตร. 
  3) เตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลอยพันธุปลา และปลูกตนไม เนื่องในวันพอแหงชาติ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค ๒ 
  สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๑ การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
   ๑) ภารกิจถวายความปลอดภัย เดือนตุลาคม : จํานวน 6 ครั้ง  

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

พระบรมราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารท่ีทําการศาลเยาวชน จังหวัดอุดรธาน ี



๑๐ 

 

    (2)  วันท่ี ๙ – ๑๐ พ.ย.๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เปนการสวนพระองค)พ้ืนท่ี  

จว.นครราชสีมา  

    (3) วันท่ี 11 พ.ย.๖๓ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พ้ืนท่ี จว.นครราชสีมา 

    (๔) วันท่ี ๑๔ – ๑๕ พ.ย.๖๓ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตน 

ราชกัญญา เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจพ้ืนท่ี จว.สกลนคร    

    (๕) เม่ือวันท่ี 19 พ.ย.63 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ 

ทรงประกอบพิธีเททองหลอรูปเหมือน พระครูสิทธิธรรมสุนทร (ออนจันทร ชินปุตโต) ณ วัดจันทรัตนาราม  

อ.พล จว.ขอนแกน  

    (๖) เม่ือวันท่ี 23 พ .ย .63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พ้ืนท่ี จว.สกลนคร   

     หนวยไดมอบหมาย ผกก.ตชด. ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีฯ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ

ภารกิจของกําลังพลของหนวย ท่ีปฏิบัติถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ในสวนของ 

ตชด. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รายละเอียดการจัดกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณในการปฏิบัติภารกิจ 

ดังนี้         

     (ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด สนับสนุน  กอร.ถปภ.ประจํา

พ้ืนท่ีเสด็จฯ จํานวน   17   ชุด 

     (ข) จัดชุดนายตํารวจติดตอ ประจํา กอร.ถปภ.ประจาํพ้ืนท่ี ฯ จํานวน 19  ชุด  

     (ค) กําลังพลปฏิบัติภารกิจ รวม     ๕๗๗   นาย 

  ๒) ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ จํานวน 2 ครั้ง  

    (๑) เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.63  เจาคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

พ้ืนท่ี จว.บุรีรัมย, จว.สุรินทร   

    (๒) เม่ือวันท่ี 2๖ พ.ย.63  เจาคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

พ้ืนท่ี จว.กาฬสินธุ  

     - จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด สนับสนุน  กอร.รปภ.ประจําพ้ืนท่ี

เสด็จฯ จํานวน ๒ ชุด 

     - จัดชุดนายตํารวจติดตอ ประจํา กอร.รปภ.ประจําพ้ืนท่ี ฯ จํานวน ๒ ชุด  

     - จัดกําลังพลรักษาความปลอดภัย รวม 20 นาย  

 4.1.2 การปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญ 

    จัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชนสนับสนุน บช.น. ภารกิจ รปภ.พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

   - หนวยมีการประชุมติดตามสถานการณการชุมนุมเรียกรอง กับ ศปก.ตร. ทุกวันจันทร 

และ วันพฤหัสบดี เพ่ือติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวของกลุมชุมนุมในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องรวมท้ังมีการจัด

กําลังพลกองรอยควบคุมการชุมนุมสาธารณะ (คฝ.) จํานวน ๓ กองรอย สนับสนุน บช.น. หวงวันท่ี ๑๙ – ๒๖ พ.ย.๖๓  

(จัดจาก ๒๒,๒๓,๒๔) เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยฯ และหวงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน จนเสร็จภารกิจ (จัดจาก 

กก.ตชด.๒๑) โดยการสับเปลี่ยนกําลังเปนไปดวยความเรียบรอย 



๑๑ 

 

 4.2.๓ สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

   1) ผลการปฏิบัติ    92     ครั้ง 

   2) ปฏิบัติหลัก       71     ครั้ง, บูรณาการ  21  ครั้ง 

   ๓) ผูตองหา        103    ราย 

   ๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้      

   - ยาบา          18,212,886      เม็ด 

   - ไอซ                        278.06 กรัม  

   - กัญชาอัดแทง          259.70 กิโลกรัม                   

  ผลการปฏิบัติดานการปรามปรามยาเสพติดท่ีสําคัญ : จํานวน ๑๓ คดี (เปนหนวยปฏิบตัิ

หลัก จํานวน ๕ คดี และ รวมบูรณาการ จํานวน ๘ คดี)  

    (๑) เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.๖๓ ร.ต.อ.สุเมธ  พลเยี่ยม หน.ชปข. รอย ตชด.๒46 พรอม

พวกรวม 6 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 1 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ไอซ) จํานวน 10 

กก. สถานท่ีเกิดเหตุ  บ.ปากชม ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จว.เลย (หนวยปฏิบัติการหลัก) 

    (๒) เม่ือวันท่ี 17 พ.ย.๖๓ ร.ต.อ.ชัยวัฒน  ศรีคอ หน.ชปข. รอย ตชด.๒34 พรอม

พวกรวม 13 นาย ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 15,925 เม็ด สถานท่ีเกิด

เหตุ บ.ดานชาง ม.10 ต.บานคอ อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร (หนวยปฏิบัติการหลัก) 

    (๓) เม่ือวันท่ี 17 พ.ย.63 ร.ต.อ.เสถียร  พัฒนะโชติ หน.ชปข.รอย ตชด.235 พรอม

พวกรวม 6 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 4 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา)  

จํานวน 140 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ ม.11 ต.พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม (หนวยปฏิบัติการหลัก) 

    (๔) เม่ือวันท่ี 18 พ.ย.63 ร.ต.อ.เสถียร  พัฒนะโชติ หน.ชปข. รอย ตชด.235 

พรอมพวกรวม 6 นาย จับกุมผูตองหาจํานวน 4 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) 

จํานวน 480 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ บ.โคกสวาง ม.7 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม (หนวย

ปฏิบัติการหลัก)  

    (5) เม่ือวันท่ี 26 พ.ย.๖๓ ร.ต.อ.สิงหหา  ภูธรรมะ ผบ.มว.ตชด.๒๓๗๓ พรอมพวก

รวม 14 นาย ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 4,550,000 เม็ด สถานท่ีเกิด

เหตุ บ.หาดทรายเพ  ม.๕  ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน จว.นครพนม (หนวยปฏิบัติการหลัก)  

    (6) เม่ือวันท่ี 2 พ.ย.63 ร.ต.อ.วิชัย สิทธิ หน.ชปข.รอย ตชด.247 พรอมพวกรวม  

8 นาย รวมบูรณาการกับ รอย ฉก.ทพ.2101  ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา)  

จํานวน 8,000,000 เม็ด สถานท่ี เกิดเหตุ บ.นาขา ต.ปากหมัน อ.ดานซาย จว.เลย  

    (7) เม่ือวันท่ี 5 พ.ย.63 ร.ต.อ.ปรีชา  ประชาชัย ผบ.มว.ตชด.2443 รวมบูรณาการ

กับ รอย ทพ.2107  ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษ ประเภท 5 (กัญชา) จํานวน 570 กก. สถานท่ีเกิด

เหตุ บ.บุงคลา ม.3 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จว.บึงกาฬ 



๑๒ 

 

    (๘) เม่ือวันท่ี 5 พ.ย.63 ร.ต.อ.วินัย แสงอรุณ หน.ชปข.รอย ตชด.215  รวมบูรณาการ 

กับ ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย จับกุมผูตองหา 1 คน พรอมของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 

230,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ บ.พงแซม ต.สนามชัย อ.สตึก จว.บุรีรัมย 

    (๙) เม่ือวันท่ี 10 พ.ย.63 ร.ต.ท.ปกรณ จันทวงษศรี ผบ.มว.ตชด.2431 พรอมพวก

รวม 6 นาย  รวมกับ มว.คทร.ท่ี2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา

,ไอซ) จํานวน 222,000 เม็ด   ไอซ 2 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ บ.หวยมาง ม.12 ต.กองนาง อ.ทาบอ  

จว.หนองคาย 

    (๑๐) เม่ือวันท่ี 10 พ.ย.63 มว.ตชด.2351 และ มว.ตชด.2342 รวมบูรณาการ

กับ มว.คทร.ท่ี2  ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) จํานวน 610 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ  

ริมฝงแมน้ําโขง บ.สมสะอาด ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 

    (๑๑) เม่ือวันท่ี 10 พ.ย.63 ร.ต.อ.พีรชาติ เอ้ืออรัญโชติ หน.ชปข. รอย ตชด.235 

พรอมพวกรวม 3 นาย รวมบูรณาการกับ สน.เรือธาตุพนม ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 5 

(กัญช า )  จํ า น ว น  105 กก .  ส ถ าน ท่ี เ กิ ด เ หตุ  ริ ม ฝ ง แ ม น้ํ า โ ข ง  บ . หลั ก ศิ ล า  ต . พ ร ะกล า ง ทุ ง  

อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 

    (๑๒) เม่ือวันท่ี 13 พ.ย.63 ร.ต.ท.ธงชัย  นิคม หน.ชปข.รอย ตชด.237 พรอมพวก

รวม 10 นาย  รวมบูรณาการกับ รอย ทพ.2211 ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) 

จํานวน 88,618 เม็ด และยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) จํานวน 30 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ ริมฝงแมน้ําโขง  

ม.11 ต.บานแพง อ.บานแพง จว.นครพนม 

    (๑๓) เม่ือวันท่ี 23 พ.ย.63 รอย ตชด.244  รวมบูรณาการกับ รอย คทร.ท่ี 2  

ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา,ไอซ) ยาบา จํานวน 5,160,000 เม็ด ไอซ 268 กก. 

สถานท่ีเกิดเหตุ ริมฝงแมน้ําโขง  บ.คําหม่ืน ต.ไคสี อ.เมือง จว.บึงกาฬ 

 4.2.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

   ๑) การดําเนินโครงการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะภาษาไทย 

    (1) สืบเนื่องจาก ผบก.ตชด.ภาค ๒ มีดําริใหหนวยดําเนินโครงการพัฒนาหองเรียน

อัจฉริยะภาษาไทย ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 จํานวน ๔ โรงเรียนนํารอง 

รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามท่ีไดรายงานใหทราบแลวในการประชุมครั้งท่ีผานมา ซ่ึงปจจุบันอยูใน

ระยะท่ี ๒ (ระยะการฝกอบรมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรและสื่อการสอน) โดยคณะอาจารย และ

นักศึกษา จาก มรภ.นครพนม รวม 11 คน  ไดดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และสื่อการสอน 

รวมท้ังจัดการฝกอบรมการสอนและการใชสื่อการสอน เพ่ือแกไขปญหาการจัดเรียนการสอนภาษาไทย ใหกับ 

ร.ร.ตชด.นํารอง จํานวน 2 โรงเรียน คือ ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา สังกัด กก.ตชด.๒๓ (หวงวันท่ี ๑๒ – ๑๕ พ.ย.๖๓),  

รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บานโรงเลื่อย สังกัด กก.ตชด.๒๑ (หวงวันท่ี 19 – 22 พ.ย.๖๓) ท่ีผานมา ซ่ึง

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรมท้ัง 2 โรงเรียนพบวา นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว เนื่องจากไดรับการ

กระตุนจากครูผูสอน สื่อมัลติมีเดีย กระดานสื่อ และกิจกรรมท่ีครูสรางข้ึนในชั้นเรียน สงผลใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจในวิชาภาษาไทยมากยิ่งข้ึน สวนปญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมยังไมพบปญหา 

เนื่องจากยังไมไดทําการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 



๑๓ 

 

    (๒) วันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน รอง  ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ 

เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี กก.ตชด.๒๓ ตรวจเยี่ยม/รบัฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีลุมน้ําหวยบางทรายตอนบนฯ และเยี่ยมชมไรเกษตรกรตนแบบของ นางอภิญญา สกุลโพน บ.สานแว  

ต.กกตูม อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 

    วันท่ี ๒๖ – ๒๗ พ.ย.๖๓ เดินทางตรวจเยี่ยมกําลังพล กก.ตชด.๒๓ รับฟงบรรยาย

สรุป /ชมการแสดงของเด็กนักเรียน และเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใน รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ บ.พรหมศรีธาตุ ต.แมดนาทุม อ.โคกศรีสุพรรณ  

จว.สกลนคร, รร.ตชด.การทาอากาศยานฯ บ.ศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง และ ศกร.ใตรมพระบารมีฯ 

ต.บานคอ อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 

    ในการนี้ พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ และ ผกก.ตชด.๒๓ พรอม

กําลังพลในสังกัด รวมใหการตอนรับ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

    (๓) รายงานความคืบหนา การกอสรางอาคารเรียน/บานพักครู โรงเรียน ตชด.

ไปรษณียไทย (บานหวยหมากหล่ํา) สังกัด กก.ตชด.๒๔ ซ่ึงไดทําสัญญาจางกับ บริษัท อยูรมเย็น ๙๙ จํากัด 

๒๐๙/๓๐๙ ต.บานเปด อ.เมือง จว.ขอนแกน วงเงิน ๘,๘๘๘,๙๙๙ บาท เริ่มวันท่ี ๑๗ ต.ค.๖๓ สิ้นสุดวันท่ี 12 

ส.ค.๖๔ (๓๐๐ วัน) ซ่ึงปจจุบัน เริ่มนําเครื่องเขา ตั้งสํานักงาน ปายโครงการ ปรับพ้ืนท่ี กําหนดผังอาคาร สราง

สํานักงาน  ขุดหลุมตอมอ ผูกเหล็กฐานราก ปรับพ้ืนท่ี สรางสํานักงาน กอเทพุดติ้ง ผูกเหล็กเสา ปรับพ้ืน สราง

สํานักงาน กอเทพุดติ้ง วางเหล็กตอมอ ผูกเหล็ก ปรับพ้ืนท่ีสําหรับกอสรางอาคาร ซ่ึงหนวยจะดําเนินการติดตาม

เรงรัดใหการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดรายละเอียดความคืบหนาจะรายงานใหทราบตอไป 

    (๔) เม่ือ 1 ธ.ค.63 เวลา10.30 น. พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2  

ประธานในพิธีรับ-มอบผาหมกันหนาวและปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

จากคุณบุญถึง กลิ่นเกษร ผูจัดการศูนยจายอุดรธานี ผูแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) เพ่ือนําไปมอบ

แก รร.ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 โดยมีผูบังคับบัญชา ฯ ขาราชการตํารวจ บก.ตชด.ภาค 2 รวมพิธีฯ  

ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2   

   2) การดําเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน 

กษัตริย” หวงแต 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ หนวยมีการดําเนินงานตามโครงการฯ จํานวน  1๘  ครั้ง  

 - จิตอาสาพัฒนา 1๘  ครั้ง 

 - จิตอาสาภัยพิบัติ - ครั้ง 

 - จิตอาสาเฉพาะกิจ -  ครั้ง 

 - ขาราชการตํารวจ 1๖๘ นาย 

 - ขาราชการอ่ืนๆ ๑,๑๒๐ นาย 

 - ประชาชน ๓,๕๘๐ คน 

     รวม   ๔,๘๖๘    คน   

     ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

  



๑๔ 

 

  4.2.๕. ผลการเบิกจายงบประมาณ   

  - จัดสรร                146,909,635.00        บาท 

  - เบิกจาย                 13,939,808.17        บาท 

  - คงเหลือ               132,969,827.00        บาท 

  - คิดเปนรอยละ 9.48  

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

 4.2.๖ แผนการปฏิบัติในหวงตอไป       

   (๑) จัดกิจกรรมและจัดขาราชการตํารวจรวมพิธีฯ เนื่องในวันชาติไทย วันท่ี ๕ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๖๓ 

   (2) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวงวันท่ี ๑๐ – ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   (3) เตรียมพรอมกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชนสนับสนุน บช.น. ภารกิจ รปภ.พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เม่ือไดรับสั่งการ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๓ บก.ตชด.ภาค ๓ 
 4.3.1 ผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
   1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
    - เม่ือวันท่ี 14 พ.ย.63 บก.ตชด.ภาค 3 รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด เนื่องใน  

“วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจําป 2563 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ผูทรงกอใหเกิดโครงการพระราชดําริฝนหลวง ณ หองนิทรรศการ 1 อาคาร อุทยานหลวงราชพฤกษ              

ต.แมเหียะ อ.เมือง จว.เชียงใหม  

   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
คูมือการปฏิบัติ  กอนปฏิบัติงานทุกครั้งปฏิบัติการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานท่ีประทับหรือกรณี
เสด็จพระราชดําเนินตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ภารกิจถวายความปลอดภัย และภารกิจรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคท่ี ๓ มีการเสด็จ จํานวน 2 ครั้ง                              
4 ท่ีหมาย จัดกําลังพล ชุดตรวจพิสูจน เก็บกู  หรือทําลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ และจัดกําลังพล                    
ถวายความปลอดภัย รวม จํานวน 22 นาย  



๑๕ 

 

    (1) หวงวันท่ี 13 – 22 พ.ย.63 พลตรีหญิง พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑา

ภรณ ทรงมีกําหนดเสด็จไปปฏิบัตพิระกรณียกิจ ณ วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) อ.เมือง จว.เชียงใหม และทรงประทับ

แรม ณ บานทุงละคร อ.แมแตง จว.เชียงใหม โดย กก.ตชด. 33 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด 

จํานวน 6 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจคนทุกท่ีหมาย 

    (2) หวงวันท่ี 14 – 15 พ.ย.63 เจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีกําหนดจะ

เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จว.ลําปาง และ จว.แพร โดย กก.ตชด. 33 จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือ

ทําลายวัตถุระเบิด จํานวน 6 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจคนทุกท่ีหมาย 

   3) การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา และหนวยควบคุมทางยุทธการ 

    (1) เม่ือวันท่ี 17 พ.ย.63 พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน รอง ผบช.ตชด. ไดเดินทางมา

ตรวจเยี่ยมโครงการ ศอน.รร.ตชด. ณ บก.ตชด.ภาค 3 โดยไดรับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และได

เดินทางไปเยี่ยมชมพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ ศอน.รร.ตชด.   

    (2) เม่ือวันท่ี 23 พ.ย.63 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจ

เยี่ยม และมอบสิ่งของบํารุงขวัญ รอย ตชด.347 ณ ฐานปฏิบัติการบานบอแร ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก  

   4) การสนับสนุนกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน   

    (1) หวงเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดกําลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.31, 32 และ 

34 สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยไดปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

ขาราชการตํารวจทุกนาย ปฏิบัติหนาท่ี ดวยความเขมแข็ง อยูในระเบียบวินัยท่ีดี  

 4.3.2 ผลการปราบปราบอาชญากรรม 
   1) สถิติการปราบปรามยาเสพติดประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

หนวยงาน 
ในสังกัด 

จับกุมราย (คดี) 
ผูตองหา 

(คน) 

ของกลาง 

หนวย 
ปฏิบัติหลัก 

สนับสนุน 
การปฏิบัติ 

ยาบา 
(เม็ด) 

ไอซ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแหง 
(กรัม) 

กระทอม
สด 

(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กก.ตชด.31 ๕ 27 35 3,963 106.72 380 5.01 - - - 

กก.ตชด.32 34 22 57 4,059 10,018.11 900 3,500 - - - 

กก.ตชด.33 20 7 29 92,224 10,000 - - - 73 0.2 

กก.ตชด.34 2 1 6 40,010 - - - - - - 

รวม 61 57 127 140,256 20,124.83 1,280 3,505.01 - 73 0.2 
 

    (1) เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.63 รอย ตชด.327 จับกุมผูตองหา 2 คน ของกลาง ยาบา 

80,000 เม็ด สถานท่ีจับกุม จุดตรวจ/สกัด บ.ทุงเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จว.เชียงราย  

    (2) เม่ือวันท่ี  12 พ.ย.63 รอย ตชด.327 จับกุมผูตองหา 2 คน ของกลาง  

ไอซ 10 กิโลกรัม สถานท่ีจับกุม บริเวณปมน้ํามันเอสโซ บ.ตีนดอย ต.แมสรวย อ.แมสรวย จว.เชียงราย  

   2) สถิติการปราบปรามดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 
รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

ตรวจยึด/จับกุม (ราย/คดี) 4 4 2 2 12 

ผูตองหา (คน) - 2 1 1 8 

รวมไมทอนทั้งหมด (ทอน) - 56 4 7 67 

รวมไมแปรรูปทั้งหมด (แผน) - - 13 - 13 

ตรวจยึดพื้นที่ถกูบุกรุกแผวถาง 
ไร - งาน – ตารางวา 

6-3-35 2-3-26 - 8-0-87 20-4-8 



๑๖ 

 
 

   3) สถิติการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

จับกุม (ราย/คดี) - 3 2 3 8 

นายจาง (คน) - - - 1 1 

นําพา/ชวยเหลือซอนเรน (คน) - - - - 0 

เมียนมา (คน) - - 5 4 9 

ลาว (คน) - 2 - - 2 

ไทย (คน) - 2 - - 2 

รวม (คน) - 4 5 4 13 

 

   4) สถิติการปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

รายการ กก.ตชด.31 กก.ตชด.32 กก.ตชด.33 กก.ตชด.34 รวม 

ตรวจยึด/จับกุม (ราย/คดี) 2 4 1 - 7 

ผูตองหา (คน) 2 3 1 - 6 

ปนพก (กระบอก) 1 - - - 1 

ปนแกป (กระบอก) - 3 1 - 4 

ปนไทยประดิษฐ (กระบอก) 1 - - - 1 

กระสุน (นัด) 15 1 - - 16 

 

 4.3.3 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
   1) การดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
    (1) เม่ือวันท่ี 23 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,  

รร.ตชด.บานแมจันทะ และ รร.ตชด.บานเลตองคุ ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก 

    (2) เม่ือวันท่ี 24 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 ศูนยการเรียน ตชด. บ.ทีวะเบยทะ และศูนยการเรียน ตชด.                          

บ.วะกะเลโคะ ต.แมตืน่ อ.แมระมาด จว.ตาก  

   2) ความคืบหนาในการเตรียมการรับเสด็จ รร.ตชด.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้ 

    (1) รร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ บานหมองก๊ัวะ ไดดําเนินการ ทาสีอาคารเรียน, ทํา

บังตาทางข้ึนอาคารเรียน, เทปูนและทาสีสนาม ฮ. ภาพรวมแลวเสร็จรอยละ 50  



๑๗ 

 

    (2) รร.ตชด.บานแมจันทะ ไดดําเนินการ ปรับพ้ืนท่ี สนาม ฮ., ทํารั้วโรงเรียน,  

ทําพ้ืนทางเดิน ทําบันไดหนาอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ทําเสาธงประดับเสนทางรับเสด็จ และทําท่ีบังสายตา

หองสวนพระองค ภาพรวมแลวเสร็จรอยละ 50  

   3) รร.ตชด.บานเลตองคุ ไดดําเนินการ ปรับพ้ืนทางเดิน, ติดบอรดกิจกรรมภายในอาคาร, 

ทําบันไดหนาอาคาร, ทําคันธงและเสาธง, ทาสีกระดานหองเรียน, ทําราวบันได, ทาสีอาคารเรียนและจุดตางๆ

ภายใน ภาพรวมแลวเสร็จรอยละ 40  

   4) ศูนยการเรียน ตชด. บานทีวะเบยทะ ไดดําเนินการ ปรับภูมิทัศนโดยรอบ, ทําบันไดทาง

ข้ึนอาคาร, ทําปายติดตั้งตามจุดตางๆ และทาสตีามจุดตางๆ ภาพรวมแลวเสร็จรอยละ 30  

   5) ศูนยการเรียน ตชด. บานวะกะเลโคะ ไดดําเนินการ ปรับภูมิทัศนโดยรอบ ทําสนาม  

ฮ. ชั่วคราว ทาสีรั้วทางเขาโรงเรียน ทําปายติดตั้งตามจุดตางๆ และทาสีอาคารเรียน ภาพรวมแลวเสร็จ 

รอยละ 4๐  

   3) การดําเนินงานศูนยฝกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชาย 
    (1) ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” ณ ศอน.รร.ตชด.  

บก.ตชด.ภาค 3 ไดแก กออิฐแปลงปลูกผัก และนํากลาพันธุพืชปลูกลงในแปลง   
   4) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
   การดําเนินงานตามโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย” ไดจัดกําลังพลเปนวิทยากร จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” และรวมกิจกรรม
การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะกับสวนราชการ และประชาชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 10 ครั้ง ผูรวมกิจกรรม 895  คน 

หนวย 

จํานวนกิจกรรม (ครั้ง) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 

จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ รวม 
ขาราชการ

ตํารวจ 
ขาราชการอ่ืน ประชาชน รวม 

กก.ตชด.31 1 - - 1 40 - 30 70 

กก.ตชด.32 2 - - 2 90 10 20 120 

กก.ตชด.33 3 - - 3 110 40 170 320 

กก.ตชด.34 4 - - 4 132 80 173 385 

รวม 10 - - 10 372 130 393 895 

 

    (1) เม่ือวันท่ี 12 พ.ย.63 พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเปนผูแทน  

ผบก.ตชด.ภาค 3 นําขาราชการตํารวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เขารวมกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย" โดยกิจกรรมเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีสนามกีฬาตําบลบานชาง ม.3 ต.บานชาง อ.แมแตง จว.เชียงใหม โดย

มีสวนราชการตางๆ นักเรียนและประชาชน ในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรม 

   5) การประชาสัมพันธ 
   สถิติการประชาสัมพันธ ทางวิทยุกระจายเสียง จํานวน 38 ครั้ง, ทางเว็บไซต  
จํานวน 89 ครั้ง, ทางเฟซบุค จํานวน 244 ครั้ง, และทางแอพพลิเคชั่นไลน จํานวน 90 ครั้ง รวม 467 ครั้ง 
  



๑๘ 

 

ชองทาง 
ประชาสัมพันธ 

ทางสถานีวิทย ุ ทางเว็บไซต ทาง Facebook ทางไลน อ่ืนๆ รวม 

บก.ตชด.ภาค 3 - 14 14 - - 28 

กก.ตชด.31 - 45 57 - - 102 

กก.ตชด.32 22 17 35 - - 74 

กก.ตชด.33 2 - 51 - - 53 

กก.ตชด.34 14 16 90 90 - 210 

รวม 38 89 244 90 - 467 
 

 4.3.4 การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   1) จัดกําลังพลกวดขันดูแลการเขาประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ โดย
หนวยไดทําการปดชองทางการเขาออกทุกชองทางในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   2) จัดกําลังพลรวมตั้งจุดตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัส 
โคโรนา-2019 (COVID-19) ในการปฏิบัติหวงตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พ.ย.63 กําลังพลปฏิบัติหนาท่ี 29 นาย  
ตอวัน ดังนี้ 
  (1) กก.ตชด.33  จํานวน 12 นาย 
  (2) กก.ตชด.34  จํานวน 17 นาย 
   3) จัดกําลังพลสนับสนุนพ้ืนท่ีควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) โดยจัดจาก  
กก.ตชด.31 จํานวน 20 นาย หวงวันท่ี 3 พ.ย. – 16 พ.ย.63 ณ ท่ีทําการสวนหนา โรงแรม เดอะพาลาสโซ 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
   4) การปองกันภายในหนวย 
    (1) ดําเนินการวัดไข ณ จุดคัดกรองบริเวณทาง เขา-ออก  
    (2) กําชับการสวมหนากากอนามัยปองกันการติดเชื้อไวรัสฯ 
    (3) วางเจลแอลกอฮอลไวใหใชสําหรับลางมือ 
 4.3.5 แผนการดําเนินงานในหวงตอไป 
   1) เตรี ยมความพร อมในการรั บ เสด็ จ รร.ตชด. เฉลิ มพระเกี ยรติ  7 รอบฯ,  
รร.ตชด.บ.แมจันทะ, รร.ตชด.บ.เลตองคุ ต.แมจัน อ.อุงผาง จว.ตาก และ ศกร.ตชด.บ.ทีวะเบยทะ,  
ศกร.ตชด.บ.วะกะเลโคะ ต.แมตื่น อ.แมระมาด จว.ตาก   
   2) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖4  
   3) เขมงวดในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน เพ่ือปองกันการ
ลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว ซ่ึงเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   4) เตรียมความพรอมกําลังพล วัสดุ อุปกรณ ควบคุมฝูงชน เพ่ือพรอมปฏิบัติเม่ือไดรับสั่งการ 
   5) กวดขันระเบียบวินัยกําลังพล ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๔ บก.ตชด.ภาค ๔ 
 4.4.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสําคัญของหนวย 
   ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 



๑๙ 

 

    (๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

     (ก) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 

      - เม่ือวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ จัดกําลังพล จํานวน ๒๔๔ นาย ถปภ. พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปดศาลหลักเมืองพัทลุง ต.ทามิหรํา อ.เมือง  

จว.พัทลุง การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 

    (๒) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

     - เม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๖๓ จัดกําลังพล รวม ๒๕ นาย รปภ. พล.ต.หญิง เจาคุณพระสินีนาฏ  

พิลาสกัลยาณี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จว.นครศรีธรรมราช ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช,  

วัดพระธาตุวรมหาวิหาร, จวนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหมูบานคีรีวง การปฏิบัติเปนไปดวย

ความเรียบรอย  

   ๒) งานรักษาความม่ันคงภายใน 
การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

รปภ.ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ๒,๑๒๒ ครั้ง 

ตรวจ/คนหาวัตถุระเบิดแหลงชุมชน  ๑๒ ครั้ง 

ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด  ๑,๘๙๕ ครั้ง 

ตรวจรถยนต และ รถ จยย.  ๑๔,๑๑๔ คัน 

ตรวจบุคคล  ๑๗,๒๐๘ คน 

ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใชกฎหมาย ปดลอมตรวจคนบุคคลตามเปาหมาย ๔ เปาหมาย 

พบปะเสริมสรางความเขาใจกับ ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา   ๒,๐๔๗ ครั้ง 

พบปะเสริมสรางความเขาใจกับบุคคลตามเปาหมาย บุคคลเฝาระวัง ๑๘ เปาหมาย 

ประชาสมัพันธเชิงรุกทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง ๒๖ ครั้ง 

บริการตดัผมใหกับเด็กและประชาชน ๑๘๔ คน 

บริการจายยาและเวชภณัฑใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ๒๔๙ คน 
 

   ๓) งานปองกันรักษาสถานการณชายแดน 
การปฏิบัติ หนวยนับ จํานวน 

ตั้งจุดตรวจ/จดุสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๑๐ ครั้ง 
ลาดตระเวนปองกันการรุกล้าํอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๕๓ ครั้ง 
ลาดตระเวนหาขาว, พิสูจนทราบ, เฝาตรวจภมูิประเทศสําคัญ ๖๐๒ ครั้ง 
ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๒๕ ครั้ง 
ลาดตระเวนรวม  ๓ ครั้ง 
ตรวจสอบบุคคลเขา-ออกตามชองทางบริเวณแนวชายแดน ๓๓๙ ครั้ง 
จัดกําลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสถานท่ีราชการ  ๑๗๗ ครั้ง 
จัดกําลังออกพบปะเยีย่มเยียนผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา และประชาชนในพ้ืนท่ี  ๑๘๒ ครั้ง 
จัดเจาหนาทีพ่ยาบาลบริการแจกจายยาและเวชภัณฑ และรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนในพื้นที ่ ๒๖ ครั้ง 
พบปะเยี่ยมเยียนหนวยกําลังปองกันชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน  ๕ ครั้ง 
เสรมิสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ๑๑๓ ครั้ง 



๒๐ 

 
 

    - เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๓ พ.ต.ต.สุริวงค  สมทรง ผบ.รอย ตชด.๔๓๗ รวมกับ จนท.ท

หาร ฉก.ร.๕, พ.ต.อ.ธรรมรัตน  ภิรมยรักษ ผกก.สภ.ปาดังเบซาร และฝายปกครอง อ.สะเดา จว.สงขลา ใหการ

ตอนรับ พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ  มทภ.๔ พรอมคณะ ท่ีไดเดินทางมาสํารวจหลักเขตแดนท่ี ๙ พ้ืนท่ี หมู ๘ 

บานตะโละ  ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จว.สงขลา ซ่ึงเปนจุดท่ีผูคาใบกระทอมชาวไทยลักลอบขามเขตแดนไปยัง

ประเทศมาเลเซียแลวเกิดการยิงกันกับ จนท.มาเลเซีย เปนเหตุให จนท.มาเลเซีย เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บ 

๑ ราย สําหรับคนไทยบาดเจ็บ ๓ ราย เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ ท่ีผานมา พรอมท้ังไดรับฟงบรรยายสรุป

สถานการณท่ีเกิดข้ึนจาก จนท.ทหาร ฉก.ร.๕  และไดมอบโอวาทพรอมกลาวขอความรวมมือผูนําทองถ่ิน  

ในการชวยกวดขันปราบปรามกลุมผูลักลอบคาใบกระทอมในพ้ืนท่ี จากนั้นไดมอบสิ่งอุปโภค/บริโภคใหแก

หนวยงานตาง ๆ เพ่ือเปนขวัญ 

   (๔) งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
     - การปราบปรามยาเสพติด 

รายการ/ 
ผลการปฏบัิติ 

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

จับกุม ครั้ง ๓๒ ๒๐ ๑๔ ๒๘ ๙๔ 
ผูตองหา คน ๓๘ ๒๒ ๑๒ ๓๑ ๑๐๓ 
ของกลาง       
ยาบา  เม็ด ๔๔,๗๙๙ ๖๗,๒๕๔ ๒๕๗ ๘๔,๒๙๒ ๑๙๖,๖๐๒ 
ยาไอซ กรัม ๒๗๖.๖๒ ๘๓๖.๓๖ ๘.๕๑ ๑,๐๐๒.๓๒ ๒,๑๒๓.๘๑ 
เฮโรอีน กรัม - - - ๘๖๐.๗๗ ๘๖๐.๗๗ 
กัญชาสด กิโลกรมั ๖๔ - - - ๖๔ 
กัญชาอัดแทง กิโลกรมั - - - - - 
กัญชาแหง กรัม - - - ๑๓ ๑๓ 
พืชกระทอม  กิโลกรมั ๒๔๐ - ๘๙๓ ๔๑๒ ๑,๕๔๕ 
นํ้าตมพืชกระทอม กก./ลิตร - - -/๒ ๔๐.๖๕/- ๔๐.๖๕/๒ 
ยาแกไอ ขวด - - ๑๐ - ๑๐ 

 

   การปฏิบัติท่ีสําคัญ 

    - เม่ือวันท่ี ๔ พ.ย. ๖๓ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๒๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุม นายสิทธิพงษ  ไชยพงษ และ น.ส.วิภาวดี  บุตรแผว พรอมของกลาง ยาบา ๙๙๒ เม็ด, อาวุธปนลูกซอง

ไทยประดิษฐ ๒ กระบอก เหตุเกิดท่ี บานเลขท่ี ๒๖๘/๒ หมู ๖ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จว.กระบี่ จากการ

ขยายผล น.ส.วิภาวดี ฯ ไดติดตอสั่งซ้ือยาบามาจาก นายมนตรี  สังขอินทร และเม่ือวันท่ี ๕ พ.ย. ๖๓ เวลา 

๐๑.๐๐ น. จับกุม นายมนตรีฯ พรอมของกลาง  ยาบา ๘,๙๕๙ เม็ด, อาวุธปนลูกซองไทยประดิษฐ ๑ กระบอก 

เหตุเกิดท่ี หองพักหมายเลข ๘ พรีมารีสอรท หมู ๖ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จว.กระบี่ จากการสืบสวนขยายผล  

นาย มนตรีฯ ไดสั่งซ้ือยาบามาจาก นางสุภี  ชูอินทร และเม่ือวันท่ี ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. จับกุม นางสุภีฯ 

พรอมของกลาง ยาบา ๔๐๐ เม็ด เหตุเกิดท่ี หองพักหมายเลข ๒๐ กิตตะวันรีสอรท หมู ๗ ต.ทุงไทรทอง  

อ.ลําทับ จว.กระบี่ โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครอง         

เพ่ือจําหนายและพยายามจําหนายโดยผิดกฎหมาย, มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมได



๒๑ 

 

รับอนุญาต และพกพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาต และไมมีเหตุอันสมควร 

ในระหวางควบคุมตัว นางสุภี  ชูอินทร ไดกระทําอัตวิบาตกรรม (ผูกคอ) ในหองควบคุม 

    - เม่ือวันท่ี ๑๓ พ.ย.๖๓ จนท.ชฝต.๔๓๐๔ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี ได

รวมกันตรวจยึดยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ใบพืชกระทอมสด) จํานวน ๙ กระสอบ น้ําหนักรวมประมาณ 

๓๘๐ กก. สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณพ้ืนท่ี หมู ๖ บานคลองยนต ต.สํานักแตว อ.สะเดา จว.สงขลา 

    - เม่ือวันท่ี ๒๒ พ.ย.๖๓ จนท.ชปส.กก.ตชด.๔๒ จับกุมผูตองหา จํานวน ๒ คน 

พรอม ของกลาง ยาบา จํานวน ๔,๑๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภทท่ี ๑ (เมทแอมเฟตามีน         

หรือยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ หนาบานเลขท่ี ๙๗๓/๒๑ หมู ๒           

ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ตอเนื่องบานเลขท่ี ๗๕๒/๒ หมู ๒ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 

    - เม่ือวันท่ี ๒๓ พ.ย.๖๓ จนท.ศป.ปส.กก.ตชด.๔๑ รวมกับ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๑ 

จับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลาง ยาบา ๒๘,๒๔๒ เม็ด, ไอซ ๓๔.๔๗ กรัม, โทรศัพทมือถือ  

๒ เครื่อง โดยกลาวหาวา รวมกับพวกท่ีหลบหนีมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา,ไอซ) ไวในครอบครองเพ่ือ

จําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณอูซอมรถจักรยานยนตไมมีเลขท่ี หมู ๔ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จว.ชุมพร  

    - เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ จนท.ชปป.รอย ตชด.๔๑๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี 

จับกุมผูตองหา จํานวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑๓,๓๗๓ เม็ด  ไอซ ๔.๖๒ กรัม  โทรศัพทมือถือ ๓ เครื่อง 

รถจักรยานยนต ๑ คัน โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา,ไอซ) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย

โดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ บานรางในสวนปาลมน้ํามัน หมู ๗ ต.อิปน อ.พระแสง จว.สุราษฎรธาน ี

    - เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ จนท.ชฝต.๔๔๑๓ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จับกุม

ผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลาง พืชกระทอม น้ําหนักประมาณ ๔๐๐ กก. โดยกลาวหาวา มียาเสพติด

ประเภท ๕ (พืชกระทอม) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ หมู ๑ บานแฆแบะ ต.นานาค  

อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 

    - เม่ือวันท่ี ๒๘ พ.ย.๖๓ จนท.ชปส.กก.ตชด.๔๒ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จับกุม

ผูตองหา จํานวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๓๕,๔๙๓ เม็ด, โทรศัพทมือถือ ๒ เครื่อง, รถจักรยายนต ๑ คัน โดย

กลาวหาวา รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิด

กฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ รานตัดผมชายไมทราบเลขท่ี หมู ๒ ต.ไสไทย อ.เมือง จว.กระบี่ ตอเนื่องภายในสวนทุเรียน 

หมู ๒ ต.ไสไทย อ.เมือง จว.กระบี่ ตอเนื่องบานเลขท่ี ๑๓๗ หมู ๒ ต.ไสไทย อ.เมือง จว.กระบี ่

    - การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง   
รายการ/ 

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

จับกุม ครั้ง - - - ๓ ๓ 
ผูตองหาสญัชาต ิ

-เมียนมา คน - - - ๑ ๑ 
-กัมพูชา คน - - - ๓ ๓ 

-บังคลาเทศ คน - - - ๒ ๒ 
-โรฮิงจา คน - - - ๑๑ ๑๑ 
-มาเลเซีย คน - - - - - 

ผูใหท่ีพักพิง/ผูนําพา คน - - - - - 
นายจาง คน - - - - - 

 



๒๒ 

 

    - การปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ 
รายการ/ 

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

จับกุม/ตรวจยดึ ครั้ง ๑ ๓ ๖ - ๑๐ 
ผูตองหา คน - - ๑ - ๑ 

ของกลาง 
-ไม ทอน/แผน - ๑๔/๖๕ - - ๑๔/๖๕ 

-พ้ืนท่ีถูกบุกรุก ไร/งาน/ตรว. ๑/๓/๘๘ ๔๒๒/๐/๗๐ ๑๖/๑/๗๑ - ๔๔๑/๒/๒๙ 
-รถแบ็คโฮ คัน - - - - - 

-เลื่อยโซยนต เครื่อง - - - - - 
-เลื่อยวงเดือน เครื่อง - ๑ - - ๑ 

 

   - การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษี    
รายการ/ 

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

จับกุม ครั้ง - - ๑ - ๑ 

ผูตองหา คน - - ๑ - ๑ 

ของกลาง 

-นํ้ามันดีเซล ลิตร - - ๔๐๐ - ๔๐๐ 

-นํ้ามันเบนซิน ลิตร - - - - - 

 

   - การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม 

รายการ/ 
ผลการปฏบัิติ 

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

จับกุม ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๒ ๘ 

ผูตองหา คน - ๒ ๒ ๔ ๘ 

ของกลาง 

อาวุธปน 
(ชนิดตาง ๆ) 

กระบอก ๑ ๓ ๔ ๒ ๑๐ 

กระสุนปน 
(ชนิดตาง ๆ) 

นัด - ๘ ๑๓ ๑๑ ๓๒ 

 

  



๒๓ 

 

    (๕) จัดกําลัง รอย คฝ. สนับสนุน บช.น. เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี กทม. 

     - หวงเดือน พ.ย.๖๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดสนับสนุน รอย คฝ. จํานวน ๓ กองรอย 

ประกอบดวย คฝ.กก.ตชด.๔๑,๔๒,๔๓ ใหกับ บช.น. เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี กทม. 

ใชกําลังพลท้ังสิ้น ๔๖๙ นาย 

    (๖) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนวยไดจัดกําลัง

สนับสนุนตํารวจภูธร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีประจําจุดตรวจ จุดคัดกรอง  

กวดขันดูแลการผานเขาออกประเทศของชาวตางชาติตามชองทางธรรมชาติ และประจําดานตรวจคนเขาเมือง 

โดยในหวงตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๐ พ.ย.๖๓ มีคนไทยท่ีเดินทางจากประเทศมาเลเซีย กลับเขามาในประเทศไทย 

(เฉพาะดานชายแดนไทย-มาเลเซีย) จํานวนท้ังสิ้น ๖๒๘ คน และยังมีกลุมคนไทยท่ีลักลอบหลบหนีเขามาทาง

ชองทางธรรมชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๓๙ คน โดยผานจุดผานแดน ดังนี้ 

   ขอมูลคนไทยเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19ตั้งแต ๑ – ๓๐ พ.ย. ๖๓ 

ลําดับ 
หนวย 
ในพื้นที่

รับผิดชอบ 
ดานพรมแดน 

จํานวนคนไทยที่เดินทาง 
กลับเขามาในประเทศไทย 

ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนคนไทยที่เดินทาง 
กลับเขาในประเทศไทย 

ผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ 

จุดผานแดนถาวร 
วังประจัน จว.สตูล 

๓๖ - 

จุดผานแดนถาวร 
ทาเรือตํามะลัง จว.สตูล 

- - 

จุดผานแดนถาวร 
อ.สะเดา จว.สงขลา 

(ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร) 
๒๓๖ - 

๒. กก.ตชด.๔๔ 

จุดผานแดนถาวร 
สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 

๓๐๗ ๓๙ 

จุดผานแดนถาวร 
อ.เบตง จว.ยะลา 

๔๙ - 

 รวม  ๖๒๘ ๓๙ 

 

    (๗) ความกาวหนาการดําเนินงานในหมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

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

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

ดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดนเพ่ือความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของรัฐ 



๒๔ 

 

จํานวนท้ังสิ้น ๗,๘๗๓ หมูบาน และสรุปผลการปฏิบัติ ต้ังแต ๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย.๖๓ ดําเนินการไปแลวท้ังสิ้น 

๑,๐๘๑ หมูบาน คิดเปน รอยละ ๑๓.๗๓ ดังนี้ 

 
หนวย 

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

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 
หมูบานรอง 
(ตามแผน) 

ดําเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๘๔ ๓๖๔ ๓๖.๙๙ ๖,๘๘๙ ๗๑๗ ๑๐.๔๑ 
กก.ตชด.๔๑ ๒๐๘ ๖๐ ๒๘.๘๕ ๙๙๐ ๙๘ ๙.๙๐ 
รอย ตชด.๔๑๔ 64 ๒๐ ๓๑.๒๕ 211 ๓๐ ๑๔.๒๒ 
รอย ตชด.๔๑๕ ๖๔ ๒๖ ๔๐.๖๓ 4๖ ๗ ๑๕.๒๒ 
รอย ตชด.๔๑๖ 10 ๒ ๒๐ 353 ๓๒ ๙.๐๗ 
รอย ตชด.๔๑๗ ๗0 ๑๒ ๑๗.๑๔ ๓๘๐ ๒๙ ๗.๖๓ 
กก.ตชด.๔๒ 255 ๑๘๑ ๗๐.๙๘ 2,110 ๒๑๐ ๙.๙๕ 
รอย ตชด.๔๒๔ 56 ๒๕ ๔๔.๖๔ 890 ๑๐๐ ๑๑.๒๔ 
รอย ตชด.๔๒๕ 54 ๔๕ ๘๓.๓๓ 370 ๑๗ ๔.๕๙ 
รอย ตชด.๔๒๖ 45 ๑๓ ๒๘.๘๙ 345 ๗๐ ๒๐.๒๙ 
รอย ตชด.๔๒๗ 100 ๙๘ ๙๘.๐๐ 505 ๒๓ ๔.๕๕ 
กก.ตชด.๔๓ 284 ๔๔ ๑๕.๔๙ 2,411 ๔๐๙ ๑๖.๙๖ 
รอย ตชด.๔๓๔ 0 ๐ ๐ 670 ๓๒ ๔.๗๘ 
รอย ตชด.๔๓๕ 3 ๓ ๑๐๐ 720 ๒๓๐ ๓๑.๙๔ 
รอย ตชด.๔๓๖ 20 ๑๗ ๘๕.๐๐ 259 ๗๗ ๒๙.๗๓ 
รอย ตชด.๔๓๗ 261 ๒๔ ๙.๒๐ 762 ๗๐ ๙.๑๙ 
กก.ตชด.๔๔ 237 ๗๙ ๓๓.๓๓ 1,378 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๔ 50 ๑๗ ๓๔.๐๐ 890 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๕ 69 ๑๙ ๒๗.๕๔ 0 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๖ 76 ๒๕ ๓๒.๘๙ 161 ๐ ๐ 
รอย ตชด.๔๔๗ 42 ๑๘ ๔๒.๘๖ 327 ๐ ๐ 

     - สําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยตองดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บก.ตชด.ภาค ๔ อยูระหวางรองรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ บช.ตชด. 

  ๒) สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 

   (๑) การดําเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 

     (ก) เม่ือวันท่ี ๑๘ พ.ย.๖๓ กก.ตชด.๔๔ ไดจัดการประชุมครูใหญ และครู  

รร.ตชด. ในสังกัด จํานวน ๗๗ นาย เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หองประชุม กก.ตชด.๔๔ โดยมี ผกก.ตชด.๔๔ เปนประธานในการนี้ไดมอบรางวัลใหกับ 

ด.ต.หญิง นริศรา  ศรีจันบาล ครูใหญดีเดน และ ด.ต.หญิง อรอุมา  วิลัยรัตน ครูผูสอนดีเดน และรางวัลครู 

เจาฟาพรอมไดมอบตูหนังสือสําหรับจัดเก็บหนังสือพระราชทานและสื่อ ๖๐ พรรษาแก รร.ตชด. ในสังกัด 

     (ข) เม่ือวันท่ี ๒๑ พ.ย.๖๓ กก.ตชด.๔๔ จัดครูประจํากลุมสาระภาษาไทย 

และวิทยากรภาษาไทย รร.ตชด. จํานวน ๖๐ นาย เขารับการอบรมวิชาภาษาไทยตามตามโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๔ ณ หองประชุมหลูหุย มรภ.ยะลา อ.เมือง จว.ยะลา 

     (ค) ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๗ พ.ย.๖๓ กก.ตชด.๔๔ จัดครู รร.ตชด. และนักเรียน

ชั้น ป.๕-ป.๖ ทุก รร. ในสังกัด  จํานวน ๒๖๑ คน เขาอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน รร.ตชด. (O-NET Camp 2020) กลุมสาระวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี  

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย อธิการบดี มรภ.ยะลา ประธานในพิธีเปด 



๒๕ 

 

     (ง) เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ ไดเปน

ประธานการประชุมการดําเนินงานโครงการพระราชดําริฯ ใน รร.ตชด. กับสถานศึกษาหนวยสนองงาน 

โครงการพระราชดําริฯ ณ หองประชุมแขวงโสภา กก.ตชด.๔๓   

     (จ) เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ จัดครู รร.ตชด. ผูทําหนาท่ีวิทยากรผูสอนภาษาไทย 

จํานวน ๓๙ คน เขารวมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพวิทยากรผูสอนภาษาไทยใน รร.ตชด. ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม ZOOM เพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ

หลักภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๑- ๒ ของ ศอ.บต. ณ โรงแรมริเวอร ลีฟวิ่ง เพลส  

อ.เมือง จว.ปตตานี 

     (ฉ) เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ย.๖๓ พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักด์ิ ครู(สบ๓) กก.ตชด.

๔๓ เขารวมกับศึกษาธิการ จว.สงขลา ในการประเมินครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหา

จักรี ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๔ ณ รร.ตชด.บานชายควน อ.สะเดา จว.สงขลา 

    (๒) การชวยเหลือผูประสบภัย  

     - สรุปผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของหนวยในสังกัด 

บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดอืน พ.ย.๖๓ ดังนี้ 

ชนิดภัย 

ผลการปฏิบัติ (คร้ัง) 

รวม/คร้ัง 

แจกจายส่ิงของฯ 

กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ ครัวเรือน คน 

-อุทกภัย - - ๑ - ๑ ๒๐ ๓๔ 

-วาตภัย - ๑ - - ๑ - - 

-อัคคีภัย - - ๑ - ๑ ๑ ๑ 

-ทุพภิกขภัย - - - - - - - 

-ภัยแลง - - - - - - - 

รวม - ๑ ๒  ๓ ๒๑ ๓๕ 
 

   การปฏิบัติท่ีสําคัญ 

   - เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงข้ึน 

ประกอบกับหยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใตตอนลางใกลเกาะบอรเนียว ประเทศมาเลเซีย  

มีแนวโนมจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกผานประเทศมาเลเซีย สงผลใหในชวง ระหวางวันท่ี ๒๕ พ.ย. – ๓ ธ.ค. ๖๓ 

บริเวณภาคใตฝงตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมาก ไดแก 

จว.นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, สตูล, พัทลุง, สงขลา, ปตตานี, ยะลา, และ นราธิวาส 

    บก.ตชด.ภาค ๔ ไดเปดศูนยชวยเหลือผูประสบภัย และจัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย

ของหนวยในสังกัดชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  



๒๖ 

 

    ผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยหวงเดือนพฤศจิกายน 25๖๓ 

หนวย/ 
จังหวัด 

พื้นที่ประสบภัย 
การชวยเหลือ 

ยานพาหนะ ผลการปฏิบัติ กําลังพล 
ชุด นาย 

กก.ตชด.๔๑ 
จว.สุราษฎรธานี 

อ.ดอนสัก 
อ.กาญจนดิษฐ 

๑ ๕ รยบ. ๑ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๑ คร้ัง 

กก.ตชด.๔๒      
จว.นครศรีฯ อ.รอนพิบูลย ๑ ๕ รยบ. ๑ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๓ คร้ัง 
 อ.จุฬาภรณ     

 
อ.ชะอวด 
อ.สิชล 

๑ ๕ รยบ. ๑ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๓ คร้ัง 

 
กก.ตชด.๔๓ 
จว.พัทลุง 
 
 
จว.สงขลา 

     
อ.เขาชัยสน ๒ ๙ รยบ. ๑ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๒ คร้ัง 
อ.กงหรา    -แจกยารักษาโรค  ๑/๕๐ คร้ัง/ครัวเรือน 
อ.ตะโหมด    -ประชาสัมพันธ   ๒ คร้ัง 
อ.สะเดา ๓ ๑๕ รยบ. ๓ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๑ คร้ัง 
    -แจกยารักษาโรค  ๑/๒๐ คร้ัง/ครัวเรือน 

     -อพยพประชาชน/ขนยายส่ิงของ/เยี่ยมเยียน 

 
 
อ.เมือง 

 
๑ 

 
๕ 

 
รยบ. ๑ คัน 

๒/๓๐ คร้ัง/ครัวเรือน 
-ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๑ คร้ัง 

กก.ตชด.๔๔      
จว.ยะลา เทศบาลนคร ๒ ๘ รยบ. ๒ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๑ คร้ัง 
 ยะลา     
 อ.ยะหา     
จว.นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก ๑ ๕ รยบ. ๑ คัน -ออกสํารวจพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม  ๑ คร้ัง 

 

    (๓) สรุปสถิติการประชาสัมพันธหนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือน พ.ย. ๖๓ ดังนี้ 

หนวย 
สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง 
(ครั้ง) 

สิ่งพิมพ 
(ครั้ง) 

โทรทัศน 
(ครั้ง) 

เว็บไซต 
(ครั้ง) 

เสียงตามสาย 
(ครั้ง) 

Facebook 
(ครั้ง) 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๒๑ - ๒๑ 
กก.ตชด.๔๑ - - - ๔๑ ๒๕ ๔๓ 
กก.ตชด.๔๒ ๔๓ - - ๔๕ - ๓๕ 
กก.ตชด.๔๓ ๕๑ - - ๒๓ ๒๑ ๙ 
กก.ตชด.๔๔ ๕๖ - - ๔๘ ๒๒ ๓๘ 
รวม ๑๕๐ - - ๑๗๘ ๖๘ ๑๔๖ 

 

    (๔) การดําเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 

     - สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”  

ประจําเดือนพฤศจกิายน 25๖๓ ดังนี้ 

หนวย 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 
รวม 

ขาราชการตํารวจ ขาราชการอื่น ประชาชน 
บก.ตชด.ภาค ๔ ๓ ๔๑ ๒๕๕ ๓๕๐ ๖๔๖ 
กก.ตชด.๔๑ ๘ ๖๑ ๑,๐๗๕ ๑,๗๘๔ ๒,๙๒๐ 
กก.ตชด.๔๒ ๖ ๖๐ ๒๑๖ ๒๗๒ ๕๔๘ 
กก.ตชด.๔๓ ๕ ๘๗ ๓๙๐ ๓๘๗ ๘๕๕ 
กก.ตชด.๔๔ ๓ ๖๘ ๑๘๕ ๒๒๒ ๔๗๕ 
รวม ๒๕ ๓๑๗ ๒,๑๒๑ ๒,๖๒๕ ๕,๔๔๔ 

 

  



๒๗ 

 

   (๕) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

    - หนวยไดดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในพ้ืนท่ีกองรอยปฏิบัติการและ  

รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๑-๔๔ จํานวน 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 

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) เม่ือวันท่ี ๑๔ พ.ย.๖๓ หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รวมพิธีวางพานพุม

ดอกไมสด เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวงประจําป ๒๕๖๓ 

    (ข) เม่ือวันท่ี ๒๐ พ.ย.๖๓ พ.ต.อ.เสรสรร  อินทรสิทธิ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  

ไดเดินทางไปรวมพิธีทําบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๓  ณ ฐานทัพเรือภาคท่ี ๒ อ.เมือง จว.สงขลา 

โดยมี พล.ร.ท. สําเริง  จันทรโส  ผูบัญชาการฐานทัพเรือภาคท่ี ๒ เปนประธานในพิธี   

    (ค) เม่ือวันท่ี ๒๐ พ.ย.๖๓ พ.ต.อ.จารุวิทย  วงศชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  

ไดเดินทางไปรวมกิจกรรมปลอยเตาทะเลจํานวน ๑๑๕ ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๓ 

ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จว.สงขลา เพ่ือรวมกันอนุรักษและคงรักษาไวซ่ึงทรัพยากร      

ทางทะเลและชายฝง โดยมี พลเรือโท สําเริง  จันทรโส  ผูบัญชาการฐานทัพเรือภาคท่ี ๒ เปนประธานในพิธี 

   (๒) รวมตอนรับบุคคลสําคัญ 

     (ก) เม่ือวันท่ี ๓ พ.ย.๖๓ พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ และคณะ 

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามรับทราบสถานการณในพ้ืนท่ี พรอมมอบสิ่งของบํารุงขวัญแกกําลังพล 

ณ บานตันหยงโปร  ต.ตันหยงโปร อ.เมือง จว.สตูล โดย พ.ต.ท.ธีระศักดิ์  ศรีราชยา  ผบ.รอย ตชด.๔๓๖ และ

กําลังพลรวมใหการตอนรับ 

     (ข) เม่ือวันท่ี ๑๘ พ.ย.63 ผกก.ตชด.๔๔ พรอมดวยขาราชการตํารวจในสังกัด 

รวมตอนรับ พล.อ.อ. ชลิต  พุกผาสุก  องคมนตรี ณ ทาอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จว.นราธิวาส ในโอกาส

เดินทางมาตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 

   (๓) การพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 

    - เม่ือวันท่ี ๑๑ พ.ย.๖๓ ฉก.ตชด.๔๔ จัดกําลังพล ชป.พารู (รอย ฉก.รพศ.),  

ชป.ซูลู (นเรศวร ๒๖๑), ชป.ลาซู (กก.ตชด.๔๔) รวมจํานวน ๓๐ นาย เขารับการฝกทบทวน Fast-rope (การ

ลงทางด่ิงดวยเชือก) จากเฮลิคอปเตอร และการเขาตรวจคนท่ีหมายท่ี ผกร. เขามาหลบซอน เพ่ือเพ่ิมความ



๒๘ 

 

ชํานาญในการปฏิบัติ รวมท้ังเสริมสรางประสบการณใหกับกําลังพลมีความรู โดยมี พ.อ.ธนุตม พิศาลสิทธิวัฒน 

รอง ผบ.ฉก.ยะลา เปนผูควบคุมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ โดย พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ รอง ผอ.สนผ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

ใหการสนับสนุนชุดครูฝก จาก  ชค.๕๔๓  ณ ศกร.บานภักดี ต.เข่ือนบางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา  

   (๔) ความกาวหนาในการจัดหาพ้ืนท่ีจัดตั้ง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 

     - รอย ตชด.๔๔๘ ตามท่ีจังหวัดปตตานีไดขอความเห็น กรณี กก.ตชด.๔๔ ขอใช

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาดอนนา ต.ทากําชํา อ.หนองจิก จว.ปตตานี เปนพ้ืนท่ีกอสราง รอย ตชด.๔๔๘ ไปยัง

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๓ (สงขลา) เม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค.๖๓ นั้น โดยเม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๖๓ ผบก.ตชด.ภาค ๔  

ไดประสานไปยังอธิบดีกรมปาไม เพ่ือขอใหกําชับหนวยงานท่ีเก่ียวของในสังกัดเรงรัดการดําเนินการ และ  

วันท่ี ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๓ (สงขลา) จึงไดจัดทําความเห็นโดยสรุปพิจารณาแลวเห็น

ควรให กก.ตชด.๔๔ ใชพ้ืนท่ีได เสนอไปยังจังหวัดปตตานี ผานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดปตตานี โดยเม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ คณะทํางานจัดหาพ้ืนท่ีฯ ไดเขาพบ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี เพ่ือประสาน ขอใหเรงดําเนินการสรุปประเด็นท่ีมี

อยูครบถวนแลวเสนอ จว.ปตตานี เพ่ือเสนอตอกรมปาไมตอไป 

     - รอย ตชด.๔๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ คณะทํางานจัดหาพ้ืนท่ีฯ เขาพบ และ

ประสานการปฏิบัติกับ นายก อบต.กาบัง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสีย กรณี กก.ตชด.๔๔ ขอใชพ้ืนท่ีบริเวณบานลาแล  

ต.กาบัง อ.กาบัง จว.ยะลา สําหรับกอสราง รอย ตชด.๔๔๙ และการนํากรณีดังกลาวเขาพิจารณาของสภา 

อบต.กาบัง เพ่ือดําเนินการตอไป ผลการหารือไดกําหนดให มีการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมี

สวนไดเสีย ในวันท่ี ๘ ธ.ค. ๖๓ ณ ท่ีวาการอําเภอกาบัง และนํากรณี กก.ตชด.๔๔ ขอใชพ้ืนท่ี ฯ เขาพิจารณา

ของสภา อบต.กาบัง หวงระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๖ ธ.ค. ๖๓ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอน ตอไป 

   (๕) ภารกิจ ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

     (ก) เม่ือวันท่ี ๑ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔, 

พล.ต.ต.ศรัญู  ชํานาญราช  ผบก.ภ.จว.ระนอง  ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพรอมใหโอวาทและบํารุงขวัญแก   

กําลังพล รอย ตชด.๔๑๕ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย  ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.กุลนริศร นวมมณีรัตน        

รอง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.ธัญญา  ดําแกว  ผบ.รอย ตชด.๔๑๕ และกําลังพลใหการตอนรับ 

     (ข) เม่ือวันท่ี ๒ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔,  

พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแกว  ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.อ.สมชาย  ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.๔๒ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกําลัง

พลท่ีปฏิบัติหนาท่ี รปภ. การประชุมของคณะรัฐมนตรี โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต  ฆังคะรัตน  ผบ.รอย ตชด.๔๒๕, 

พ.ต.ท.กองภพ โพธิ์แสน  ผบ.รอย ตชด.๔๒๖ ใหการตอนรับพรอมดวยกําลังพล ในโอกาสนี้ไดใหโอวาทและ

แนวทางการปฏิบัติงานใหแกกําลังพล 

     (ค) เม่ือวันท่ี ๓ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ ได

เดินทางไปตรวจเยี่ยมพรอมใหโอวาทแกกําลังพล กก.ตชด.๔๑ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ ผกก.ตชด.๔๑,  

พ.ต.ท.นริศ  อัมพวัน  รอง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.กุลนริศร นวมมณีรัตน  รอง ผกก.ตชด.๔๑ และ ผบ.รอย ในสังกัด  

กก.ตชด.๔๑ ไดใหการตอนรับ พรอมดวยกําลังพลในสังกัด 



๒๙ 

 

     (ง) เม่ือวันท่ี ๔ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ ไดเดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมกําลังพล กก.ตชด.๔๒ โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.ท.พิมณรัตน  ธรรมาธิปติ์

รอง ผกก.ตชด.๔๒ ไดใหการตอนรับ พรอมดวยกําลังพลในสังกัด 

     (จ) เม่ือวันท่ี ๔ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ ผบ.กกล.ตชด.จชต. 

ไดเขารวมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยในพ้ืนท่ี จชต ณ หองประชุม (๑)  กอ.รมน.ภาค๔ สน. 

โดยมี พล.อ.ณรงคพันธ  จิตตแกวแท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เปนประธาน 

     (ฉ) เม่ือวันท่ี ๑๒ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔,          

พ.ต.อ.สมชาย  ศรีศรยุทธ  ผกก.ตชด.๔๑ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพรอมใหโอวาทแกกําลังพล และมอบสิ่งของ

บํารุงขวัญแก รอย คฝ.กก.ตชด.๔๑ โดยมี พ.ต.ท.กุลนริศร  นวมมณีรัตน  ผบ.ควบคุมกําลัง คฝ.กก.ตชด.๔๑, 

พ.ต.ท.วสันต  มาวิเลิศ  ผบ.รอย คฝ.กก.ตชด.๔๑ ใหการตอนรับ พรอมดวย กพ.คฝ.กก.ตชด.๔๑  

     (ช) เม่ือวันท่ี ๑๖ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/                

ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเปนประธานการประชุมบริหาร กกล.ตชด.จชต. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ณ หองประชุมยุทธการ 

กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จว.ยะลา 

     (ซ) เม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเปนประธานการประชุมบริหารประจําเดือน บก.ตชด.ภาค ๔ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓  

ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค ๔ อ.เมือง จว.สงขลา 

     (ด) เม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ย.๖๓  พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปนประธาน

การประชุม ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค ๔   

     (ต) เม่ือวันท่ี ๑๘ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ ไดรับ

เชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมพ้ืนท่ีปฏิบัติการดานการขาวระดับ

ยุทธศาสตรและยุทธการ โครงการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด านการข าว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” โดย ผูเขารับฟงการบรรยายมี ขาราชการตํารวจ ทหาร ทหารพราน  

ฝายปกครอง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี จชต. และ ๔ อําเภอของ จว.สงขลา ณ โรงแรมออเรียนทัล อ.หาดใหญ จว.สงขลา 

     (ถ) เม่ือวันท่ี ๒๓ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอมดวย  

คุณปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของอุปโภค บริโภค แกกําลังพล รอย ตชด.๔๒๔ โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.ท.วิษณุ  

ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๒, คุณอัญรินทร  เพ็งแกว ประธานชมรมแมบาน กก.ตชด.๔๒, ร.ต.อ.วิรัช คําปาน 

ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.รอย ตชด.๔๒๔, ขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๔๒๔ และแมบาน  ใหการตอนรับ  

     (ท) เม่ือวันท่ี ๒๓ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอม

ดวย คุณปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของอุปโภค บริโภค แกกําลังพล รอย ตชด.๔๑๗ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย  ศรีศรยุทธ ผกก.ตชด.๔๑, ขาราชการ

ตํารวจรอย ตชด.๔๑๗ และแมบาน  ใหการตอนรับ  

     (น) เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอม

ดวย คุณปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของอุปโภค บริโภค แกกําลังพล รอย ตชด.๔๑๖ โดยมี พ.ต.ท.วัฒนะ  ศักดิ์เศรษฐ  ผบ.รอย ตชด.๔๑๖, 

ขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๔๑๖ และแมบาน  ใหการตอนรับ  



๓๐ 

 

     (บ) เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอม

ดวย คุณปริญธร สุขสุวรรณ ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของอุปโภคบริโภคแกกําลังพล รอย ตชด.๔๒๕ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต  ฆังคะรัตน  ผบ.รอย ตชด.๔๒๕, 

ขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๔๒๕ และแมบาน  ใหการตอนรับ  

     (ป) เม่ือวันท่ี ๒๕ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอม

ดวย คุณปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของอุปโภค บริโภค แกกําลังพล กก.ตชด.๔๒ โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.ท.พิมณรัตน         

ธรรมาธิปติ์ รอง ผกก.ตชด.๔๒, คุณอัญรินทร  เพ็งแกว ประธานชมรมแมบาน กก.ตชด.๔๒, ขาราชการตํารวจ  

กก.ตชด.๔๒ และแมบาน  ใหการตอนรับ  

     (ผ) เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอมดวย  

คุณปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบ

สิ่งของบํารุงขวัญ แกกําลังพล กก.ตชด.๔๓ โดยมี พ.ต.อ.สถาพร  แกวสนิท ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ยงศักดิ์                

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.๔๓, ขาราชการตํารวจ กก.ตชด.๔๓ และแมบาน  ใหการตอนรับ  

     (ฝ) เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอมดวย คุณ

ปริญธร  สุขสุวรรณ  ประธานชมรมแมบาน บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบสิ่งของอุปโภค 

บริ โภค แก กําลั งพล รอย ตชด.๔๔๕ โดยมี พ.ต.ท.กรณ  ไชยเสือ รอง ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔, 

พ.ต.ท.ชัชชัย  กอศิริวลานนท ผบ.รอย ตชด ๔๔๕, ขาราชการตํารวจ รอย ตชด.๔๒๕ และแมบาน ใหการตอนรับ  

     (พ) เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ย. ๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.  

เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหโอวาท และมอบสิ่งของบํารุงขวัญ แกกําลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๔๖๒, ๔๔๖๓ โดยมี  

พ.ต.ท.กรณ ไชยเสือ รอง ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔  ใหการตอนรับ พรอมกําลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๔๖๒, ๔๔๖๓ 

     (ฟ) เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ 

ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ ทาอากาศยานนานาชาติเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จว.ยะลา โดยมี 

นางสาว ภูษณิศา สุวรรณ หัวหนากลุมความปลอดภัย, พ.ต.ท.กรณ  ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.๔๔, ร.ต.ท.วัฒนา    

ทรพีสงิห  รอง ผบ.รอย ฉก.ตชด.๔๔  ใหการตอนรับ 

     (ม) เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ  ผบก.ตชด.ภาค ๔/           

ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหโอวาทแกกําลังพล ชฝต.๔๔๐๕, มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค 

พรอมเงินบํารุงขวัญ  โดยมี พ.ต.ท.กรณ  ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.ชัชชัย  กอศิริวลานนท ผบ.รอย 

ตชด.๔๔๕, ร.ต.ท. วิทยา  สิงหชัย หน.ชฝต.๔๔๐๕ ใหการตอนรับ 

 4.4.2 การปฏิบัติในหวงถัดไป 

   ๑) เตรียมความพรอม ถปภ. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑) ถปภ. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแกผู สํ า เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต   

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ณ มรภ.สุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี ๑๕-๑๗ ธ.ค.๖๓ 

    (๒) ถปภ. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

ทรงเสด็จฯ เปนประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ระดับ

ภาคใต และระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี ในวันท่ี ๑๘ ธ.ค.๖๓ 



๓๑ 

 

    (๓) ถปภ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปดการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๓ 

(เปนการสวนพระองค) ณ รร.หาดใหญวิทยาลัย อ.หาดใหญ จว.สงขลา ในวันท่ี ๗ ธ.ค. ๖๓ 

   ๒) เตรียมกําลังพลพรอมอุปกรณใหการชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   ๓) เตรียมความความพรอมของ รอย คฝ. ใหการสนับสนุน บช.น. เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี กทม. 

   ๔) ดําเนินการและติดตามความกาวหนาในการจัดหาท่ีตั้ง รอย ตชด.๔๔๘, ๔๔๙  
และการจัดหาท่ีดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 

 4.5.1 ผลการปฏิบัติดานการถวายความปลอดภัย   
   -  วัน ท่ี  ๒๓ พ.ย.63 จัดขาราชการตํารวจปฏิบั ติหนา ท่ีถวายความปลอดภัย  

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการรวม

พัฒนาพ้ืนท่ีของ บช.ตชด. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บก.สอ.บช.ตชด. จว.เพชรบุรี 

   - หวงวันท่ี 16 – 18 พ.ย.๖๓ จัดขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ 

   - หวงวันท่ี 16 – 23 พ.ย.๖๓ จัดขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

เสด็จเยี่ยมหนวยแพทยเคลื่อนท่ีมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

และพระราชทานของท่ีระลึก ในพ้ืนท่ี จว.กาญจนบุรี, จว.ราชบุรี, จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ  

   - หวงวันท่ี 2 – 8 พ.ย.63 จัดขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี จว.เพชรบุรี 

และ จว.ประจวบคีรีขันธ เปนการสวนพระองค 

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

ระงับอัคคีภัยประจําเขตพระราชฐานและท่ีประทับในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค   
 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

ลําดับ การปฏิบัติ จํานวน 
1. การถวายความปลอดภยั กรณีเสดจ็พระราชดาํเนินในพ้ืนท่ี ฯลฯ 2 
2. การตรวจ สํารวจจุดเสี่ยงฯ และจดุสําคญั 43 
3. การตรวจสภาพ ปรนนิบัติ บํารุงยานพาหนะและอุปกรณ ฯลฯ 105 
4. การประชุมช้ีแจง ขอราชการภายในหนวย 16 
5. การประชุม หรือประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 34 
๖. การรับการตรวจเยี่ยมจาก ผูบังคบับัญชา หรือสวนราชการอ่ืน 2 
๗. การซักซอมแผนเผชิญเหตุ ฯลฯ 3 
๘. การปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับการมอบหมาย หรือรองขอ 12 
๙. การเตรียมความพรอมของรางกายใหพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 120 

๑๐. การสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 
รวม 343 



๓๒ 

 
        

 4.5.2 ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราทําความดี เพ่ือชาติ 

ศาสน กษัตริย”หนวยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

   - วันท่ี ๒๕ พ.ย.๖๓ พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให  
พ.ต.ต. ทินวัฒน  นวลจันทร สว.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตํารวจจิตอาสาในสังกัดรวม 30 นาย 
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน โรงเรียนบานทุงขาม หมูท่ี 1 ต.ไรใหมพัฒนา  
อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี โดยมี นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดรักษาราชการแทนนายอําเภอชะอํา เปนประธานฯ 
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา) 
 4.5.3 โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1) การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - วันท่ี 2 พ.ย.63 ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ลงพ้ืนท่ีติดตามการเก็บเก่ียวขาวพันธุ กข

43 โครงการฯ ไดขาวเปลือกน้ําหนัก 3,245 กิโลกรัม และจะนําไปแปรรูปบรรจุถุงสูญญากาศ เพ่ือสงกลับคืน

โครงการฯ ในพ้ืนท่ีคายนเรศวร 

    - วันท่ี 4 พ.ย.63 กรมการขาวราชบุรี, กําลังพล บก.สอ.บช.ตชด. และนักเรียน 

นายสิบตํารวจจากคายพระรามหกจํานวน 30 นาย รวมกันตากขาวท่ีทําการเก็บเก่ียวมาจากโครงการฯ  

จํานวน 3,245 กิโลกรัม ณ ลานรวมพลหนา บก.สอ.บช.ตชด. ณ ลานรวมพลหนา บก.สอ.บช.ตชด. 

    - เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี เขาพ้ืนท่ีโครงการฯ เพ่ือตัด

หญาและทําความสะอาดบอเลี้ยงปลานวลจันทรทะเล และแปลงนาขาวท่ีเลี้ยงปลาตะเพียน 

    - วันท่ี 21 พ.ย.63 ทีมงานปศุสัตว รวมกันเคลียรพ้ืนท่ีรอบคอกไกไข เพ่ือเตรียมความ

พรอมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน

โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ีของ บช.ตชด. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

   2) การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    ( อยูระหวางดําเนินการกอสราง รอยละ 75 ) 
    (1) อาคารนิทรรศกาล 
    (2) อาคารบริการนักทองเท่ียว 
    (3) เรือนรับรอง หรอือาคารรับรอง 
    (4) อาคารรานอาหาร 
    (5) หองสุขา จํานวน 2 หอง 
    (6) อาคารพักแยกขยะ 
    (7) ปายโครงการ 
    (8) น้ําตก 
   ๓) การดําเนินงานของ บก.สอ.บช.ตชด. 
    - วันท่ี 19 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. พลอากาศเอก สถิตยพงษ  สุขวิมล ราชเลขานุการ

ในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประธานท่ีประชุม รวมประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล 

บก.สอ.บช.ตชด. 



๓๓ 

 

   - จัดขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดานดูแลแปลงเกษตร และพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ี

แปลงเกษตรอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลการดําเนินงานมีความกาวหนา ดังนี้ 

     (1) โรงเรือนในการเพาะปลูก 
     (2) การเลี้ยงไกพันธุเล็กฮอรน 
     (3) การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
 4.5.4 การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา 
  - วันท่ี ๑๘ พ.ย.๖๓ พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมร  รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. เดินทางมา

ตรวจเยี่ยมกําลังพลงาน ถปภ.๖ (พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส  

เพ่ือมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

 4.5.5 การพัฒนาปรับปรุงท่ีตั้งหนวย 

   - การจางกอสรางสนามฝกยุทธวิธี สําหรับตํารวจ คณะกรรมการฯ เขาตรวจงานจางงวด

งานท่ี 3 (งวดสุดทาย) 

 4.5.6 การปฏิบัติดานพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม  

   - แผนการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อยูระหวางรออนุมัติ 

 4.5.7 ผลการปฏิบัติดานการสนับสนุนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม   

   1) ผลการปฏิบัติของชุดตรวจพิสูจน เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด   

   - เม่ือวันท่ี 4 พ.ย.63 ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด จํานวน 5 นาย สนับสนนุวิทยากร 

ใหกับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนยขอมูลวัตถุระเบิด สํานักงานพิสูจนหลักฐาน ครั้งท่ี 8 ณ วรวนา หัวหิน 

โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.อ.สมชาย รัตนชูศรี เปนผูควบคุม  

   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 

1. การปฏิบัติเชิงรุก 

 - การ ลว.จรยุทธ 17  

 - การ ลว.พิสูจนทราบ/ซุมโจมตี 3  

 - การ ลว./เฝาตรวจทางนํ้า 2  

2. การปฏิบัติเชิงรับ 

 - จุดตรวจถาวร(เปนหวงระยะเวลา) 1  

 - จุดตรวจทางยุทธวิธี(ดานลอย) 3  

 - การ รปภ.ครู,โรงเรียน,พระสงฆ 20  

 - การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม 19  

 - การ รปภ.เสนทาง 12  

รวม 77  
 



๓๔ 

 

    - จัดกําลังพลปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนท่ี จว.เพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ พ้ืนท่ีปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง 

ลําดับ ผลการปฏบัิติ จํานวน 
๑. การลาดตระเวน 20 
๒. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 41 

รวม 61 
 

 4.5.8 การปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

   1) จัดกองรอย คฝ.ชาย ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี กทม. หวง 24 พ.ย. -  

๗ ธ.ค.63 จํานวน ๑ กองรอย ( 146 นาย ) 

   2) จัดกองรอย คฝ.หญิง ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี กทม. 3 ครั้ง  

หวง 28 ต.ค. – 9 พ.ย.๖๓ จํานวน ๑ กองรอย (56 นาย), หวง 17 - 19 พ.ย.๖๓ จํานวน ๑ กองรอย (56 นาย) 

และหวง 26 พ.ย. – 7 ธ.ค.๖๓ จํานวน ๑ กองรอย ( 51 นาย ) 

   3) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับวิทยากร (TOT) โครงการ“สรางสุขภาวะในตํารวจ 

พลรมอยางยั่งยืน” วันท่ี ๓๐ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุมเทิดไท บก.สอ.บช.ตชด. 

 4.5.9 การบริหารงบประมาณ  

   รายงานสถานะและผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของ  
บก.สอ.บช.ตชด. ณ วันท่ี 1 ธ.ค.๖๓ 
  - งบรายจายประจําทุกผลผลิตทุกโครงการ ตามสถานะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ปจจุบัน จํานวน 12,645,535 บาท รายละเอียดผลใชจายงบประมาณ 
 

 
 
 

 
 - งบลงทุนทุกผลผลิตทุกโครงการ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
สถานะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร งบลงทุน ๑ รายการ คาใชจายในการปรับปรุงรั้วบริเวณดานหนา  
บก.สอ.บช.ตชด. วงเงิน 8,419,900 บาท ข้ันตอนดําเนินการอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 4.5.10 การเตรียมปฏิบัติในหวงตอไป 

   ๑) เตรียมการถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี เสด็จประทับแรม เปนการสวนพระองค ณ บานพักรับรอง บก.สอ.บช.ตชด. ในหวงวันท่ี 7 – 13 ธ.ค.๖๓ 

   2) จัดเตรยีมกองรอยควบคุมฝงูชน สนับสนุนภารกิจ ของ บช.น. 

   3) จัดเตรียมชุดปฏิบัติการ เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้งและซักซอมแผนเผชิญเหตุดังนี้ 

    - จัดเตรียมกําลังพล นเรศวร261 เตรียมพรอม ณ ท่ีตั้ง 

     - จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัยฯ เตรียมพรอม ดานการชวยเหลือผูประสบภัย ณ ท่ีตั้ง 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  

งบประมาณเบิกจายแลว ผูกพันงบประมาณ 
(ใบซ้ือ/จาง) 

คงเหลือ งบประมาณ
เบิกจายรอยละ 

2,122,440 600,000 9,923,095 16.78 
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 ๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 

 4.6.1 งานดานการฝกอบรม 

   ดําเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจตามแผนการฝกอบรมและนอกแผนการ
ฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 

   1) การฝกอบรมตามแผนฯ จํานวน 2 หลักสูตร 

    (1) หลักสูตร กอป.สายครู ตชด.รุนท่ี 18 (ฝกอบรม ณ กก.2 บก.กฝ.ฯ) จํานวน 80 นาย 
(หวงการฝกอบรมแตวันท่ี 16 พ.ย.63 – 12 ก.พ.64)  

   (2) หลักสูตรผูบังคับสุนัข (ฝกอบรม ณ ศฝส.บก.กฝ.ฯ) จํานวน 30 นาย (หวงการ
ฝกอบรมแตวันท่ี 2 พ.ย.63 – 19 ก.พ.64) 
   2) การฝกอบรมนอกแผนฯ จํานวน  2  หลักสูตร 2 รุน 

    (1) 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 997  นาย
ปจจุบันอยูระหวางการฝกปฏิบัติงานงานตามสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี 

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

   2) การพัฒนาหนวย 

    (1) การพัฒนาดานบุคลากร ขาราชการตํารวจในสังกัดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ ดังนี้  

     - หลักสูตรขาราชการตํารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร ณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

     - ฝกทบทวนการใชอาวุธปนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝกยิงปน ณ สนามยิงปน  
กก.ตชด.42 

   (2) การพัฒนาทางดานกายภาพ 

    - หนวยในสังกัดไดมีการดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง อาคารสํานักงาน อาคาร
กองรอย บานพักขาราชการตํารวจ จัดทํารั้วแนวเขต ปรับปรุงสถานีทดสอบจิตใจ และปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในหนวยใหเกิดความสวยงาม 

 4.6.3 ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  
   1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

    (1) เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.63 พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.บช.ตชด. พรอม
ขาราชการตํารวจในสังกัด จัดพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 6 

    (2) ผลการปฏิบัติงานชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิด หนวยงาน 
ในสังกัด 

     - สนับสนุนชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทําลายวัตถุระเบิดจํานวน 9 ครั้ง 
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    (3) การชวยเหลือผูประสบภัย 

    - เม่ือวันท่ี 21 พ.ย.63 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ใหการชวยเหลือนักทองเท่ียว  
ท่ีเดินทางข้ึนไปทองเท่ียวบนยอดเขา ซ่ึงมีอาการปวย ออนเพลีย ขาไมมีแรง ลงมาจากยอดเขา 

    (4) การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2563 

     - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สงให บช.ศ. 

    (5) การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      หนวยในสังกัดมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชพ้ืนท่ี
บริเวณ กองรอยปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา และสงเสริมใหขาราชการตํารวจใชพ้ืนท่ีบริเวณบานพัก
อาศัยของทางราชการ ในการสรางโรงเรือนในการเลี้ยงไกไข สรางบอเลี้ยงปลา เพ่ือเปนแหลงอาหาร ทําใหเพ่ิม
รายไดและลดรายจายในครัวเรือน 

 4.6.4 งานตามนโยบายและสั่งการของผูบังคับบัญชา 

   1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” มีการ
ดําเนินการตามโครงการฯ จํานวน 10 ครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  (1) ในพ้ืนท่ี อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา  จํานวน  2  ครั้ง 

  (2) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุบลราชธานี  จํานวน  1  ครั้ง 

  (3) ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จว.อุดรธานี  จํานวน  1  ครั้ง 

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

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

  (6) ในพ้ืนท่ี อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช  จํานวน  3  ครั้ง 

  (7) ในพ้ืนท่ี อ.สะเดา จว.สงขลา  จํานวน  1  ครั้ง 

  2) ยอดการจําหนวยเหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ 

 - ยอดคงเหลือ ยกมา จํานวน  66,724 เหรียญ 

 - ยอดจําหนายประจําเดือน พ.ย.63 จํานวน      121  เหรียญ 

 - คงเหลือ      จํานวน  66,603 เหรียญ 

 4.6.5 แผนการดําเนินงานหวงตอไป 

   ๑) เตรียมกําลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษและ ทรงเปดอาคารทําการศาลจังหวัดสุโขทัย 

   2) เตรียมกําลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ To Be Number One  
ณ รร.สุโขทัยวิทยาคม จว.สุโขทัย 

   3) เตรียมความพรอมสนับสนุนกําลังพลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 

   4) จัดเตรียมขาราชการตํารวจเปนเจเหนาท่ีคุมการสอบขอเขียน เพ่ือคัดเลือก

บุคคลภายนอก บรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 



๓๗ 

 

 ๔.๗ ศอพ.บช.ตชด. 

 สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2563 ของ ศอพ.บช.ตชด. ดังนี้ 

 4.7.1 โครงการจิตอาสา “ เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ”  

   1) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี 25 พ.ย.๖๓ เวลา 08.45 – 11.00 น. กิจกรรม 

จิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ีโรงเรียนบานทุงขาม โดยรวมทํากิจกรรมรวมกับศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน

อําเภอชะอํา โดยการแจกพันธุกลาไมจํานวน 1/150 ชนิด/ตน (มะคาโมง,คูน,มะขามเปรี้ยว,ประดูปา

,มะกอกปา) เมล็ดพันธุผัก จํานวน 7/700 ชนิด/ซอง (บวบ,ฟกทอง,กระเจี๊ยบ,ถ่ัวลายเสือ,ถ่ัวสีมวง,กระเจี๊ยบ

แดง,ขาวโพดขาวเหนียว) และทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน เพ่ือความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยมีขาราชการตํารวจ ศอพ.บช.ตชด.  

พนักงานและลูกจางจิตอาสา รวมทํากิจกรรม รวม 170 คน 

   2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.45 – 11.00 น. 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยฯ โดยรวมทํากิจกรรมเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาพ้ืนท่ีโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  

โดยมีขาราชการตํารวจ ศอพ.บช.ตชด. พนักงานและลูกจางจิตอาสา รวมทํากิจกรรม รวม 20 คน 

  สรุปกิจกรรมจิตอาสา   

 กิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ จํานวน -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน - คน 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จํานวน 2  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 190 คน 

 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน - คน 

 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ  จํานวน  -  ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน - คน 

 4.7.2 คณะเขาศึกษาดูงาน 

   สรุปผูเขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563  

รวม 12,290 คน 

   - ยอดคณะเขาศึกษาดูงาน จํานวน 14 คณะ รวม 785 คน 

   - คณะท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานไมเปนทางการและเขาดูงานโดยหนวยงานตางๆ เขา

เยี่ยมชม ซ่ึงไมไดผานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ ตามแหลงเรียนรูตางๆ ภายในศูนย และรอบศูนยฯ  

จํานวน 3,540 คน    

   - ยอดผูเขาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา จํานวน 7,120 คน 

   - ยอดผูเขารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ COVID– 19 

รวมท้ังหมด 845 คน 

 4.7.3 งานสวัสดิการ 

   1) โครงการอาหารกลางวัน 

   2) ลางอัดฉีดรถยนต 

   3) สวัสดิการรานกาแฟหวยทราย  
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   4) รานคาสวัสดิการ 

   5) รานตนไมเกษตรกร 

   6) รานตัดผม 

  สรปุผลมวลรวม ประจําเดอืน พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

 รวมลดรายจาย 37,855 บาท 

 รวมเพ่ิมรายรับ 60,351 บาท 

 ผลมวลรวมเปนบวก      98,206 บาท 

 4.7.4 เรื่องอ่ืนๆ 

   - มาตรการปองกันไวรัสโคโรนา 2019  

    เจาหนาท่ีตรวจคัดกรองผูมาใชบริการ รานคาสวัสดิการ ,รานกาแฟ และรานตนไม

สวัสดิการ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19  จํานวน 845 คน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

   1) การแกไขคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจในระดับ รอง ผบก., ผกก. ซ่ึงแตเดิมใหมีผล

พรอมกันในวันท่ี 16 ธ.ค.63 เนื่องจาก ตร. มีภารกิจในการรักษาความปลอดภยัและความสงบเรียบรอยในการ

จัดการเลือกตั้งของ อบจ. ท่ัวประเทศในวันท่ี 20 ธ.ค.63 ดังนั้นจึงแกไขคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจในระดับ 

รอง ผบก., ผกก. ในสังกัด บช.ตชด. ใหมีผลในวันท่ี 22 ธ.ค.63 สวนการตัดโอนเงินเดือนยังคงเปนวันท่ี 1 

ม.ค.64 เชนเดิม  

    สวนของคําสั่งแตงตั้งในระดับ รอง ผกก. และ สว. จะมีผลในวันท่ี 22 ธ.ค.63 

เชนเดียวกัน 

   2) การรับสมัครนักเรียนนายสิบซ่ึงจะสอบในวันท่ี 13 พ.ย.63 เปน 1,000 ท่ี 3 ของ 
บก.ตชด.ภาค 4 ซ่ึงจะบรรจุแตงตั้งในวันท่ี 1 ก.พ.64 และจบการศึกษาในวันท่ี 11 ก.ค.65 ซ่ึงเปนสวนของ 
9,000 อัตราท่ี ตร. ไดจัดสรรอัตราใหมจาก คปร. 
    สวนของ นสต. ประจําป ท่ีจะทดแทนกําลังพลท่ี ตร. สูญเสียนั้นจะดําเนินการรับ
สมัครในเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้ยังไมทราบอัตราท่ีจะไดรับจัดสรรจากทาง ตร. หากมีความกาวหนา
ประการใดจะไดมีการนําเรียนใหท่ีประชุมทราบตอไป 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  



๓๙ 

 

 4.8.2 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 

 

 



๔๐ 

 

 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๘.3 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

   ๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน  "เราทําความดี เ พ่ือ ชาติ ศาสน กษัตริย " 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑ – 30 พ.ย. ๖๓) 

    โดย บช.ตชด. กําชับการรายงานใหถือปฏิบัติตาม วิทยุ บช.ตชด. ดวนท่ีสุด 

ท่ี0030.152/88 ลง 19 ก.พ.63 และ วิทยุ 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.ท่ีมีท่ีตั้งในสวนภูมิภาค 

จัดกําลังพลเขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพ้ืนท่ีเดือนละ ๑ ครั้ง สําหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการ

รวมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจํานวน 70 ครั้ง  โดยแบงเปนหนวยดําเนินการเอง จํานวน 7 ครั้ง  รวมกับ

หนวยในพ้ืนท่ี จํานวน 63 ครั้ง ,กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 5 ครั้ง  โดยหนวยดําเนินการเอง 3 ครั้ง, 

รวมกับหนวยในพ้ืนท่ี จํานวน 2 ครั้งและกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จํานวน 7 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 82 ครั้ง มี

ผูเขารวมกิจกรรม โดยแบงเปน ขาราชการ ตชด.จํานวน 919 นาย , ขาราชการตํารวจหนวยอ่ืน จํานวน 640 

นาย รวมขาราชการตํารวจท้ังสิ้น 1,559 นาย, หนวยราชการอ่ืน จํานวน 7,456 คน และประชาชน  

จํานวน 12,740 คน รวมท้ังสิ้น 21,755 คน 

   2) กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวัน

พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

    อนุมัติ ตร.ทายหนังสือ สยศ.ตร.ท่ี 0007.52/3413 ลง 30 ต.ค.63 มอบหมายให

หนวยระดับ บช./บก. หรือหนวยเทียบเทา พิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน เพ่ือถวาย

เปนพระราชกุศลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน การพัฒนาสิ่งแวดลอม

เนื่องในวันสิ่งแวดลอมและวันดินโลก และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนอ่ืนโดยใหพิจารณาตามความ

เหมาะสม  



๔๑ 

 

    จึงให ทุก บก. ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ตามแนวคิดกิจกรรมเนื่อง

ในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ท่ีไดนําเสนอมาให  บช.ตชด.ทราบ ตามวิทยุ  บช.ตชด.ดวนท่ีสุดท่ี 0030.154/442  

ลง 26 พ.ย.63 

    การกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(5 ธ.ค.63)  ในนาม บช.ตชด.ให บก.ตชด.ภาค 1  

ดําเนินการตามสั่งการ วิทยุ บช.ตชด. ดวนท่ีสุดท่ี 0030.154/505 ลง 1 ธ.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา 

ปลกูปาปลอยปลา "วันพอแหงชาติ" 

 วัน เวลา ดําเนินกิจกรรม ๔ ธ.ค. ๖๓  เวลา ๐8.3๐ น. 

 สถานท่ีทํากิจกรรม ณ บริ เวณสระน้ํ า ,สนามเปตอง  บก.ตชด.ภาค ๑ ต.คลองห า  

  อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 

 รายละเอียดกิจกรรม ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมจิ ต อ าส าปลู กป า ปล อ ยปล า เ นื่ อ ง ใ น 

  วันพอแห งชาติ  สมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภู มิพลอดุลยเดช 

  มหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธ .ค .๖๓) ตนไม  จํ านวน ๙๐ ตน   

  (คูณ, สัก, ยางนา,หูกระจง) ปลา จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว (ปลานิล,  

  ปลาตะเพียน) 

 ผูเขารวมกิจกรรม จํ า น ว น ท้ั ง สิ้ น  ๓ ๐ ๐  ค น  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ต ช ต .  ๑ ๗ ๐  น า ย , 

  ตํ า ร ว จ ห น ว ย อ่ื น  ๑ ๐  น า ย , ข า ร า ช ก า ร อ่ื น   ๒ ๐  ค น  แ ล ะ 

  ประชาชนจิตอาสา ๑๐๐ คน 

   3) โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือดําเนินงานตาม 

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

    (1) การประชุมและตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีดําเนินงานในโครงการฯ 

      เ ม่ือวัน ท่ี  19 พ.ย.63 พล.อ.อ.สถิตพงษ   สุขวิมล ราชเลขาธิการใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมคณะผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดประชุมติดตามงานและตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี

ดําเนินงานในโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือดําเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพ่ือเตรียมความพรอมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

    (2) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน

โครงการฯ 

     เม่ือวันท่ี 23 พ.ย. 2563 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  

พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอรคายนเรศวรฯ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี พรอมดวย 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อดีตผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขาราชการ

จากหนวยงานตาง ๆ กับประชาชนเฝาฯรับเสด็จ การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 

     สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงรับการถวายเอกสารสรุปการดําเนินงาน

โครงการฯ จากพล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. และทรงรับฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงาน

โครงการฯ จาก พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด.   



๔๒ 

 

     สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยม

โครงการฯ และทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการฯ 

    (3) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 10 (3/2563) 

     บช.ตชด. กําหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 10 (3/2563) เพ่ือ

ขับเคลื่อนและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือดําเนินงานตาม 

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ในวันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 

วิปุลากร ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. เปนประธานในการ

ประชุม 

    (4) การศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกโรงเรียนจิตอาสา 904 

     สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดําริ

และพระกระแสรับสั่งไวใหนําคณะกรรมการตามโครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. เพ่ือดําเนินงานตาม  

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขาราชการตํารวจในสังกัด บช.ตชด. (ระดับ ผบ.รอย ข้ึนไป) เขา

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภท่ี 11 มหาดเล็ก 

ราชวัลลภรักษาพระองค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กําหนดการเขาศึกษาดูงานอยูระหวางการประสานงาน 

 4.8.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

   1) โครงการ “รับบริจาคหนังสือมีคา” 
    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ภายใตความรวมมือกับสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เนือ่งในโอกาสครบ 120 ป วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีไดรวบรวมหนังสือจากโครงการ “รับบริจาคหนังสือมีคา” มอบใหแก รร.ตชด ในถ่ินทุรกันดาร และ
หองสมุดประชาชน 
    เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.63 ผบช.ตชด. รวมพิธีมอบหนังสือมีคา ใหแก รร.ตชด. ณ บิ๊กซี 
ซูเปอรเซ็นเตอร รังสิตคลองหก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี โดยมี พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงหแกว สมาชิก
วุฒิสภาเขารวมพิธีในครั้งนี้ดวย  

   ๒) รางกําหนดการเสดจ็ฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยม รร.ตชด. 

   หวงระหวางวันท่ี 21 - 23 ธ.ค.63 : ในพ้ืนท่ี กก.ตชด.34  
    วันท่ี 21 ธ.ค.63 
     - รร.ตชด.บานเลตองคุ ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก 
    วันท่ี 22 ธ.ค.63 
     - รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ บานหมองก๊ัวะ ต. แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก 
     - รร.ตชด.บานแมจันทะ ต.แมจัน อ.อุมผาง จว.ตาก 
    วันท่ี 23 ธ.ค.63 
     - ศกร.ตชด.บานทีวะเบยทะ ต.แมตื่น อ.แมระมาด จว.ตาก 
     -  ศกร.ตชด.บ านวะกะเลโค ะ (เ อ็ ม เอส ไอ จี  อุ ปถัมภ ) ต.แม ตื่ น  

       อ.แมระมาด จว.ตาก 
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 ๔.๙ บก.สสน.บช.ตชด. 
   4.9.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
 1) ภารกิจในหวงเดือนพฤศจกิายน 2563 
 (1) การจัดทําเว็บไซต และเฟซบุก สําหรับใหขาราชการตํารวจ และประชาชนท่ี
สนใจเขาไปเยี่ยมขมและเสนอผลการปฏิบัติใหประชาชนและพ่ีนองตํารวจไดรับทราบซ่ึงขณะนี้มีจํานวน
ผูติดตามเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงเปนชองทางในการประชาสัมพันธใหกับโรงแรม ซีแซนซัน หัวหิน อีก
ชองทางหนึ่ง 
 (2) การทาสีรั้วบริเวณกําแหงหนา บช.ตชด. ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความ
เรียบรอย รวมถึงเปลี่ยนสถานท่ีตั้งปายไฟหนา บช.ตชด. ใหมีความปลอดภัยตอประชาชนผูสัญจรไปมามาก
ยิ่งข้ึน 
 (3) ก า รบ ริ จ า ค โ ลหิ ต มี จํ า น ว น  80 ร า ย  ไ ด รั บ โ ลหิ ต ร ว ม กัน จํ า น ว น  
87000 ลูกบาศกเซนติเมตร ผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (4) การสนับสนุนยาและเวชภัณฑชุด อคฝ. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขต กทม. โดยจํานวน
มากท่ีสุดเปนยาแกแพ จํานวน 5000 กวาเม็ดเศษ รองลงมาคือยาพาราเซตามอลจํานวน 3000 เม็ดเศษ  
และยังไมมีการขอยาคลายเครียด หรือยาระงับประสาทมาแตอยางใด และทาง บก.สสน.บช.ตชด. ยังสามารถ
สนับสนุนเวชภัณฑไดอยางตอเนื่อง 
 2) ภารกิจของผูบังคับบัญชา 
 (1) การใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาท่ีหนวย ตชด. ในการดูแลอาวุธปน และสิ่ง
อุปกรณตางๆ  
 (2) การมอบหนากากอนามัย กาแฟโสม ขนมปงปบใหกับกําลังพลชุดชางสนามของ 
พล.ต.ต.พันธพงษ สุขศิริมัช ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (3) ตรวจเยี่ยมกําลังท่ีชวยงาน บก.สสน.บช.ตชด. ณ อาคารจุฬาเวชณ ผลการ
ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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  4.9.2 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. รายงานการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
   1) การชวยเหลือทายาทกรณีขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนสวนกลางเสียชีวิต  
ชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 มีขาราชการตํารวจสมัครเพ่ิมเติม 12 ราย รวมสมาชิกปจจุบัน 564 ราย  
และไมมีผูเสียชีวิต กรณีหากมีผูเสีบชีวิตขณะนี้จะไดเงินจํานวน 64150 บาท  
   2) กําหนดประชุมสามัญประจําปคณะกรรมการสวัสดิการ บช.ตชด. ณ หองประชุมวิป
ปุลากรณ โดย ผบช.ตชด.เปนประธาน ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวย รอง ผบช.ตชด. รอง ผบช.ตชด., 
ผบก.,ในสังกัด บช.ตชด.,รอง ผบก.ศอพ.,ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.ในฐานะเหรัญญิก และ ผกก.ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด. ในฐานะผูชวยเหรัญญิก 
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 4.9.2 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. รายงานผลการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
    1) ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุดมิได ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออก ณ พระท่ีนั่งอําพรสถาน พระราชวังดุสิต 
พระราชทานวโรกาสให ผบ.ตร. และ ผบช.ตชด. เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดท่ีดินใน 
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พระปรมาภิไธยเพ่ือใชประโยชนในการใชเปนสถานท่ีราชการโดยในสวนของ ผบ.ตร.เขารับพระราชทานโฉนดท่ีดิน
เนื้อท่ี 875 ไร 1 งาน 85.20 ตารางวา ในพ้ืนท่ี อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี เพ่ือใชเปนสถานท่ีทํางานของคายนเรศวร ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีทรงงานในพระราชดําริสวนหนึ่ง และสวนของ ผบช.ตชด.เขารับพระราชทานโฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 315 ไร 
17.20 ตารางวา ในพ้ืนท่ี อ.ชะอํา จว.เพชรบุรี เพ่ือใชเปนสถานท่ีทํางานของคายพระรามหก 
    2) พ้ืนท่ีโรงเรียนสื่อสารแหงใหมซ่ึงในขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการทางธุรการของ รพ.ตร.  
    3) ภารกิจการสนับสนุนการควบคุมฝูงชนไดจัดรถยนต LRAD เขารวมการฝกควบคุมฝูงชน 
ระดับกองพัน ณ บก.ฝรก.  
    4) เม่ือวันท่ี 17 พ.ย.63 ไดเกิดเหตุปะทะข้ึนระหวางกลุมผูชุมนุมกับกลุมคณะราษฎร 
2563 ทําใหทรัพยสินของหนวยไดรับความเสียหายเปนจํานวนมากท้ังรถยนตของหนวยถูกยิง และทรัพยสิน
ภายในรถไดรับความเสียหายในการนี้ ฝสสน.3 ไดประสานการปฏิบัติกับ สกบ. จัดเตรียมอุปกรณควบคุมฝูงชน
และอุปกรณประจํากาย อุปกรณประจําหนวยเปนท่ีเรียบรอย 
    5) ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.ไดประสานการปฏิบัติกับกองโยธาธิการ ตร. จัดท่ีอาบน้ํา
และหองสุขาเปนท่ีเรียบรอย 
    6) ภารกิจสนับสนุนชุดชางจัดรถยนตบรรทุกลวดหนามหีบเพลงตลอดจนกําลังพลรวม
ปฏิบัติกับชุดชางของ ตร.  
    7) อาวุธท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองสรรพาวุธเปนอาวุธใหมไดแก อาวุธปน Galil 
อาวุธปนสุมยิง และเครื่องยิงแกสจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปนกลมือ CZ 9 ม.ม. และปนลูกซอง 
Benelli  
    8) สวนของยานพาหนะ ผบช.ตชด. กรุณาอนุมัติจัดสรางอาคารจัดรถบัสงบประมาณ  
1 ลานบาทเศษ ซ่ึงไดดําเนินการบริเวณท่ีจอดรถบัสเดิมหนวยท่ีมีความประสงคจะกอสรางจะมีแบบแปลนให   
    9) กรณีรถยนตรีวาซ่ึงเก็บรวบรวมไวท่ี กก.ตชด.44 ปจจุบันยังมีหนวยท่ีไมไดมารับ
มอบและจัดพลขับประจํารถไดแก กก.ตชด.12 และ กก.ตชด.33 ดังนั้นจึงขอใหหนวยท่ียังไมไดมารับมอบจัด
พลขับประจํารถเพ่ือนํากลับไปเก็บดูแลรักษา 
    10) สวนของเฮลิคอปเตอรมีบางหนวยตั้งแตในหวงท่ีผูบังคับบัญชาของ บช.ตชด.  
ไดรองขอไปท่ีหนวยบินตํารวจขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรเกาเพ่ือจัดแสดง ณ ท่ีตั้งของหนวยในหวงท่ีผาน
มามีบางหนวยรองขอ ซ่ึงทาง บ.ตร. ไดจัดซากเฮลิคอปเตอรใหจํานวน 2 ลํา และมีคาใชจายในการขนยาย
ประมาณหลักแสนบาท 
    11) ผลการประชุมท่ีดินราชพัสดุเม่ือวันท่ี 30 พ.ย.63 ซ่ึงมี พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย  
รอง ผบ.ตร. เปนประธาน ซ่ึงมีการสั่งการใหสํารวจพ้ืนท่ีในความดูแลของหนวยอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหหนวยอ่ืนใช
ประโยชนโดยรวมกับธนารักษซ่ึงหากหนวยไมไดเขาไปใชประโยชนทาง ตร. จะใหหนวยอ่ืนเขาไปใช ดังนั้นจึง
ขอใหหนวยท่ีมีท่ีราชพัสดุอยูในครอบครองเขาไปดําเนินการใชประโยชนในพ้ืนท่ีราชพัสดุใหเปนท่ีเรียบรอยกอน 
ตร. จะดําเนินการสํารวจอีกครั้งหนึ่ง 
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 ๔.๙.2 ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. 

รายงานผลการเบิกจายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันท่ี ๓0 พ.ย.๖๓ 
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5. วาระท่ี 5 เรื่องขอส่ังการของผูบังคับบัญชา 

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

   5.1.1 กําชับขาราชการตํารวจในสังกัด บช.ตชด.ใหเห็นถึงความสําคัญในการติดตอสื่อสารกับ

ผูบังคับบัญชา กรณีไมสามารถตอบรับไดตองมีการติดตอกลับภายใน 15 นาที หากยังไมสามารถติดตอได

จะตองมีการชี้แจงตอผูบังคับบัญชา และหากผูใดมีพฤติกรรมดังกลาวบอยครั้งจะตองมีการดําเนินการทาง

ปกครอง ท้ังดานการประเมิน หรือดานอ่ืน 

   5.1.2 เนนย้ําขาราชการตํารวจในสังกัด บช.ตชด. ใหทราบถึงการแกไขกฎหมายเก่ียวกับการ

ดําเนินการทางวินัยรายแรงของ ตร. ในสวนของผู เกษียณอายุราชการซ่ึงแตเดิมไมสามารถเอาผิดกับ 

ผูเกษียณอายุราชการได ใหสามารถเอาผิดกับผูเกษียณอายุราชการไปแลวภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเกษียณอายุ

ราชการ รวมท้ังความผิดทางวินัยนั้นไมมีอายุความ 
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   5.1.3 กําชับขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสังกัด 

บช.ตชด. ในการนําอุดมคติของตํารวจมาปรับใชท้ังในชีวิตประจําวันและชีวิตการรับราชการ รวมท้ัง 

ยึดแบบอยางท่ีดีในการเปนตํารวจ และใหทบทวนการใช ป.วิ อาญา เก่ียวกับขอบเขตของหมายคนหมายจับ  

และการเขียนบันทึกการจับกุม ท่ีทาง บช.ตชด.สามารถดําเนินการได 
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  5.2 พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช  รอง ผบช.ตชด. 
   5.2.1 เนนย้ํา ผกก.ตชด.11-44 ไดมีการพิจารณาใชงานผูท่ีไดรับการประเมินเปนครูนิเทศ 
สบ1, สบ2, สบ3 ศึกษาวิจัยทางการศึกษาเพ่ือใหครูนิ เทศไดนําผลจากการไปศึกษาวิจัยมาใช ใน 
การปฏิบัติงานไดโดยตรง 
   5.2.2 เนนย้ํา กก.ตชด.34 ในการเตรียมการรับเสด็จในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สวนของการเตรียม
น้ําดื่มท่ีอยูระหวางเสนทางเสด็จฯ เปนขวดเล็ก และสวนของการจัดทําสนาม ฮ. หามนําปูนขาวมาใชทํา
เครื่องหมายเนื่องจากทําใหเกิดฝุนเปนปญหาในการข้ึนลงของอากาศยาน และเขาไปในเครื่องยนตของ ฮ. 
กอใหเกิดปญหาในการซอมบํารุง 
   5.2.3 เนนย้ําทาง ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด., ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. และหนวยในพ้ืนท่ีในการ
ตอนรับ บริษัท ไปรษณียไทย ใหไดรับความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนงานของ รร.ตชด. และมีการ
รายงานผลการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมใหบริษัทไปรษณียไทยรับทราบรวมท้ังดูแลเรื่องการติดตอประสานงาน
กับบริษัทไปรษณียไทยใหมีความเหมาะสม 
  5.2.4 เนนย้ํา ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ประสานกับทาง Police TV ในการประชาสัมพันธ 
งานของ รร.ตชด. ทุกมิติ โดยนําเสนอในรูปแบบของธีม (Theme) เชน ธีมโควิด ธีมการศึกษา ธีมคนดีศรีบูรพา 
เปนตน รวมถึงไดนํางานท่ีผลิตโดย Police TV กลับมาใชในการประชาสัมพันธหนวย 
  5.2.5 กําชับการจัดโครงสรางของฝายอํานวยการในสายกิจการพลเรือนตามสั่งการของ  
ผบช.ตชด. สวนของ กร. ท่ัวไปท่ีปฏิบัติอยู และสวนของกิจกรรมจิตอาสาท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา ดังนี้ 
   1) ใหทาง ผกก.ตชด.11-44 จัดทําคําอธิบาย (Description) ของงานเก่ียวกับกิจการ
พลเรือน งานกิจกรรมจิตอาสา และงานเก่ียวกับ รร.ตชด. ของงานกิจกรรมจิตอาสาท่ีมีการเพ่ิมเติมข้ึนมาใน
สวนของงานอํานวยการใหเกิดความชัดเจน 
   2) จัดหาสถานท่ีสําหรับเปนแผนกกิจการพลเรือนและจิตอาสาของหนวยใหเปนท่ี
เรียบรอยกอนท่ีขาราชการตํารวจท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีเขาปฏิบัติงาน โดยจะมีการสุมตรวจความพรอมของ
หนวยในการจัดสถานอีกครั้งหนึ่ง  
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

  5.3.1 กําชับ ศอพ.ตชด. กรณีการสรางพ้ืนท่ีรับรองของผูเขาฝกอบรมกิจกรรมจิตอาสาให

สอดคลองกับแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ รวมถึงใหมีการประสานกับผูบริหาร กปร. 

อยางใกลชิดกอนมีการตัดสินใจดําเนินการใดๆ เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัด

พ้ืนท่ีรับรอง 

  5.3.2 กําชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ท่ีไดรับมอบหมายใหดํา เนินงานตามยุทธการ 

และยุทธศาสตรของกองทัพมิใหละเลยอํานาจหนาท่ีตาม ป.กฎหมายอาญา ป.วิ อาญา และกฎหมายอ่ืนท่ี
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เก่ียวของในฐานะตํารวจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับคุณลักษณะของ ตชด. ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการ

ปฏิบัติหนาท่ีในนามของตํารวจ การปฏิบัติหนาท่ีแบบทหาร และการชวยเหลือประชาชนในหนาท่ีของพลเรือน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.4 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา  ผบช.ตชด./ประธาน 
   5.4.1 เนนย้ํา ผบก.อก.บช.ตชด. ในการดําเนินการจัดชุดทํางานเพ่ือจัดตั้งคณะทํางานชุดยอย
สําหรับจัดทําคูมือบริหารโรงเรียนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
   5.4.2 เนนย้ํากองกํากับการในสังกัด บช.ตชด. ใหสํารวจความตองการเขาพักอาศัยในหอพัก
ของหนวยในสังกัด บช.ตชด.ของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห และนักเรียนท่ีมีความเดือดรอน รวมถึงการ
สรางความเชื่อม่ันในการดูแลนักเรียนท่ีเขาพักอาศัยภายในหอพักของหนวยในสังกัด บช.ตชด. 
   5.4.3 เนนย้ํา รร.ตชด. และ กองกํากับการในสังกัด บช.ตชด. รวมกันหาแนวทางในการขยาย
ผลโครงการในพระราชดําริท้ัง 8 โครงการของ รร.ตชด.เขาสูชุมชน 
   5.4.4 เนนย้ําหนวยท่ีเ ก่ียวของให มีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการจัดตั้ ง
โรงพยาบาลสนามกับทางโรงพยาบาลตํารวจ 
   5.4.5 เนนย้ําหนวยท่ีเก่ียวของถึงแนวทางในการจัดสรรพ้ืนท่ีโรงเรียนสื่อสารสําหรับรับฟง
บรรยายสรุป และแสดงผลการดําเนินงานของโครงการ ท้ังนี้จะมีการจัดขณะทํางานเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี 
การขับเคลื่อนในโอกาสตอไป 
   5.4.6 เนนย้ํา ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ในการกํากับดูแลการฝกอบรมครูพยาบาลสนาม 
รวมท้ังใหมีการรายงานผลการฝกใหทาง บช.ตชด. ทราบเปนระยะ  
   5.4.7 เนนย้ํา กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ใหจัดทําสรุปขอมูลเพ่ือนําเสนอตอสํานักบรรเทา 
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
   5.4.8 เนนย้ํา บก.ตชด.ภาค 1 ในการปรับภูมิทัศนบริเวณสนามเบตอง และอาคารประกอบ
ของ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ใหมีความเหมาะสมในการใชประโยชน 
   5.4.9 เนนย้ํา รอย ตชด.132 ใหมีการวางแผนกําหนดแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีกองรอยฝกในหวงตอไป รวมถึงใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลและภาพถายท้ังกอน และหลังการดําเนินการ
เพ่ือนําข้ึนถวายรายงานตอ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   5.4.10 เนนย้ํา ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ใหดําเนินการรวบรวมขอมูลโครงสรางของชมรม 
ผูเกษียณอายุราชการของหนวยในสังกัด บช.ตชด. รวมถึงขอมูลกิจกรรมของชมรมผูเกษียณอายุราชการของ
หนวยในสังกัด บช.ตชด. 
   5.4.11 เนนย้ํา ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องการหาแนวทางชวยเหลือ ผดด. ในการบรรจุเขา
เปนพนักงานราชการ 
   5.4.12 กําชับ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. และทางกองกํากับการท่ีมี รร.ตชด.อยูในความ
รับผิดชอบรวมกันหาแนวทางในการปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองใหแกนักเรียน รร.ตชด. ผานทางบทเพลง  
หรือคํากลาวโดยสอดแทรกผานทางกิจกรรมหลังการเขาแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมตางๆ ของ รร.ตชด. 
   5.4.13 กําชับ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ใหติดตามความพรอมในการจัดพลขับรถบัส 
ของหนวยในสังกัด บช.ตชด. วามีการฝกอบรมพลขับหรือจัดเจาหนาท่ีผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเปนพลขับ 
รถบัสหรือไม  
   5.4.14 กําชับให พขร.ทุกนายในสังกัด บช.ตชด. ใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และความปลอดภัยของผูโดยสาร รวมถึงไมใหมีการดื่มสุรา ของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด 
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   5.4.15 เนนย้ําผูบังคับบัญชาในทุกระดับใหมีการกําชับผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติตน
ใหอยูในระเบียบวินัย ท้ังการแตงกาย ความเปนระเบียบเรียบรอยของรางกาย และการใชสื่อสังคมออนไลน 
รวมถึงใหมีความใสใจในการดูแลชีวิตความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา ท้ังดานการเงิน และดานสุขภาพ  
อยูเปนประจําสมํ่าเสมอ  
   5.4.16 กําชับหนวยในสังกัด บช.ตชด.ใหมีการรื้อฟน รปจ. ประจําวันภายในหนวย หมวด 
และหนวยเฉพาะกิจเพ่ือไดชี้แจงภารกิจ ทบทวนการปฏิบัติ และชี้แจงปญหาขอขัดของท่ีพบในการปฏิบัติหนาท่ี 
   5.4.17 กําชับผูบังคับบัญชาในทุกลําดับใหมีความใสใจในการติดตามการปฏิบัติงานท่ีได
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติวาไดมีการดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดและผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตาม
คําสั่งท่ีไดมอบหมายไปแลวหรือไมอยางไร 
   5.4.18 กําชับ ผกก.ตชด. 11-44 ใหปฏิบัติหนาท่ีใหสุดความสามารถในฐานะผูนําหนวย  
ท้ังดานการดูแลกําลังพลระดับกองกํากับการและระดับกองรอย รวมถึงการดูแลพัฒนาหนวยในความรับผิดชอบ 
   5.4.19 เนนย้ําหัวหนาชุด อคฝ. ใหมีการกําชับเจาหนาท่ีชุด อคฝ. ใหมีความอดทนอดกลั้น  
มีการกลั่นกรองขอมูล แกปญหาโดยใชวิจารณญาณ เพ่ือเปนการสื่อสารใหประชาชนทราบถึงเจตนาของเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีตองการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง และเปนการปฏิบัติงานเพ่ือหวังผลในระยะยาว 
   5.4.20 เนนย้ําหัวหนาหนวยท่ีมีกําลังพลสังกัดชุด อดฝ. มีการเยี่ยมเยียน ดูแลอัดฉีด  
และประชุมพบปะกําลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ีชุด อคฝ. อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน 
   5.4.21 กําชับหนวยขาราชการตํารวจในสังกดัด บช.ตชด. ใหมีความเครงครัดในมาตรการ 
การเฝาระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ท้ังในระดับเจาหนาท่ี ระดับหนวย ระดับพ้ืนท่ี และความ
รับผิดชอบหลักในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงหามมิใหเขาไปยุงเก่ียวกับการลักลอบเขาเมืองของบุคคลตางดาว 
   5.4.22 กําชับทาง รร.ตชด. ทุกแหงในการเตรียมแผนระวังปองกันการแพรระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 (Covid-19) ท้ังแผนการลดการเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี แผนมาตรการล็อคดาวน แผนการจัดการสอน
กรณีตองมีการปดโรงเรียน และแผนการแจกจายอุปกรณปองกันเชื้อโควิด-19 ใหแกนักเรียน เพ่ือเปนการ 
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับการเรียนของนักเรียนใหมากท่ีสุด 
   5.4.23 เนนย้ํา กก.ตชด.ท่ีรับผิดชอบการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ี จว.ตาก ไดมีกําหนดมาตรการการคัดกรอง 
โควิด-19 ใหมีความชัดเจน มีการใชเวลากอนถึงวันรับเสด็จเพ่ือดําเนินมาตรการคัดกรองใหสอดคลองกับระยะ
ฟกตัวของเชื้อโควิด-19 และมีการกราบทูลรายงานการดําเนินการมาตรการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทราบ 
   5.4.24 เนนย้ํา ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. จัดทําขอมูลแนวทางการประชุมคณะทํางานรวม
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา 904 ณ กรมทหารราบท่ี 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ในทุกระดับ 
และหากมีความเปนไปไดควรดําเนินการจัดประชุมทุกระดับใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียว 
   5.4.25 เนนย้ําหนวยในสังกัด บช.ตชด.ท่ีปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไดวางแนวทางในการระวังปองกันมิใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขาไปเปนผูกระทําความผิดเสียเอง  
หรือทําแผนการจับกุมรั่วไหล โดยทางผูบังคับบัญชาตองรับทราบขอมูลการออกปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกครั้ง 
เพ่ือเปนการปองกันปญหาดังกลาว 
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   5.4.26 เนนย้ําการขับเคลื่อนโครงการภายใตกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ใน 2 สวน ประกอบดวย 
      (1) การพัฒนาครู รร.ตชด. ใหสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และไดรับ 
ใบประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพครู โดยใชการปฏิบัติการสอนของครู รร.ตชด. เปนหนวยกิตในการศึกษา
ของครู รร.ตชด. เพ่ือลดการออกมานอกพ้ืนท่ีของครู รร.ตชด. โดยตั้งเปาเริ่มดําเนินการโครงการในป 2565  
      (2) เนนย้ําทางครู รร.ตชด. สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีอยูในเกณฑการขอสนับสนุนทุน
ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (Conditional Cash Transfer) และดําเนินการกรอกขอมูลของ
นักเรียนใหทันตามเวลาท่ีทาง กสศ. กําหนด รวมท้ังดําเนินการประสานกับทาง กสศ. ใหเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงใน
ระดับประถมศึกษาจะไดรับเงินจํานวน 2500 บาท ตอ 1 ภาคการศึกษา โดยขณะนี้มีรายชื่อนักเรียน รร.ตชด.
จํานวน 17000 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 26000 คน ท่ีมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษา  
   5.4.27 เนนย้ํ า กก.ตชด.34 ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้ังของ รร.ตชด.บานเลตองคุ และ รร.ตชด.บานแมจันทะ 
   5.4.28 เนนย้ําหนวยในพ้ืนท่ีภาคใตท่ีประสบอุทกภัย ไดดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว ดูแลพ้ืนท่ี
รับชอบ และแบงปนประชาชนในพ้ืนท่ี เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส รวมถึงตรวจสอบหาขอขัดของของ 
ระบบระบายน้ําภายในหนวย 
   5.4.29 เนนย้ํา ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ในการเตรียมความพรอมการฝกอบรมโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานในหวงเดือนเมษายน โดยเฉพาะการดําเนินการในดานสถานท่ีใหมีความพรอม รวมถึงไดมี
การประชุมชี้แจงสิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมกับทาง ตร. ในท่ีประชุมประจําเดือน 
   5.4.30 เนนย้ํา ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. และ ศอพ.บช.ตชด. ในการจัดเตรียมสถานท่ีดูงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทานในสวนของ ศอพ.บช.ตชด. ใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบของ ศอพ.บช.ตชด. 
และสอดคลองกับแนวคิดในภาพรวมของทาง ตร. 
   5.4.31 เนนย้ําทางหนวยท่ีรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จ ในการหาวัสดุท่ีใชจัดทํา
เครื่องหมายสนามจอดเฮลิคอปเตอรทดแทนการใชปูนขาว เพ่ือลดปญหาท่ีจะเกิดกับพ้ืนท่ีโดยรอบ และปญหา
ตอเครื่องยนตเฮลิคอปเตอร 
   5.4.32 เนนย้ํา ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ใหศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการรังวัดท่ีดินท่ี
ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และใหดําเนินการนําเขาเปนท่ีราชพัสดุใหเปนท่ีเรียบรอย 
รวมถึงรวบรวมขอมูล สําเนา ภาพถาย หลักการณและเหตุผล ในการไดรับพระราชทานท่ีดิน จัดทําเปน
หลักฐานและประวัติของหนวยเพ่ือใหคนรุนหลังสามารถสืบคนได  
  5.4.33 เนนย้ํา ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ถึงแนวทางการรายงานขอมูลชุด อคฝ. ตอท่ี
ประชุม โดยให  ฝอ.3 บก.อก.บช .ตชด. เปนผู รายงานผลการปฏิบั ติ งานในรอบเดือน สวนทาง  
ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ใหรายงานในสวนของการสนับสนุนชุด อคฝ. ท่ีเก่ียวกับ การสงกําลังบํารุง ปญหา
ขอขัดของในการใชอุปกรณ และเหตุท่ีเปนบทเรียนท่ีตองนํามาศึกษาในการใชอุปกรณเพ่ือปองกันเหตุท่ีจะเกิด
ซํ้าอีกในอนาคต 
  5.7.34 กําชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผู ท่ี มี 
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 
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