
- ๑ - 

รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุม ศปก.ตชด. อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 

--------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.วชิิต   ปกษา  ผบช.ตชด.    ประธาน 
 ๒. พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรต ิ รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด. 
 6. พ.ต.อ.รนกร   ริ้วไสว  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
 7. พล.ต.ต.สมเดช   ฐิตวัฒนะสกุล  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  

8. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา   กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 
ผูประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 
 1. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 2. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 4. หนวยรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 65 หนวย 
ผูไมมาประชมุ 

 - พล.ต.ต.ณัฐ   สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.   ติดภารกิจ 
ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.ท.อนันต   ศรีเอ่ียม  รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ต.หญิง สมฤดี        ตังเจริญ  สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
3. ร.ต.อ.วีระวัช   ประก่ิง  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
4. ร.ต.ท.หญิง พรรณาราย  สุมาลา  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
5. ส.ต.อ.พงศกร   ภิญโญยาง ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
6. ส.ต.อ.วิทยา   นิ่มนวล  ผบ.หมู กก.ตชด.13 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 

๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.๖4 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที ่5 เม.ย.๖4 โดยแกไขดังนี้ 
  2.1 หนาที่ 9 บรรทัดที่ 20 จากขอความ ผลการการปราบปราม แกไขเปน ผลการปราบปราม 
  2.2 หนาที่ 10 บรรทัดที ่21 จากขอความ เดนิทางมาตรจเยีย่ม แกไขเปน เดินทางมาตรวจเยี่ยม 
  2.3 หนาที่ 58 บรรทัดท่ี 28 จากขอความ ไดโลหิต ๕๕ ยูนิต จำนวน ๒๔,๖๐๐ ซีซี แกไขเปน 
ไดโลหิต ๖๒ ยูนิต จำนวน ๒๙,๐๐๐ ซีซ ี
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3. วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา  
 3.1 รายงานความคืบหนาการเปดโรงเรียนใหม (กก.ตชด.33 และ กก.ตชด.34) 
  - ความคืบหนาการเปดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมลอง อยูในพ้ืนที่ อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
เปดการเรียนการสอนวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยใชพ้ืนที่ของโบสถคริสตจักรเปโตร ซึ่งเปนอาคารสวนกลางของชุมชน 
ทำการเรียนการสอนไปกอน และในหวง 2 สัปดาหที่ผานมา ไดประสานกับ อบต.แมศึก เขาไปปรับพ้ืนที่เพ่ือสราง
อาคารเรียนชั่วคราว กับหองน้ำ ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการสรางอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 หอง และหองน้ำ 1 หลัง 
จำนวน 2 หอง เรียบรอยแลว  
  - ความคืบหนาในการสรางศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเทอคี อ.แมระมาด จ.ตาก 
ตามที่โรงเรียนไดเปดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 จำนวนนักเรียนท่ีมาเรียนท้ังหมด 35 คน มีครู
จำนวน 4 คน เนื่องจากโรงเรียนยังไมพรอมใหทำการเรียนการสอน จึงใชอาคารเรียนชั่วคราวของชาวบานและ
อาคารอเนกประสงคของหมูบานเทอคเีปนที่ทำการเรียนการสอน 
 ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 3.2 รายงานความคืบหนาการสำรวจขอมูล รร.ตชด. ที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได 
(ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 
  1) บช.ตชด. ไดมีวิทยุสั่งการให รร.ตชด.ประเมินตนเอง ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรมผาน 
Thai Stop Covid (TSC) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมิน รร.ตชด. พบวาอยูในระดับสีเขียว 
คือ สามารถเปดเรียนไดท้ังหมด ๒๒๐ โรงเรียน 
  2) ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีมติให
กระทรวงศกึษาธิการเลื่อนการเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เปนวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๔ โดยใหสถานศึกษาดำเนินการประเมิน
ตนเองและตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด (ศบค.จ.) กอนเปดภาคเรียน ซึ่งหนวย
ไดแจงวันเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของ รร.ตชด. ดังนี ้
   (1) เปดภาคเรียนวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ จำนวน ๘๘ โรงเรียน 
   (2) เปดภาคเรียนวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๔ จำนวน ๑๒๑ โรงเรียน 
   (3) เปดภาคเรียนวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน (กก.ตชด.๔๑) 
  - สำหรับ รร.ตชด. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะเปนแบบ On-site  คือการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติที่ รร. โดยมีการเวนระยะหาง ตามมาตรการเฝาระวังประกาศของ (ศบค.จ.) อยางเครงครัด 
หรือในบางพ้ืนที่ ที่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Hand 
คือการนำหนังสือเรียน แบบฝกหัด ใบงานไปใหนักเรียนทำที่บาน ในกรณีที่โรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอน
แบบ On-site ไดเพราะขาดความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งครูจะประสานความรวมมือ
กับผูปกครอง เพ่ือที่จะใหผูปกครองเปนตัวชวยสำคัญในการพัฒนาการเรียนรูของบุตรหลาน ในสถานการณ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 3.3 รายงานความคืบหนาแนวทางการพัฒนาครูปฐมวัยที่จะตองจัดการเรียนการสอน (ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 
- นร.นสต.หลักสูตรครุทายาท รุนที่ ๑๗,๑๘  ปจจุบันไดจบหลักสูตรการฝกปรับพ้ืนฐาน และ

มีแผนเขารับการอบรมการพัฒนาความเปนครูปฐมวัย มีระยะเวลาอบรม ๗ เดือน จะแบง นสต.,หลักสูตรคุรุ
ทายาท รุนที่ ๑๗,๑๘ เขาอบรมศึกษาตอ ดังนี ้
   1) นสต.,หลักสูตรคุรุทายาท รุน ๑๗ อบรมโดย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. และ มรภ.เพชรบุรี 
จว.เพชรบุรี   
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   2) นร.นสต.หลักสูตรคุรุทายาท รุน ๑๘ อบรมโดย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. และ มรภ.ราชนครินทร 
จว.ฉะเชิงเทรา    
   แตดวยในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบัน 
ยังไมสามารถเปดการเรียนการสอนได จึงเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณปกต ิ
     ที่ประชมุ      รับทราบ  
 

 3.4 รายงานความคืบหนาการขออนุมัติการสรรหากำลังพลของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ทำหนาที่ดับเพลิง 
(ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.) 
 ความเปนมาของภารกิจดับเพลิง 
 1)  ในป พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ม.ค.46 มติเม่ือวันที่ 8 ก.ค.46 และมติ
เม่ือวันที่ 16 ก.ย.46 เรื่องการดำเนินการถายโอนภารกิจกองบังคับการตำรวจดับเพลิงสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ไปอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยใหภารกิจกองบังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานตำรวจแหงชาติ
ไปอยูในความดูแลของหนวยงานใหมของกรุงเทพมหานคร มีสถานะเปนสำนักที่ชื่อวา "สำนักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย" ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.46 
 2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 ต.ค.48 มีมติใหถายโอนภารกิจดานการถวายความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดใหเปนภารกิจของ
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.48  
 3) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ.2552 ไดกำหนดหนาที่ 
การปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ อยูในความรับผิดชอบของ 
บช.ตชด. มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 ก.ย.52 โดย กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เปนหนวยรับผิดชอบการปฏิบตัิ  
 4) บช.ตชด. รับมอบภารกิจถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ
อยางเต็มกำลัง ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค.64 
 การสรรหาบุคคลภายนอก (ชาย) ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหนง ผบ.หมู ในสายงาน
ปฏิบัติการปองกันปราบปราม ทำหนาที่งานดับเพลิง ในสังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
  1) อนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอก จำนวน 183 อัตรา โดยวิธีการสอบแขงขัน บรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ในวันที่ 1 ธ.ค.60 มีผูสอบแขงขันไดจำนวน 49 อัตรา 
 2) อนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอก จำนวน 134 อัตรา เพื่อสรรหาใหครบตามที่ ตร. อนุมัติไว 
จำนวน 183 อัตรา โดยวิธีการสอบแขงขัน บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน 
ในวันที่ 16 ส.ค.62 มีผูสอบแขงขันไดจำนวน 17 อัตรา 
 3) บช.ตชด. เสนอ ตร. ขออนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอก เพ่ือใหครบตามจำนวน 134 อัตรา 
ตามที่ ตร. ไดอนุมัติไว โดยเสนอขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ จากการสอบแขงขันเปนวิธีการคัดเลือก 
จึงไดครบตามที่ ตร. อนุมัติ บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ในวันที่ 8 พ.ย.62 
 4) อนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ในสังกัด บช.ตชด. 240 อัตรา (ทำหนาที่ดับเพลิง จำนวน 40 อัตรา) อยูระหวางดำเนินการ 
 อนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน 
ในสังกัด บช.ตชด. 240 อัตรานอกวาระประจำป เปนกรณีพิเศษ 
 1) การรับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอก เพศหญิง ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา จำนวน 200 อัตรา แบงเปน 
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   (1) ดำรงตำแหนง ผบ.หมู กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม 
(ทำหนาที่กองรอยควบคุมฝูงชน) จำนวน 155 อัตรา 
   (2) ดำรงตำแหนง ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. สายงานตอตานการกอการราย (ทำหนาที่
ชุดถวายความปลอดภัย) จำนวน 45 อัตรา 
   กำหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง และหลักเกณฑเงื่อนไข ดังนี้ 
    - บุคคลภายนอกเพศหญิง 
    - อายุ 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 27 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร 
    - รางกายตองสูงไมนอยกวา 165 ซม. 
    - กำหนดเงื่อนไขใหผูที่สอบแขงขันไดจะตองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผบ.หมู กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. หรือ ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 8 ป จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาแตงตั้งไปดำรงตำแหนงอ่ืน 
    - เปนผูมีคุณสมบัติที่กำหนดตามมาตรา 48 แหง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ 
พ.ศ.2547 
    - ผานหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามที่ บช.ตชด.กำหนด 
 2) การรับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอก เพศชาย ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา จำนวน 40 อัตรา 
   กำหนดคุณสมบัติท่ัวไป คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง และหลักเกณฑเงื่อนไข ดังนี ้
    - บุคคลภายนอกเพศชาย 
    - อายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 27 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร 
    - รางกายตองสูงไมนอยกวา 160 ซม. และรอบอกไมนอยกวา 77 ซม. 
    - เปนผูมีคุณสมบัติที่กำหนดตามมาตรา 48 แหง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ 
พ.ศ.2547 
    - กำหนดเงื่อนไขใหผูที่สอบแขงขันไดจะตองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผบ.หมู (ป.) กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหนาที่ดับเพลิง) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 
8 ป จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาแตงตั้งไปดำรงตำแหนงอื่น 
    - เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผบ.หมู (ป.) กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
แลวใหมีการฝกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ผบ.หมู (ปฏิบัติการปองกัน
ปราบปราม) ที่ ก.ตร.กำหนด จึงแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผบ.หมู สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม ทำหนาที่
ดับเพลิง กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. หลักสูตรดังกลาวคือ หลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง 
     ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 3.5 รายงานความคืบหนาการรับมอบครุภัณฑดับเพลิงจากกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติหนาที่ระงับอัคคีภัย
ในเขตพระราชฐาน (ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.) 
  1) เม่ือวันที่ 29 ก.ค.63 ผบช.ตชด. ไดรับมอบโอนครุภัณฑดับเพลิงจากกรุงเทพมหานคร ไดแก 
รถดับเพลิงและกูภัยจำนวน 99 คัน และเรือดับเพลิงจำนวน 2 ลำ 
  2) เม่ือวันที่ 9 ก.ค.64 ไดนำสงเอกสารที่เก่ียวของไปยังกองพลาธิการ สำนักงานสงกำลังบำรุง 
เพ่ือจัดทำปายทะเบียนตราโล และสมุดประจำรถ 
  3) เม่ือวันที่ 14 ก.ค.64 ผบช.ตชด. ไดลงนามมอบอำนาจ พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ ผกก.5 
บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิเรือดับเพลิง 2 ลำ มาอยูในสวนของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
     ที่ประชุม      รับทราบ
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4. วาระที่ 4  หนวยในสังกัด บช.ตชด. รายงานผลการปฏิบัติสำคัญที่ผานมา และการปฏิบัติในหวงตอไป  
๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1 

  4.1.1 ผลการปฏิบัติงานในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
           1) ผลการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ในพ้ืนที่อาคารกองรอย ตชด. 
ในภาพรวม บก.ตชด.ภาค 1 มียอดผูกักตัวสะสมตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.64 – ปจจุบัน จำนวน 366 คน คงเหลือ
ปจจุบัน ยอดผูกักตัว จำนวน 134 คน 

   2) สรุปขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของขาราชการ
ตำรวจในสังกัด 

    ขาราชการตำรวจในสังกัด รวมจำนวน 3,369 คน, สมัครใจฉีดวัคซีน 2,447 คน, 
ฉีดวัคซีนแลว 1 เข็มจำนวน 1,900 คน, ฉีดวัคซีนแลว 2 เข็ม จำนวน 1,490 คน, ฉีดวัคซีนแลว 3 เข็ม จำนวน 7 คน, 
ยังไมไดรับการฉีดวัคซีน จำนวน 547 คน, และไมสมัครใจฉีดวัคซีน จำนวน 798 คน ปวย/มีโรคประจำตัว จำนวน 124 คน  

 4.1.2 ผลการปฏิบัติงานปองกันรักษาสถานการณชายแดน  
1) การลาดตระเวน และตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น จำนวน 417 ครั้ง  

2) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,376 ครั้ง 
หนวย การปฏิบัติ (จำนวนครั้ง) 
กก.ตชด.๑๑ 124 

กก.ตชด.๑๒ 90 
กก.ตชด.๑๓ 745 

กก.ตชด.๑๔ 417 
ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 1,376 

  4.1.3 ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท (รอบเดือนมีนาคม 2564) 
   1) ผลการปราบปรามยาเสพติด   
    ผลการจับกุม 111 ครั้ง ผูตองหา 122 คน ของกลาง ยาบา จำนวน ๒๓๕,๐๑๘ เม็ด 
และไอซ จำนวน ๑,๕๒๒.๐๓ กรัม 
   2) ผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด 1 ครั้ง ไมพบผูตองหา ของกลาง ไมพะยูง จำนวน 5 ทอน, 
และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก จำนวน 5 ไร  
   3) ผลการการปราบปรามจับกุมผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง  
    ผลการจับกุม 25 ครั้ง ผูตองหาชาวเมียนมา 56 คน,ชาวกัมพูชา 54 คน 
   4) ผลการปราบปรามจับกุมความผิดเก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
    จับกุม/ตรวจยึด 12 ครั้ง ผูตองหา 12 คน ของกลาง อาวุธปนสั้น จำนวน 
3 กระบอก, อาวุธปนไทยประดิษฐ จำนวน 6 กระบอก และกระสุน จำนวน 55 นัด 
   5) ผลการปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดการโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต 
    จับกุม/ตรวจยึด 2 ครั้ง ผูตองหา 1 คน ของกลาง รถยนตจำนวน 2 คัน 

หนวย การปฏิบัติ (จำนวนครั้ง) 
กก.ตชด.๑๑ 93 
กก.ตชด.๑๒ 112 
กก.ตชด.๑๓ 120 
กก.ตชด.๑๔ 162 
ภาพรวม บก.ตชด.ภาค ๑ 487 
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   6) ผลการจับกุมผูตองหาตามหมายจับ และหมายศาล 
    จับกุมจำนวน 7 หมาย ผูตองหา 7 คน 

4.1.4 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
    1) โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 

ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 ไดดำเนินการตามโครงการจิตอาสา 
“เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” ในหวงเดือนกรกฎาคม 2564 รวม 29 ครั้ง 

(1) บก.ตชด.ภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 2 ครั้ง 
(2) กก.ตชด.๑1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 3 ครั้ง 
(3) กก.ตชด.๑2 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 5 ครั้ง 
(4) กก.ตชด.๑3 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 13 ครั้ง 
(5) กก.ตชด.๑4 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม 6 ครั้ง 

  2) สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
     (1) เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทาง 

ไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.การบินไทย โดยมีพ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ ผกก.ตชด.12 พรอมคณะครู ใหการตอนรับ  
      (2) เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ 

ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.๑๔๕ ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร 
พุทธอินทรศร ผบ.รอย ตชด.๑๔๕ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัดรวมใหการตอนรับ 

    3) สรุปผลการดำเนินงานของศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกา รร.ตชด.บก.ตชด. ภาค 1 
     - เมื่อวันท่ี ๒ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ประกอบ 

พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พรอมคณะเขารวมพิธีเปดการฝกอบรมศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 รุนท่ี ๒๖/๒๕๖๔ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
สำหรับผูสำเร็จการฝกอบรมรุนที่ ๒๔/๒๕๖๔ ณ หอประชุมเจาพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓ 

    4) สรุปผลการดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
     (1) เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 รอย ตชด.136 พรอมกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล
ชุดชวยเหลือผูประสบภัย นำเรือทองแบนและเสื้อชูชีพ เขาชวยเหลือชาวบานหาดงิ้ว ม.5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค    
จว.กาญจนบุรี หลังจากไดรับการประสานจากผูนำชุมชนวามีน้ำปาไหลหลาก ทำใหน้ำในลำหวยสูงขึ้นฉับพลัน 
เปนเหตุใหราษฎรในพ้ืนที่ ไมสามารถสัญจรไป - มาได  
     (2) เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64  พ.ต.ท.อภิรัตน  เปยมพูล รอง ผกก.ตชด.13 
พรอมกำลังพลรวม 7 นาย รวมกับสวนราชการอำเภอทองผาภูมิฯ ใหความชวยเหลือประชาชนในการอำนวย
ความสะดวกดานการจราจรถนนหมายเลข 323 ทองผาภูมิ - สังขละบุรี  บริเวณหนาวัดอูลอง ต.ทาขนุน 
อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี เนื่องจากลำน้ำหวยอูลองไดเออลนเขาทวมถนน  

   4.1.5 การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 
  1) เมื่อวันที่  2 ก.ค.64 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์  ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.สุกิจ  

กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แฟลตหนองบัว)        
ต.หนองบัว อ.เมือง จว.กาญจนบุร ี

  2) เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 พ.ต.อ.ณรงค ธนานันนทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมและตรวจความพรอมการซักซอมกองรอยประกวดการฝก รอย ตชด.124 โดยมี พ.ต.ท.ปาริชาติ  
บรรจงปรุ รอง ผกก.ตชด.12 ใหการตอนรับ พรอมทั้งไดใหคำแนะนำ และมอบขวัญกำลังใจแกกำลังพลผูเขารับการฝกฯ  
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  3) เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 พล.ต.ต. ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. พรอมดวยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกกองรอยชนะเลิศประกวดการฝกระดับ บช.ตชด.ไดเดินทางมารับการตรวจสอบการฝก 
ณ รอย ตชด.๑๒๔ เพื่อบันทึกผลคะแนนและจัดลำดับกองรอยประกวดการฝก โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ 
ผกก.ตชด.๑๒ และขาราชการตำรวจ รอย ตชด.๑๒๔ ใหการตอนรับ  

  4) เม่ือวันที่ 5 ก.ค.64 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะฯ 
ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และกำชับการปฏิบัติงานตามภารกิจในดานตางๆ         
ในพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณแนวชายแดน ของ ชค.ตชด.12/กก.ตชด.12  

  5) เม่ือวันที่ 14 ก.ค.64 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พรอมคณะในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.12 และรับฟงบรรยายสรุปที่หองประชุมราชสุภาวดี โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท 
หนองพงษ ผกก.ตชด.12  ใหการตอนรับ 

  6) เม่ือวันท่ี ๑๙ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทาง
ไปรวมพิธีเปดศูนยพักคอยรองรับผูปวยโควิด-๑๙ ของ ทต.บานกลาง อ.เมือง จว.ปทุมธานี และสนับสนุนเตียง
เหล็กพรอมเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด โดยมี ผวจ.ปทุมธานี เปนประธานในพิธีเปด 

  7) เม่ือวันท่ี 22 ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทาง
ไปรวมพิธีเปดศูนยพักคอยรองรับผูปวยโควิด-19 ของ ทต.บานใหม อ.เมือง จว.ปทุมธานี และสนับสนุนเตียงเหล็ก
พรอมเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด โดยมี ผวจ.ปทุมธานี เปนประธานในพิธีเปด 

  8) เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ผบก.ฯ 
ไดรับเกียรติจากฝายปกครองในพ้ืนที่ ใหเปนประธานในพิธีเปดศูนยพักคอยตำบลลำไทร ณ วัดชัยมังคลาราม 
(คลอง 12) ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี เพ่ือรองรับผูปวยโควิด - 19 กลุมสีเขียว พรอมทั้งมอบสิ่งของ
บริจาคใหผูรับผิดชอบศูนยพักคอย  ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดสถานที่ศูนยพักคอย  

 4.1.6 ผลการดำเนินการของหนวย และภารกิจสนับสนุน 
  1) ระหวางวันที่ 17 - 18 ก.ค.64 และ วันที่ 24 - 26 ก.ค.64  กก.ตชด.11-13 

จัดกำลังพลกองรอย คฝ.ฯ สนับสนุน บช.น.ภารกิจรักษาความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพ้ืนที่ กทม.  
  2) กก.ตชด.11 - 14 ไดจัดกำลังพลชุดชางสนาม พรอมอุปกรณ สนับสนุนภารกิจ

รักษาความปลอดภัย การชุมนุมสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย 
รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนผูควบคุมการปฏิบัติ 

  3) บก.ตชด. ภาค 1 ใหการสนับสนุนสถานที่อาคารหอประชุมรักสามัคคี โดยใชเปน
สถานท่ีควบคุมพิเศษเปนการเฉพาะคราว พรอมสนับสนุนกำลังพลในการรักษาความปลอดภัย ในหวงวันที่ 
18-19 ก.ค.64 และวันที่ 1-2 ส.ค.64 

 4.1.7 สรุปผลการใชจายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค 1 ณ วันที ่30 มิ.ย.64 ในภาพรวม 
ดำเนินการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 88.88 

1) บก.ตชด.ภาค 1 เบิกจายไดรอยละ 90.64 
2) กก.ตชด.11 เบิกจายไดรอยละ 91.49 
3) กก.ตชด.12 เบิกจายไดรอยละ 96.38 
4) กก.ตชด.13 เบิกจายไดรอยละ 79.58 
5) กก.ตชด.14 เบิกจายไดรอยละ 86.30 

4.1.8 แผนที่จะดำเนินการในหวงตอไป  
   - เตรียมความพรอมสถานที่เพื่อเปนสถานที่ควบคุมพิเศษเปนการเฉพาะคราว ตามสั่งการของ ตร. 
    ที่ประชุม      รับทราบ 
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 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
4.2.๑ การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

          1) ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 4 ครั้ง  
    (๑) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พ้ืนที่ จว.ขอนแกน จำนวน ๑ ครั้ง และทรงติดตาม การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ใน ร.ร.ตชด.ผานสื่ออิเลกทรอนิกส ออนไลน ในพื้นที่
รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค ๒ จำนวน ๓ ครั้ง             
              (๒) สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประทับแรม ณ พระตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง 
จว.นครราชสีมา  
                บก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมาย กก.ตชด.๒๒-๒๓, รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๒๑ 
ทำหนาที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ ผบก.ตชด.
ภาค ๒ ไดมอบหมาย พ.ต.อ.เผาภากร รามนุช รอง ผบก.ฯ กำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมของหนวย และมีการจัด
กำลังพลสนับสนุน กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ประกอบดวย 
                 - จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 20 ชุด 
สสน.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่เสด็จ  
                  - จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด
สสน.กอร.ถปภ.ประจำตำหนักทิพยพิมานฯ โดยใหอยูปฏิบัติภารกิจตลอดหวงระยะเวลาที่พระองคทรงประทับแรมฯ  
                  - จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จ 
     - จัดชุดนำอากาศยาน สนับสนุน สำหรับคณะสวนลวงหนาตรวจพ้ืนท่ีเสด็จ 
                  - จัดขาราชการตำรวจรับ - สงเสด็จ ในระหวางเสนทางที่ขบวนรถยนต 
พระที่นั่งเสด็จผาน  
                ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
สมพระเกียรติ และสมตามพระราชประสงค  
   ๒) การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 
     (๑) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
              (๒) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
               (๓) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
               หนวยและหนวยในสังกัดไดดำเนินการจัดซุมพระบรมฉายาลักษณ และจัดพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดขาราชการตำรวจรวมบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพร เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดขาราชการตำรวจดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 
และรวมกิจกรรมท่ีทางสวนราชการในพ้ืนที่จัดขึ้น เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย   

4.2.๒ รับการตรวจเยี่ยมจาก ผบช.ตชด. ในโอกาสตรวจเยี่ยมและตรวจความพรอมการเตรียมการ
รับเสด็จ ร.ร.ตชด.ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวย จำนวน ๓ ครั้ง 
         1) หวงวันที่ ๑๙ - 2๑ มิ.ย.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช 
ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. และคณะฯ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและใหโอวาทและมอบนโยบาย 
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แกกำลังพล ในพื้นท่ีรับผิดชอบ กก.ตชด.๒๒  โดยมี พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ตชด.๒๒ 
และขาราชการตำรวจในสังกัดรวมใหการตอนรับ และในวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. 
พรอมดวย พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, 
พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด. ภาค ๑ เดินทางมา
เปนประธานในพิธีเปดอาคารสำนักงานขาราชการบำนาญ กก.ตชด.๒๒, ประธานพิธีเปด “ลานฝกปกษา กก.ตชด.๒๒”, 
ประธานพิธีทำบุญ และประธานพิธีเปด “อาคารสโมสรดำรงราช” โดยมี พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ 
พรอมดวยขาราชการตำรวจ ใหการตอนรับ  
         2) หวงวันที่ ๒ - ๖ ก.ค.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมดวย พล.ต.ต.สมเดช 
ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. และคณะไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายใหกับกำลังพล ฐานปฏิบัติการ
และกองรอยปฏิบัติการ ในสังกัด กก.ตชด.๒๑ และตรวจความพรอม ร.ร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๒1 เพ่ือเตรียมการ
รับเสด็จ โดยมี พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๒๑ ใหการตอนรับ 
ในการนี้ไดรับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญในพ้ืนที่รับผิดชอบของแตหนวย รวมทั้งไดมอบสิ่งของบำรุงขวัญ
ใหกับกำลังพลที่มารวมตอนรับ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
   3) วันที่ ๑๗ - ๒๒ ก.ค.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมดวย พล.ต.ต.สุภัทร 
มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย
ใหกับกำลังพล ฐานปฏิบัติการและกองรอยปฏิบัติการ ในสังกัด กก.ตชด.๒๓ โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว 
ผกก.ตชด.๒๓ พรอมดวยกำลังพลใหการตอนรับ ในการนี้ ผบช.ตชด.ไดมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รับฟง
บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ใหกับกำลังพลท่ีเดินทางมาตอนรับ ผลการปฏิบัติ
เปนไปดวยความเรียบรอย  
  4.2.3 การปองกันและรักษาสถานการณชายแดน 
   1) สถานการณชายแดนภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในหวงเดือน ก.ค.๖๔ 
อยูในภาวะปกติ การปฏิบัติงานตามแผนปองกันชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล และหนวยเหนือสั่งการฯ
หนวยมีการกำลังพลลาดตระเวนตามพื้นที่ลอแหลม หรือสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อปองกันการรุกล้ำ
อธิปไตย การลักลอบกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน และลาดตระเวนเฝาตรวจ ตามชองทางทาขาม ชองทางธรรมชาติ 
เพ่ือปองกัน การลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,230 ครั้ง        
    ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองบุคคล ทั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ของหนวย และรวมบูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนที่ เพื่อสกัดก้ันและปองกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน ๘90 ครั้ง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วใหการสนับสนุนหนวยกำลังในพื้นที่ จำนวน ๒๕ ครั้ง  
   2) สรุปผลการปฏิบัติงานของที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  
    (1) เฝาจุดตรวจการณ จำนวน ๘ จุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
              (2) ลาดตระเวนกลางวันและกลางคนื จำนวน ๓๕6 ครั้ง 
               (3) ฝกซักซอมแผนเผชิญเหตุ จำนวน ๑๗6 ครั้ง 

4.2.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 1) ดานการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

    หนวยและหนวยในสังกัดยังคงดำรงมาตรการในการปองกัน ตามนโยบายที่
ทางรัฐบาลและหนวยเหนือสั่งการฯ และปฏิบัติตตามระเบียบ ขอสั่งการฯ ที่ทางหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่
ของแตละหนวยประกาศบังคับใชอยางเครงครัด เพื่อปองกันและหยุดยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว 
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ซึ่งปจจุบันกำลังพลของหนวยไดดำเนินการฉีดวัคซีนไปแลวจำนวน ๑,๙๙๙ นาย ปจจุบันกำลังพลของหนวย 
มีผูติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ ราย 
            ๒) สถานภาพ สถานท่ีกักกันตัว (OQ) ปจจุบันมีผูกักกันตัวท้ังเขาใหม (สัญชาติลาว) 
จำนวน ๒๐ ราย 
    ผบก.ตชด.ภาค ๒ และ รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบสายงานฯ, ผกก.ตชด.๒๔ 
ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของ สถานกักกันฯ OQ รอย ตชด.๒๔๕ โดยใกลชิดเพ่ือควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งรับฟงปญหา และขอขัดของในการดำเนินงาน เพื่อนำไปหาแนวทางปรับปรุง
แกไขปญหาใหกับหนวยตอไป 
  4.2.5 คณะกรรมการประกวดการฝก บช.ตชด. ไดเดินทางมาตรวจสอบการฝกคัดเลือกกองรอย
ชนะเลิศประกวดการฝก ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
   หวงวันที่ ๗ - ๙ มิ.ย.๖๔ พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชดภาค ๒/ประธานตรวจสอบ
การฝก พรอมคณะกรรมการฯ เดินทางมาตรวจสอบการฝกคัดเลือกกองรอยชนะเลิศประกวดการฝก ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยในปนี้หนวยไดพิจารณาคดัเลือก รอย ตชด.๒๓๔ เปนตัวแทนหนวยเขารวมประกวดฯ 
   เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกกองรอยประกวดการฝก พรอมคณะกรรมการฯ เดินทางตรวสอบการฝก ณ รอย ตชด.๒๓๔ 
อ.เมือง จว.มุกดาหาร ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
  4.2.6 สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
   1) การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 
               (1) ผลการปฏิบัติ           80  ครั้ง 
               (2) ปฏิบัติหลัก               61  ครั้ง , บูรณาการ 19 ครั้ง 
               (๓) ผูตองหา      121  ราย 
               (๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้  
                         - ยาบา         250,315.00      เม็ด 
                         - ไอซ                  614.4๓   กรัม  
                         - กัญชาอัดแทง  2,377.68   กิโลกรัม             
   ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
     1) เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.64 ชปข.รอย ตชด.237 รวมกับ มว.ตชด.2372 และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทำการตรวจยึดของกลาง กัญชาแหงอัดแทง จำนวน 138 กิโลกรัม สถานที่ตรวจยึด ริมแมน้ำโขง 
พ้ืนที่บานทาจำปา ต.ทาจำปา อ.ทาอุเทน จว.นครพนม 
                ๒) เม่ือ 20 มิ.ย.64 รอย.ฉก.ตชด.244 ชปข.รอย ตชด.244 จับกุมผูตองหา 
๓ ราย พรอมของกลาง ไอซ ๑๖๔ กิโลกรัม รถยนต ๒ คัน สถานที่จับกุม ริมฝงแมน้ำโขง บานเวิงโดน ต.ปากคาด 
จว.บึงกาฬ ตอเนื่อง บริเวณขางถนนทางหลวงชนบท นค ๓๐๑๐ รัตนวาป - นาชุมชาง ต.รัตนวาป อ.รัตนวาป 
จว.หนองคาย และเมื่อ 22 มิ.ย.64 พ.ต.อ.เผาภากร รามนุช รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมดวย พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ 
ตาตะนันท ผบ.ฉก.ตชด.24 รวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที ่จว.หนองคาย รวมแถลงขาว ณ รอย.ฉก.ตชด.245  
    ๓) เม่ือวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๔ ชปข.รอย ตชด.๒๔๔ จับกุม ผูตองหา ๒ ราย พรอม
ของกลาง กัญชาแหงอัดแทง จำนวน ๑๖๕ กิโลกรัม สถานที่จับกุม พ้ืนที่บานคำแกว ต.คำแกว อ.โชพิสัย จว.บึงกาฬ
    ๔) เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๔ ชปข.รอย ตชด.๒๔๔ จับกุมผูตองหา ๒ ราย พรอม
ของกลาง กัญชา ๕๗๖ กิโลกรัม รถยนต ๒ คัน โทรศัพทมือถือ ๓ เครื่อง สถานที่จับกุม บริเวณฌาปนสถานเมรุ
บานโนนสุพรรณ ต.ชัยพร อ.เมือง จว.บึงกาฬ 
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   ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     ๑) เมื่อวันที่ 21 ก.ค.๖๔ รอย ตชด.235 นำโดย พ.ต.ท.ภัคพล คุมวงศ 
ผบ.รอยฯ, ชปข.รอย ตชด.๒๓๕ และสวนราชการที่เก่ียวของ ทำการตรวจยึดของกลาง ยาบา 204,000 เม็ด 
สถานที่ตรวจยึด บริเวณโพรงหญาริมถนน นพ.3015 เสนทางระหวาง บ.น้ำก่ำ - บ.คับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม 
จว.นครพนม  
     2) เม่ือวันที่ 2๖ ก.ค.๖๔ ชปข.รอย ตชด.๒๓๗ ตรวจยึดของกลาง กัญชาแหง
อัดแทง จำนวน 200 กก. สถานที่ตรวจยึด บริเวณริมฝงแมน้ำโขง ทางดานทิศใตของ บ.ทาจำปา ม.๗ ต.ทาจำปา 
อ.ทาอุเทน จว.นครพนม 
           ๓) เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค.๖๔ ชปข.รอย ตชด.๒๓๗ รวมบูรณาการกับ ชปข. 
รอย ตชด.๒๓๖ จับกุม ผูตองหา ๑ ราย ของกลาง กัญชา จำนวน ๑๔๐ กิโลกรัม สถานที่เกิดเหตุ หองพักนาพระชัย 
รีสอรท เลขที่ ๘-๑  บ.นาพระชัย ต.หนองแวง อ.บานแพง จว.นครพนม 
   2) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาติ 
            (1) ตรวจยึด/จับกุม 1 ครั้ง, ผูตองหา ๑ คน 
    (2) ของกลาง ไมพะยูง ปริมาตร ๑.๐๕๕ ลบ.ม. จำนวน ๓๒ ทอน 
              3) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
            (1) จับกุม จำนวน 1 ครั้ง 
    (2) ผูตองหา 2 คน สปป.ลาว (หญิง) ๑ คน, คนไทยนำพา (ชาย) ๑ คน 
   4) การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต 
    ตรวจยึด ๑ ครั้ง 

   ของกลาง รถยนต ๒ คัน 
   5) การปราบปรามอาวุธปนเถื่อน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
             ตรวจยึด 1 ครั้ง ของกลาง ปนไทยประดิษฐ (อัดลม) ๑ กระบอก  
     6) การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร     : ไมมี 
  4.2.7 การดำเนินงานดานกิจการพลเรือน   
       ๑) งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
               (1) หวงวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิ.ย.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ยงเกียรติ 
มนปราณีต รอง.ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, 
พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ พรอมดวยขาราชการตำรวจ ครูใหญ คณะครู, นักเรียน และ
สวนราชการในพ้ืนที่ รวมเฝาฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติดตามงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส - ออนไลน จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี ้
            - รร.ตชด.บานตาเอ็ม ต.ตาเกา อ.น้ำขุน จว.อุบลราชธาน ี
            - ศกร.ตชด.บานหนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ อ.น้ำยืน จว.อุบลราชธาน ี
            - รร.ตชด.บานทาแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ อ.น้ำยืน จว.อุบลราชธาน ี
            - รร.ตชด.บานคำสะอาด ต.ยางใหญ อ.น้ำยืน จว.อุบลราชธาน ี
            - รร.ตชด.บานหวยฆอง จว.อำนาจเจริญ 
            - ศกร.ตชด.บานภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จว.อำนาจเจริญ
             (๒) วันที่ ๗-๙ ก.ค.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ใน รร.ตชด. 
สังกัด กก.ตชด.21 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน จำนวน ๖ โรงเรียน 
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                 - ร.ร.ตชด.พีรยานุเคราะหฯ ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.สุรินทร 
                 - ร.ร.ตชด.บานโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.สุรินทร 
                 - ร.ร.ตชด.บานตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.สุรินทร 
                 - ร.ร.ตชด.บานตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร 
                 - ร.ร.ตชด.บานรุน ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.สุรินทร 
                 - ร.ร.ตชด.บานชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.สุรินทร 
    โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด., พล.ต.ต.สุภัทร 
มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.พชรพล พรมตวง รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.21, พรอมดวยขาราชการตำรวจ 
คณะครู นักเรียน เฝาฯรับเสด็จ 
    (3) วันที่ 21-23 ก.ค.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำริ 
ใน รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.2๓ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน จำนวน ๖ โรงเรียน 
                 - รร.ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 8  ต.ดอนเตย อ.นาทม จว.นครพนม 
                 - ศกร.ตชด.บานนากระเสริม ต.พนอม อ.ทาอุเทน จว.นครพนม 
                 - รร.ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ต.กกตูม อ.ดงหลวง  
จว.มุกดาหาร 
                 - รร.ตชด.คอ็กนิสไทยฯ ต.แมดนาทม อ.โคกสีสุพรรณ จว.สกลนคร 
                 - รร.ตชด.คอนราดเฮงเคล็ ต.นาใน อ.โพนสวรรค จว.นครพนม 
                 - รร.ตชด.บานหนองดู ต.นาใน อ.โพนสวรรค จว.นครพนม 
           โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2, พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด., ผกก.ตชด.๒๓ 
พรอมดวยขาราชการตำรวจ คณะครู นักเรียน เฝาฯรับเสด็จ 
    ซึ่งการรับเสด็จฯ ทั้ง ๓ ครั้ง ผบช.ตชด. และ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดลงพ้ืนที่
ตรวจความพรอมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ในทุกโรงเรียนท่ีมีกำหนดการ รวมทั้งถวายรายงาน และติดตามผล 
การดำเนินการจนจบภารกิจ ซึ่งผลการปฏิบัติของทุก ร.ร.ตชด.ในสังกัด เปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 
และเปนไปตามวัตถุประสงค   
   ๒) การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”  
    หนวยมีการดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 52 ครั้ง  
                     - จิตอาสาพัฒนา            26 ครั้ง 
                     - จิตอาสาภัยพิบัติ          21      ครั้ง 
                     - จิตอาสาเฉพาะกิจ          4       ครั้ง 
                     - ขาราชการตำรวจ    ๑,1๘1      นาย 
                     - ขาราชการอื่นๆ      1,205     คน 
                     - ประชาชน            2,141      คน 
                                       รวม         4,527      คน   
    ในหวงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน หนวยมีการดำเนินการกิจกรรม 
จิตอาสาที่สำคญั อาทิ จิตอาสาพัฒนาเสนทางขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี และกิจกรรมอื่นๆ  
  4.2.8 ผลการเบิกจายงบประมาณ   
            - จัดสรร                       297,388,599.22     บาท  
             - สัญญา/ ผูกพัน              -                  บาท 
             - เบิกจาย             264,149,082.93 บาท 
             - คงเหลือ                 33,239,516.29    บาท 
             - คิดเปนรอยละ               88.83    เปอรเซ็นต 
  4.2.9 งานบริหารหนวย 
      ตามที่หนวยไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป หนวยไดดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน
ดานหนาอาคาร บก.ตชด.ภาค ๒ ดวยการทาสีอาคาร บก.ฯ จัดทำปายอาคารหนากองบังคับการใหม จัดสราง
หองประชุมอเนกประสงค ซอมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน บก.ตชด.ภาค ๒ และปรับปรุงหองประชุมภายใน
อาคาร ที่ทำการ บก.ตชด.ภาค ๒ (หองประชุม ๒๐๑) ซึ่งปจจุบันการดำเนินการปรับปรุงซอมแซมและกอสราง
ในสวนตางๆ ใกลเสร็จสมบูรณแลว 
  4.2.10 แผนการปฏิบัติในหวงตอไป   
           ๑) จัดเตรียมกำลังกองรอยควบคุมฝูงชน ยุทโธปกรณ และยานพาหนะพรอมสนับสนุน
ภารกิจเม่ือไดรับมอบหมาย   
           ๒) ปฏิบัติงานตามนโยบายดานการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของรัฐบาลและหนวยเหนือ หรือตามระเบียบ/ขอสั่งการของหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม
สถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว 

          ๓) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปฯ และตามนโยบายที่หนวยเหนือ 
   4) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ใน รร.ตชด. 
สังกัด กก.ตชด.2๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน หวงวันที่ 16 ส.ค.๖๔ จำนวน ๒ โรงเรียน 
    - ร.ร.ตชด.ฮิลมาพารเบิล ต.เชียงกลม อ.ปากชม จว.เลย 

   - ร.ร.ตชด.บานนานกปด ต.หวยบอซื่น อ.ปากชม จว.เลย 
   ที่ประชุม      รับทราบ 
 

๔.๓ บก.ตชด.ภาค 3 
  4.3.1 การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย 
   - มีการรวมพิธีเนื่องในวันสำคัญที่เก่ียวของกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศานุวงศ จำนวน 102 ครั้ง 

 4.3.2 การถวายความปลอดภัย 
      - สนับสนุนกองอำนวยการรวมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคท่ี ๓ ตามภารกิจ ที่ไดรับ
มอบหมาย มีการเสด็จ 6 ครั้ง 13 ที่หมาย กำลังพลถวายความปลอดภัย 191 นาย 

 4.3.3 การสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน 
     - หวงวันที่ 24 - 26 ก.ค.64 จัดกำลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.32 จำนวน   

156 นาย สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร โดยไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจท่ีไดรบัมอบหมาย 
ณ แยกสะพานชมัยมรุเชฐ และแยกพาณิชยการ ผลการปฏิบัติ เหตุการณท่ัวไปปกติ ไมมีการปะทะกับผูชุมนุม 
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 4.4.4 การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชาและหนวยควบคุมทางยุทธการ 
       มีการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา รวม 78 ครั้ง    147 จุด 
    - ระดับกองบัญชาการ      4  ครัง้   8    จุด 
    - ระดับกองบังคับการ      4  ครั้ง   5    จุด 
    - ระดับกองกำกับการ    14  ครั้ง      18   จุด 
    - ระดับกองรอยปฏิบัติการ   56  ครั้ง     116  จุด 
   ผลการปฏิบัติที่สำคัญ 
    1) เมื่อวันท่ี 30 พ.ค.๖๔ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 และ 
พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.334 อ.แมอาย 
จว.เชียงใหม โดยมี ร.ต.อ.วิวัฒนชัย จันทบูรณ รอง ผบ.รอยฯ รรท.ผบ.รอย ตชด.334 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ
โดยไดดำเนินการตรวจเยี่ยมหนวย และแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพล 
                   2) หวงวันท่ี 11 - 12 มิ.ย.๖๔ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 
ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.34, รอย ตชด.344, 345 และ 346 โดยมี พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง ผกก.ตชด.๓๔ 
และ ผบ.รอย ตชด.344, 345 และ 346 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ ซึ่งไดรับฟงบรรยายสรุป และดำเนินการ
ตรวจเยี่ยมหนวย โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลในสังกัด 
                   3) หวงวันท่ี 23 - 24 มิ.ย.๖๔ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ  ผบก.ตชด.ภาค 3, 
พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.315, 317 และ รร.ตชด.  
บุญธรรม-บุญพริ้ง, รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1, รร.ตชด.บ.นุชเทียน, รร.ตชด.บ.โปงตะแบก, รร.ตชด.บ.ลาดเรือ, 
รร.ตชด.อาทรอุทิศ โดยมี พ.ต.อ.วิศาลพงศ สรอยกุลบดี ผกก.ตชด.31 และ ผบ.รอย ตชด.315 และ 317 
พรอมกำลังพลใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และแนวทางในการเตรียมการในการสนอง
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรง
ติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหแกกำลังพลในสังกัด 
                   4) เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.334 ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม พรอมแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพล 
โดยมี ร.ต.อ.วิวัฒนชัย จันทบูรณ รอง ผบ.รอย ตชด.334 รรท.ผบ.รอย ตชด.334 พรอมกำลังพลฯ ใหการตอนรับ 
                   5) เมื่อวันท่ี 30 ก.ค.64 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ.รังสิมันต 
สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปรวมแถลงผลการจับกุมยาเสพติด ณ รอย ตชด.327 รายละเอียดคดี 
มีผูตองหา 2 ราย ของกลาง ยาบา 1,300,000 เม็ด เหตุเกิด ณ พื้นที่ ต.แมยาว อ.เมือง จว.เชียงราย รวมท้ัง
ไดทำการตรวจเยี่ยมกำลังพล รอย ตชด.327 โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลฯ 

 4.4.5 การปฏิบัติงานดานการรักษาสถานการณชายแดน 
       1) จัดกำลังพลลาดตระเวนปองกันการรุกล้ำอธิปไตย และกวดขันการลักลอบเขาเมือง 
โดยผิดกฎหมาย ตามชองทางธรรมชาติ จำนวน 1901 ครั้ง 
      2) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5,647 ครั้ง 
       3) พัฒนาที่ตั้ง เสริมความมั่นคง แข็งแรงของฐานปฏิบัติการ เพ่ือรองรับสถานการณ        
ที่อาจจะเกิดข้ึน จำนวน 765 ครั้ง 
     4.4.6 การปฏบิัติงานดานการปราบปรามอาชญากรรรม 
   1) การปราบปรามยาเสพติด 
    ผลการจับกุม 827 คดี ผูตองหา 843 คน ของกลาง ยาบา 11,041,352 เม็ด,  
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ไอซ 32.6 กก., กัญชาสด 7.8 กก., กัญชาแหง 65.3 กก., ฝน 192 กก. และเฮโรอีน 12 กก. 
                   ผลการปฏิบัติท่ีสำคัญ 
                (1) เมื่อวันที่ 30 พ.ค.64 รอย ตชด.334 รวมกับ ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3, 
มว.คร.รอย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3, ชุดปฏิบัติการขาว กก.ตชด.33 รวมกันจับกุมผูตองหาสัญชาติไทย 1 ราย 
ผูตองหาสัญชาติเมียนมา 1 ราย ของกลางยาบา จำนวน 132,000 เม็ด และยาไอซ จำนวน 20 กิโลกรัม และ
รถยนตกระบะยี่หอโตโยตา จำนวน 1 คัน สถานที่จับกุม บริเวณสวนสมทายหมูบาน บ.หวยปาซาง ต.แมสาว 
อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
    (2) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 รอย ตชด.334 รวมกันจับกุมผูตองหา 2 ราย พรอมดวย
ของกลาง เฮโรอีน 3,630 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกสีขาวปดผนึกดวยความรอนประทับตราดวยรูปสิงโตเหยียบ
ลูกโลกสีแดง และอักษรภาษาจีน สถานที่จับกุม บริเวณถนนสาธารณะ บ.นามะอื้น - บ.ปาโหล หมูที่ 12 ต.แมอาย 
อ.แมอาย จว.เชียงใหม 
    (3) เม่ือวันที่ 30 ก.ค.64 รอย ตชด.327 รวมกับ ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3, 
กก.ตชด.32 รวมกันจับกุม ผูตองหา 2 ราย ของกลาง ยาบา 1,300,000 เม็ด สถานท่ีเกิดเหตุ ในพ้ืนที่ ต.แมยาว 
อ.เมือง จว.เชียงราย 
                2) การปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - ผลการจับกุมการลักลอบตัดไมทำลายปา 56 คดี ผูตองหา 24 คน ตรวจยึด
ไมทอน 659 ทอน ไมแปรรูป 4,842 แผน และตรวจยึดพ้ืนที่ถูกบุกรุก 118 ไร 0 งาน 15 ตารางวา 
        3) การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
    - จับกุม 59 คดี ผูตองหาใหที่พักพิง 3 คน, ผูตองหานำพาชวยเหลือซอนเรน 
18 คน  ผูตองหาบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมา 200 คน, ลาว 2 คน, จีน 47 คน, กัมพูชา 1 คน ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน 2 คน และสัญชาติอื่น จำนวน 5 คน 
        4) การลักลอบนำสินคาหลบหนีศุลกากร 
    - จับกุม 5 ครั้ง ผูตองหา 5 คน ของกลางบุหรี่ จำนวน 1,070 ซอง, ไพ 55 สำรับ 
และขาวสาร 106 กระสอบ  
        5) การกระทำผิดเก่ียวกับอาวุธปน 
    - จับกุม 64 คดี ผูตองหา 62 คน ของกลางอาวุธปนชนิดตางๆ  จำนวน 73 กระบอก  
และกระสุนปนชนิดตางๆ จำนวน 1,725 นดั 
        6) จับกุมผูตองหาตามหมายจับ 38 คดี ผูตองหาตามหมายจับ จำนวน 38 คน 
  4.4.7 การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน   
        1) การดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
                       (1) ความคืบหนาในการเปด ศกร.ตชด.บานแมคอง ม.16 ต.แมศึก อ.แมแจม 
จว.เชียงใหม ในพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.33 โดยไดทำการเปดเรียนตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย.64 มีนักเรียนจำนวน 
42 คน และกำลังพลครู ตชด. จำนวน 4 นาย 
                       (2) ความคืบหนาในการเปด ศกร.ตชด.บานหวยสินา ม.8 ต.แมตื่น อ.แมระมาด 
จว.ตาก ในพ้ืนที่รับผิดชอบ กก.ตชด.34 โดยไดทำการเปดเรียนตั้งแตวันที่ 31 พ.ค.64 มีนักเรียน จำนวน 111 คน 
และกำลังพล ครู ตชด. จำนวน 5 นาย 
        2) การดำเนินการศูนยฝกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
    - ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรตาม“โครงการเกษตรทฤษฎีใหม”อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหคณะครู และนักเรียนของ รร.ตชด. พรอมเขารับการศึกษาอบรม 
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        3) การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
จัดกำลังพลจิตอาสาเขารวมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะและบริจาคโลหิต รวมกับประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 202 ครั้ง  ผูรวมกิจกรรม จำนวน 15,747 คน 
        4) การบรรเทาสาธารณภัย มีการชวยเหลือผูประสบภัย 26 ครั้ง ไดแก อัคคีภัย 2 ครั้ง 
วาตภัย,อุทกภัย 20 ครั้ง, ภัยแลง 1 ครั้ง, ทุพภิกขภัย 1 ครั้ง และอุบัติเหตุ 2 ครั้ง 
        5) งานประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงานทางสื่อตาง  ๆรวม 3,663 ครั้ง  
ไดแก ทางเว็บไซด 527 ครั้ง, ทางเฟสบุค 2,279 ครั้ง และทางสถานีวิทยุ 501 ครัง้ และอ่ืนๆ   
   4.4.8 การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
   1) จัดกำลังพลกวดขันและดูแลการเขาประเทศของชาวตางชาติ ตามชองทางธรรมชาติ
โดยหนวยยังคงปดชองทางการเขา - ออก ทุกชองทาง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
        2) จัดกำลังพลสนับสนุนรวมตั้งจุดตรวจคดักรองผูติดเชื้ออยางตอเนื่อง จำนวน 9 จุดตรวจ
คัดกรอง โดยใชกำลังพล 42 นาย/วัน 
        3) จัดกำลังพล กก.ตชด.31, 34 สนับสนุนภารกิจพื้นที่ควบคุมโรคแหงรัฐ หวงเดือน 
เม.ย. - มิ.ย.64 จำนวน 3 ครั้ง ณ ที่ทำการสวนหนาโรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  
                4) ภารกิจจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ณ รอย ตชด.327, 344, 
345 และ 346 ตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. จนถึง 31 ก.ค.64 มียอดผูตองกัก สะสมรวมท้ังสิ้น 793 ราย ปจจุบัน
คงเหลือ 54 ราย ไดแก 
                       - รอย ตชด.327 ยอดสะสม 79 ราย คงเหลือ 10 ราย 
                      - รอย ตชด.344 ยอดสะสม 192 ราย คงเหลือ 0 ราย 
                     - รอย ตชด.345 ยอดสะสม 231 ราย คงเหลือ 44 ราย 
                       - รอย ตชด.346 ยอดสะสม 291 ราย คงเหลือ 0 ราย 
        5) มาตรการปองกันภายในหนวย ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  4.4.9 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                    ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 บก.ตชด.ภาค 3 และ กก.ตชด.31 - 34 ไดรับจัดสรร
งบประมาณเพื่อบริหารในหนวย และตองดำเนินการเบิกจายใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดเปาหมายการเบิกจาย ดังนี ้
   - งบประมาณภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ไตรมาส 3 เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 77 
    1) บก.ตชด.ภาค 3, กก.ตชด.31, 32 และ 34 มีผลการเบิกจายมากกวาเปาหมาย 
    2) กก.ตชด.33 มีผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย เนื่องจากอยูในระหวางผูกพัน 
และเบิกจายงบประมาณ 
  4.4.10 แผนการปฏิบัติในหวงตอไป  
                 1) เตรียมความพรอมในการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ โรงเรียน และศูนยการเรียน 
ตำรวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
                  2) ติดตามสถานการณกลุมตอตานการรัฐประหารในประเทศเมียนมา เพ่ือวิเคราะห    
และเฝาระวังเหตุการณ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงชายแดนไทย 
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                  3) เขมงวดในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน เพื่อปองกัน
การลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว ซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                  4) เตรียมความพรอมกำลังพล วัสดุอุปกรณ ควบคุมฝูงชน เพ่ือพรอมปฏิบัติเมื่อไดรับสั่งการ 
                  5) กวดขันระเบียบวินัยกำลังพล ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 
  4.4.11. ปญหาและขอขัดของ 
   - ปญหาอุปสรรค ขอขัดของ การดำเนินการ (OQ) 
                   1) หนวยงานที่จัดสงผูตองกักมาฝากกักตัวใน OQ ไมพิจารณาผูตองกักวามี
สุขภาพแข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหรือไม 
                   2) ผูตองหาที่มาควบคุมตัวใน OQ มิไดมีเฉพาะคดีหลบหนีเขาเมืองฯ แตยังมี
คดีอ่ืนดวย เชน คดียาเสพติด, คดีอาญาทั่วไป ฯลฯ โดยผูตองหาดังกลาวมีโอกาสจะหลบหนีจาก OQ เพ่ือมิให
ถูกดำเนินคดี 
                   3) ผูตองกักมีจำนวนมากกวาที่หนวยไดจัดสรรไว ทำใหน้ำอุปโภคไมเพียงพอ 
และเกิดสภาพแออัดของ OQ  
                   4) หนวยไมมีงบประมาณคารักษาพยาบาล ในกรณีเม่ือมีผูตองกักเจ็บปวย
และตองเขารับการรักษาใน รพ. 
                   5) ผูตองกักคงคางใน OQ เกิน 14 วัน เนื่องจากดานชายแดนเมียนมาไมเปดรับ              
การผลักดันตัวกลับ 

    ที่ประชุม      รับทราบ 
 

    ๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
  4.4.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
   ๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 
    - เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๔๒ จัดกำลังพลจำนวน ๖๑ นาย รปภ.นายกรัฐมนตรี และคณะ
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจความพรอมเปดประเทศภายใตแนวคิด "phuket Tourism Sandbox" การปฏิบัติ 
ไปดวยความเรียบรอย  
   2) งานรักษาความมั่นคงภายใน 

การปฏิบัต ิ หนวยนับ จำนวน 
รปภ.ชีวติและทรัพยสินของประชาชน  ๒,๐๗๒ ครั้ง 
ตรวจ/คนหาวัตถุระเบิดแหลงชุมชน  ๑๒ ครั้ง 
ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด  ๑,๙๘๒ ครั้ง 
ตรวจรถยนต และ รถ จยย.  ๑๔,๒๒๗ คัน 
ตรวจบุคคล  ๑๗,๗๘๑ คน 
ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใชกฎหมาย ปดลอมตรวจคนบุคคลตามเปาหมาย ๕ เปาหมาย 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกับ ประชาชน ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา   ๒,๑๐๔ ครั้ง 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกับบุคคลตามเปาหมาย บุคคลเฝาระวัง ๑๔ เปาหมาย 
ประชาสัมพันธเชิงรุกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๓๑ ครั้ง 
บริการตัดผมใหกับเด็กและประชาชน ๑๙๒ คน 
บริการจายยาและเวชภัณฑใหกับประชาชนในพื้นที ่ ๓๒๗ คน 

   การปฏิบัติที่สำคัญ 
    - ระหวางวันที่ ๕ - ๑๑ ก.ค.๖๔ กกล.ตชด.จชต. จัดกำลัง ชป.ZULU ฉก.ตชด.๔๔ 
และ ชป.PARU รอย ฉก.รพศ. รวมกับ จนท.ทหารและหนวยงานความม่ันคงในพื้นที่ ปดลอมกลุมคนรายภายใน
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ปอเนาะแหงหนึ่ง ในพ้ืนที่หมู ๕ บ.ชะเมาสามตน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จว.ปตตานี ตอเน่ือง ภายในปาละเมาะ
ในพื้นที่บานเมาะแซง ต.ปลองหอย อ.กะพอ จว.ปตตานี เขตรอยตอ ในพื้นที่ ต.ปลองหอย อ.กะพอ - ต.กะดุนง 
อ.สายบุรี จว.ปตตานี ไดเกิดการปะทะ โดยคนรายไดขวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบขวางใสเจาหนาที่ เปนเหตุให
เจาหนาที่ไดรับบาดเจ็บ ๓ นาย จากเหตุการณการปดลอมพ้ืนที่อยางตอเนื่อง ในครั้งนี้ เจาหนาที่สามารถวิสามัญ
คนรายไดท้ังสิ้น ๗ คน เจาหนาที่สามารยึดอาวุธปนคนรายได ๕ กระบอก ไดแก ปนลูกซอง ๔ กระบอก 
และปนกลมือ M-3 (USA) ๑ กระบอก พรอมเครื่องกระสุนปน   
   ๓) งานปองกันรักษาสถานการณชายแดน 

การปฏิบัต ิ หนวยนับ จำนวน 
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๖๓ ครั้ง 
ลาดตระเวนปองกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๙๔ ครั้ง 
ลาดตระเวนหาขาว, พิสูจนทราบ, เฝาตรวจภูมิประเทศสำคัญ ๖๒๖ ครั้ง 
ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๒๙ ครั้ง 
ลาดตระเวนรวม  ๒ ครั้ง 
ตรวจสอบบุคคลเขา-ออกตามชองทางบริเวณแนวชายแดน ๓๘๑ ครั้ง 
จัดกำลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสถานที่ราชการ  ๒๑๔ ครั้ง 
จัดกำลังออกพบปะเยี่ยมเยียนผูนำทองถ่ิน ผูนำศาสนา และประชาชนในพื้นที่  ๑๘๘ ครั้ง 
จัดเจาหนาที่พยาบาลบริการแจกจายยาและเวชภณัฑ และรักษาพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนในพื้นที่  

๓๑ ครั้ง 

พบปะเยี่ยมเยียนหนวยกำลังปองกันชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน  ๑๔ ครั้ง 
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและสวนราชการที่เก่ียวของในพื้นที ่ ๑๒๑ ครั้ง 

   การปฏิบัติที่สำคัญ 
    - เม่ือ ๒๒ ก.ค.๖๔ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผบ.ศปก.ทภ.๔, พล.ต.ต.ณัฐ 
สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๑, ๔๑๐๒, ๔๑๐๓ 
และ ๔๑๐๕ พรอมรับฟงการบรรยายสรุปและรับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน ท้ังนี้ไดมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
และมอบของขวัญเพ่ือเปนกำลังใจใหกับขาราชการตำรวจ โดยมี ผกก.ตชด.๔๑ และขาราชการตำรวจใหการตอนรับ   
   ๔) งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
    (1) การปราบปรามยาเสพติด 
รายการ/ ผลการปฏิบติั หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง ๑๑ ๒๔ ๓๒ ๖๑ ๑๒๘ 
ผูตองหา คน ๑๓ ๒๙ ๒๗ ๗๔ ๑๔๓ 
ของกลาง       
ยาบา  เม็ด ๖๙๑,๓๖๑ ๑๕๘,๐๘๖ ๖,๓๓๑ ๙๘,๐๘๘ ๙๕๓,๘๖๖ 
ยาไอซ กรัม ๓,๘๘๐ ๑,๖๔๕.๗๖ ๓๐,๐๖๕ ๑,๐๑๕.๘๑ ๓๖,๖๐๖.๕๗ 
เฮโรอีน กรัม - - - ๓.๐๕ ๓.๐๕ 
รายการ/ ผลการปฏิบัติ หนวยนับ - - - - - 
กัญชาสด กก. - - - - - 
กัญชาอัดแทง กก. - - ๐.๑๐ ๒๖.๘๖ ๒๖.๙๖ 
กัญชาแหง กรัม - - ๙๕๓ ๔๑.๑๘ ๙๙๔.๑๘ 
พืชกระทอม  กก. - - -/๑.๕ ๓๘.๘๓/- ๓๘.๘๓/๑.๕ 
น้ำตมพืชกระทอม กก./ลิตร - - - ๘๑๔ ๘๑๔ 
ยาแกไอ ขวด - - - - - 
พลีนารพิล เม็ด ๑๑ ๒๔ ๓๒ ๖๑ ๑๒๘ 



- ๑๙ - 

   การปฏิบัติที่สำคัญ 
   - เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ จนท.ชปข./ชปส.รอย ตชด.๔๒๔ บูรณาการรวมกับ
หนวยในพื้นที่ จับกุมผูตองหา จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๖๐,๐๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมี 
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในความครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ 
ขนำไมมีเลขที่ และหองเก็บของ ขางบานเลขท่ี ๕๐/๑ ม.๒ ต.นาสาร อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ตอเน่ือง 
บานเลขที่ ๑๔๕/๓  ม.๒  ต.นาสาร อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 
    - เม่ือวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๔ จนท.รอย ตชด.๔๑๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนที่ 
จับกุมผูตองหา จำนวน ๑ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง รถยนต ๑ คน 
โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ
ขางบานเลขที่ ๑๑๒ ม.๗ ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี ตอเนื่อง บริเวณเสาปาย "บานหัวหมากลาง" 
หลัก กม.ที่ ๑๒๓ ถนนสาย ๔๔ ม.๕ บ.หัวหมากลาง ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธาน ี

  - เมื่อวันท่ี ๒๐ ก.ค.๖๔ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๗ บูรณาการรวมกับหนวย
ในพื้นที่ จับกุมผูตองหา จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๕๕๐,๐๐๐ เม็ด, ไอซ ๑๐๐ กรัม, เฮโรอีน ๔ กิโลกรัม 
รถจักรยานยนต ๑ คัน, โทรศัพทมือถือ ๒ เครื่อง โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ,     
ยาบา,เฮโรอีน) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายและพยายามจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ บริเวณศาลา
ริมถนนหลักกิโลเมตรที่ ๖๑ ถนนสุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช ม.๑๒ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 
ตอเนื่องสถานที่จับกุม บริเวณภายในสวนขางบานเลขที่ ๖/๙ ม.๘ ต.ควนทอง อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 
     - เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๖ บูรณาการรวมกับหนวย
ในพ้ืนที่ จับกุมผูตองหา จำนวน ๑ คน พรอมของกลาง ไอซ ๓๐ กิโลกรัม, เรือ่ปนไฟ ๑ ลำ, โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง 
โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) ไวในครอบครองเพื่อจำหนายโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติด 
ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) โดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ บริเวณรองน้ำเกาะเกวใหญ ม.๒ ต.ตันหยงโป อ.เมือง 
จว.สตูล ตอเนื่อง รพ.สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จว.สตูล 
      - เม่ือวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔ จนท.รอย ตชด.๔๓๖ บูรณาการรวมกับหนวยในพ้ืนที่ 
ตรวจยึด พืชกระทอมสด จำนวน ๑๘๕ กิโลกรัม โดยกลาวหาวานำเขายาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ใบพืชกระทอมสด)    
เขามาในราชอาณาจักร และมียาเสพติดประเภท ๕ (พืชกระทอม) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย 
สถานที่เกิดเหตุ พื้นที่ชองทางธรรมชาติคลองกุง ต.ปูยู อ.เมือง จว.สตูล 
    (2) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 

   

รายการ/ผลการปฏิบัต ิ หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง - - - ๒ ๒ 
ผูตองหาสัญชาติ 
 -ลาว คน - - - - - 
 -กัมพูชา คน - - - - - 
 -เวียตนาม คน - - - - - 
 -เมียนมา  คน  - - - ๙ ๙ 
 -มาเลเซีย คน - - - - - 
 ผูใหที่พักพิง/ผูนำพา คน - - - - - 
นายจาง คน - - - - - 



- ๒๐ - 

    (3) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ 
รายการ/ผลการปฏิบติั หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม/ตรวจยดึ ครั้ง ๑ ๔ ๒ ๒ ๙ 
ผูตองหา คน ๑ ๒ - ๑ ๔ 
ของกลาง 
   -ไม  ทอน/แผน  -/๕๐ ๔/๕๖ ๑/๒๑ -/๑๗๗ ๕/๓๐๔ 
   -พื้นที่ถูกบุกรุก  ไร/งาน/ตรว.  ๔๒/-/- - ๔๗/๒/- ๒/-/- ๙๑/๒/- 
   -ซากสัตวปา กก. - ๑๓๕ - - ๑๓๕ 
   -เลื่อยโซยนต เครื่อง - ๒ - ๑ ๓ 

    (4) การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษ ี
 

รายการ/ผลการปฏิบัต ิ หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง - - - ๑ ๑ 
ผูตองหา คน - - - ๑ ๑ 
ของกลาง 
 - น้ำมันดีเซล  ลิตร - - - - - 
 - น้ำมันเบนซิน  ลิตร  - - - - - 

 - อุปกรณบุหรีไ่ฟฟา ช้ิน - - - - - 
 - บุหรี่ตางประเทศ ซอง - - - ๓,๓๙๐ ๓,๓๙๐ 
 

    (5) การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงคราม 
 

รายการ/ผลการปฏิบัต ิ หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง - - ๔ ๕ ๙ 
ผูตองหา คน - - ๔ ๖ ๑๐ 
ของกลาง 
อาวุธปน (ชนิดตาง ๆ)  กระบอก  - - ๕ ๔ ๙ 
กระสุนปน (ชนิดตาง ๆ)  นัด  - - ๒๙ ๖๗ ๙๖ 

5) จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หนวยไดจัดกำลังสนับสนุนตำรวจภูธร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรอง กวดขันดูแลการผานเขาออกประเทศของชาวตางชาติตามชองทาง
ธรรมชาติ และประจำดานตรวจคนเขาเมือง โดยในหวงตั้งแตวันที่ ๑ - 31 ก.ค.๖๔ มีคนไทยที่เดินทางจากประเทศ
มาเลเซีย กลับเขามาในประเทศไทย (เฉพาะดานชายแดนไทย-มาเลเซีย) จำนวนทั้งสิ้น 453 คน และยังมีกลุม
คนไทยทีล่ักลอบหลบหนีเขามาทางชองทางธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 209 คน โดยผานจุดผานแดน ดังนี ้
ขอมูลคนไทยเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ตั้งแต ๑ - 31 ก.ค.๖๔ 
ลำดับ หนวยในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
ดานพรมแดน จำนวนคนไทยที่เดินทางกลับเขามา

ในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย 
จำนวนคนไทยที่เดินทางกลับเขามา

ในประเทศไทยผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ จุดผานแดนถาวรวังประจัน จว.สตูล 45 - 
จุดผานแดนถาวรทาเรือตำมะลัง จว.สตลู - - 
จุดผานแดนถาวร อ.สะเดา จว.สงขลา 188 - 

๒. กก.ตชด.๔๔ จุดผานแดนถาวรสุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 128 209 
จุดผานแดนถาวร อ.เบตง จว.ยะลา 82 - 

 รวม  453 209 



- ๒๑ - 

   6) ความกาวหนาการดำเนินงานในหมูบานเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและโครงการ/
กิจกรรมของ บก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    - ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดกำหนดหมูบานเปาหมายที่
ดำเนินกิจกรรมการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของรัฐ 
จำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๗๓ หมูบาน และสรุปผลการปฏิบัติ ตั้งแต ๑ ต.ค.๖๓ - 31 ก.ค.๖๔ ดำเนินการไปแลวทั้งสิ้น  
7,325 หมูบาน คิดเปน รอยละ 93.04 ดังนี ้
 

 
หนวย 

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

ดำเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ หมูบานรอง 
(ตามแผน) 

ดำเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๘๔ ๙๒๙ ๙๔.๔๑ 6,889 ๖,๓๙๖ ๙๒.๘๔ 
กก.ตชด.๔๑ 2๐๘ 1๘๑ ๘๗.๐๒ 990 ๙๓๒ ๙๔.๑๔ 

  รอย ตชด.๔๑๔ 64 63 ๙๘.๔๔ 211 ๒๐๕ ๙๗.๑๖ 
  รอย ตชด.๔๑๕ 64 43 ๖๗.๑๙ 46 ๔๑ ๘๙.๑๓ 
  รอย ตชด.๔๑๖ 10 ๙ ๙๐.๐๐ 353 ๓๑๖ ๘๙.๕๒ 
  รอย ตชด.๔๑๗ 70 ๖๖ ๙๔.๒๙ 380 ๓๗๐ ๙๗.๓๗ 

กก.ตชด.๔๒ 255 255 ๑๐๐.๐๐ 2,110 ๒,๐๔๑ ๙๖.๗๓ 
  รอย ตชด.๔๒๔ 56 56 100.00 890 ๘๒๑ ๙๒.๒๕ 
  รอย ตชด.๔๒๕ 54 54 ๑๐๐.๐๐ 370 ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

  รอย ตชด.๔๒๖ 45 45 100.00 345 ๓๔๕ ๑๐๐.๐๐ 
  รอย ตชด.๔๒๗ 100 100 100.00 505 ๕๐๕ ๑๐๐.๐๐ 

กก.ตชด.๔๓ 284 2๕๖ ๙๐.๑๔ 2,411 ๒,๒๔๒  ๙๒.๙๙  
  รอย ตชด.๔๓๔ 0 0 ๐ 670 ๖๒๕ ๙๓.๒๘  
  รอย ตชด.๔๓๕ 3 3 100.00 720 7๑0 ๙๘.๖๑  
  รอย ตชด.๔๓๖ 20 20 100.00 259 259 ๑๐๐.๐๐ 
  รอย ตชด.๔๓๗ 261 2๓๓ ๘๙.๒๗ 762 ๖๔๘  ๘๕.๐๔ 

กก.ตชด.๔๔ 237 237 100.00 1,378 1,๒๐๔ ๘๗.๓๗ 
รอย ตชด.๔๔๔ 50 50 100.00 890 ๗๒๐ ๘๐.๙๐ 
  รอย ตชด.๔๔๕ 69 69 100.00 0 0 0 
  รอย ตชด.๔๔๖ 76 76 100.00 161 1๕๗ ๙๗.๕๒ 
  รอย ตชด.๔๔๗ 42 42 100.00 327 3๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

 

  4.4.2 สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
   ๑) การดำเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 
                    (1) เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๔ พ.ต.ท.พศิน สังขารา ผบ.รอย ตชด.๔๒๒ ใหการตอนรับ 
ศน.กาญจนา จิตสำรวย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.นศ.เขต ๒ และคณะ ซึ่งไดเดินทางมาเปนคณะกรรมการ
ประเมินการแขงขันทักษะดานภาษาไทย ทักษะดานวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดี รวม ๖ ดาน ของนักเรียน 
รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในสังกัดระดับกองกำกับการ โดยใชหอประชุมศรีนครินทรา และหองประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๒ 
เปนสถานที่แขงขัน 
      (2) เม่ือวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ ให พ.ต.ต.หญิงศิรดา แกวมหิทธิ์ สว.กก.ตชด.(จอส.) 
พรอมดวย ร.ต.อ.หญิงปารณีย ชูแสง นายตำรวจนิเทศงานโครงการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการตามพระราชดำริฯ ณ รร.ตชด.บานเขาวัง พรอมใหการตอนรับ พ.อ.บรรณกรณ วงศสุวรรณ ผบ.นพค.๔๓  



- ๒๒ - 

ซึ่งเปนผูแทนสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย ในพิธีรับมอบ ถังบรรจุน้ำ PE ขนาดความจ ุถังละ ๓,๐๐๐ ลิตร 
จำนวน ๔ ถัง พรอมดวยเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณการเรียนใหกับ รร.ตชด.บานเขาวัง 
    (3) เม่ือวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ พ.ต.ท.นที ศรีสุข ผบ.รอย ตชด.๔๒๗ ใหการตอนรับ 
พ.อ.บรรณกรณ วงศสุวรรณ ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ซึ่งเปนผูแทนสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย 
ในพิธีรับมอบ โตะ เกาอ้ี อุปกรณการเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค ใหกับ ศกร.ตชด.บานหลังอายหม ี
   ๒) การชวยเหลือผูประสบภัย  
    - สรุปผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของหนวยในสังกัด 
บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือนกรกฎาคม 25๖๔ ดังนี ้

ชนิดภัย 
ผลการปฏิบติั (ครั้ง) 

รวม/ครั้ง 
แจกจายสิ่งของฯ 

กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ ครัวเรือน คน 
-อุทกภัย - - - - - - - 
-วาตภัย - ๑ - - ๑ ๑ ๓ 
-อัคคีภัย - - - ๑ ๑ ๑ ๓ 
-ทุพภิกขภัย - ๑ - ๑ ๒ ๒๐ ๗๘ 
-ภัยแลง - - - - - - - 

รวม - ๒ - ๒ ๔ ๒๒ ๘๔ 

   ๓) สรุปสถิติการประชาสัมพันธหนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือนกรกฎาคม 25๖๔ 
ดังนี ้

หนวย สถานีวิทย ุ
กระจายเสียง 

สิ่งพิมพ โทรทัศน เว็บไซต เสียงตามสาย Facebook 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๓ - ๓ 
กก.ตชด.๔๑ -  -  -  ๘ ๑๒ ๕ 
กก.ตชด.๔๒ ๒๑ -  -  ๑๒ -  ๙ 
กก.ตชด.๔๓ ๒๔ -  -  ๙ ๑๕ ๘ 
กก.ตชด.๔๔ ๒๖ -  -  ๒๒ ๒๐ ๒๔ 

รวม ๗๑ -  -  ๕๔ ๔๗ ๔๙ 

   ๔) การดำเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 
    - สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสนกษัตริย” 
ประจำเดือนกรกฎาคม 25๖๔ ดังนี ้

ลำดับ 
หนวย จำนวนกิจกรรม (ครั้ง) จำนวนผูเขารวมกิจกรรม (นาย/คน) 

บก./ภ.จว. จิตอาสา
พัฒนา 

จิตอาสา 
ภัยพิบัต ิ

จิตอาสา 
เฉพาะกิจ 

รวม ขาราชการ
ตำรวจ 

ขาราชการอ่ืน ประชาชน รวม 

๑. บก.ตชด.ภาค ๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๙ ๐ ๒๐ ๒๙ 
๒. กก.ตชด.๔๑ ๔ ๔ ๕ ๑๓ ๑๐๐ ๑๘๙ ๑๓๖ ๔๑๙ 
๓. กก.ตชด.๔๒ ๔ ๑๑ ๙ ๒๔ ๒๙๗ ๗๐๗ ๖,๑๖๖ ๗,๑๗๐ 
๔. กก.ตชด.๔๓ ๑ ๓ ๑๐ ๑๔ ๒๕๓ ๑๓๔ ๑๓๙ ๕๒๖ 
๕. กก.ตชด.๔๔ ๐ ๔ ๖ ๑๐ ๓๓๓ ๑๔๕ ๒๔๙ ๗๒๗ 
 รวม ๙ ๒๒ ๓๑ ๖๒ ๙๙๒ ๑,๑๖๙ ๖,๗๑๐ ๘,๘๗๑ 

    การปฏิบัติที่สำคัญ 
     - ตามที่ บช.ตชด. จัดสงผลงานการประกวด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกองทัพไทย ประจำป ๒๕๖๔ ประเภทท่ี ๕ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบานพัก



- ๒๓ - 

ในหนวยตำรวจ) และเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.64 คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกองทัพไทยฯ ไดตัดสินการประกวดผลงานให รอย ตชด.๔๓๔ ชนะเลิศ “ตำรวจตระเวนชายแดนนอมนำ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชีวิต” และในระหวางวันที่ ๒-๕ ส.ค.๖๔ บริษัทไบรท ทีวี จำกัด จะดำเนินการถายทำ
ภาพยนตรสารคดีชุด “สืบสาน รักษา และตอยอด ตามรอยพระบาทพระราชา” ตอน “ตำรวจตระเวนชายแดน 
นอมนำศาสตรพระราชา สูการพัฒนาชีวิต” ณ รอย ตชด.๔๓๔ อ.เมือง จว.พัทลุง 
     - เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๔ ร.ต.อ.อดิเทพ พัดลม ผบ.มว.กก.ตชด.๔๓ 
พรอมขาราชการตำรวจจิตอาสา รอย ตชด.๔๓๖ เดินทางมอบสิ่งของชวยเหลือผูประสบเหตุไฟไหม จำนวน ๒ หลัง 
ไดแก ๑ นายเปยะ อาดำ บานเลขที่ ๘๓ ม.๑ ต.เกตรี อ.เมือง จว.สตูล ไดรับความเสียหายท้ังหลัง ๒ นายพิเชษฐ 
อาดำ บานเลขที่ ๑๗๑ ม.๑ ต.เกตรี อ.เมือง จว.สตูล ไดรับความเสียหายบางสวน 
     - เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ รอง ผกก.ตชด.๔๒, 
พ.ต.ต.หญิงศิรดา แกวมหิทธิ์ สว.กก.ตชด.๔๒ (จอส.,กร.), พ.ต.ต.สิทธิ์ณทรรชน ขาวสะอาด ผบ.รอย ตชด.๔๒๔ 
พรอมดวยขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลวแบงบัน” 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยการมอบน้ำดื่ม จำนวน ๑๓๖ แพ็ค    
(๑,๖๓๒ ขวด) และหนากากอนามัย จำนวน ๕ กลอง สนับสนุนเจาหนาที่ โรงพยาบาลทาศาลา ณ จุดบริการ    
ฉีดวัคซีน อาคารเอนกประสงคโรงพยาบาลทาศาลา อ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทยกิตติ      
รัตนสมบัติ ผูอำนวยการโรงพยาบาลทาศาลา รับมอบ 
     - เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ พ.ต.ท.นที  ศรีสุข ผบ.รอย ตชด.๔๒๗ 
พรอมขาราชการตำรวจจิตอาสารอย ตชด.๔๒๗ รวมกับ คุณศศิวิมล พลชนะ พรอมคณะ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลวแบงบัน” มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ แพ็ค และขาวสาร 
จำนวน ๖ กระสอบ ใหกับ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ใชสำหรับแจกจายใหกับประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๒๘ ก.ค.๖๔ 
    - เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔ ร.ต.อ.ทัศนัย ตรุระจิตต รอง ผบ.รอย ตชด.๔๔๗ 
รวมกับ นายอนิรุทร บัวออน นายอำเภอสุไหงปาดี รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
กิจกรรมจิตอาสาบรรเทาสาธารณะภัย ชวยเหลือเบ้ืองตนเหตุเพลิงไหมบานนายเกรียงศักดิ์ ถองอำไพ อายุ ๖๕ ป 
บานเลขที่ ๓๑๗  ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เหตุเกิดเมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๔  
    - เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔ พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
พ.ต.ท.วสันต มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, วาที่ พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (จอส.) 
พรอมดวยขาราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ รวมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติชวยเหลือประชาชน โรงทานอาสา       
วัดไทรงาม เพ่ือบุคลากรทางการแพทย สูภัยโควิด-19 โดยไดบริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร ขาวสาร ไขไกและ
เครื่องปรุงรส น้ำดื่ม ถุงมือทางการแพทย เจลแอลกอฮอล โดยมี พระครูปลัดยอดโดม  สิริปฺโญ เจาอาวาส      
วัดไทรงามเปนผูรับมอบ และรวมผลิตอาหาร จำนวน ๑,๒๐๐ กลอง เพื่อสงใหบุคลากรทางการแพทยดานหนา
ในโรงพยาบาลสนาม-จุดฉีดวัคซีน และหนวยอาสาสมัครทางการแพทยดานตาง ๆ ใน จว.สงขลา จำนวน ๗๐๐ กลอง 
และสงมอบใหเหลากาชาดจังหวัดสงขลา นำไปมอบแกประชาชนกลุมเปราะบางตามชุมชนตาง ๆ ใน จว.สงขลา 
ในชวงภาวะวิกฤตินี้  จำนวน ๕๐๐ กลอง เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม 2564 
    4.4.๓ สรุปผลการเบิก-จายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑-๔๔  
   - สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมทุกงบรายจาย ไตรมาส 4/๒๕๖๔ ของ 
บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๑ - ๔๔ สถานะ ณ วันที่ 30 ก.ค.๖๔ รายละเอียดการเบิก-จาย ดังนี ้



- ๒๔ - 

    (1) ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) คิดเปนรอยละในภาพรวม 86.13 
 

ลำดับ หนวย ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ผลการ
เบิกจายคิด
เปนรอยละ ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

1 บก.ตชด.ภาค 4 13,571,632.00 974,974.00 9,438,979.01 3,157,678.99 76.73 
2 กก.ตชด.41 52,105,783.00 584,878.33 43,797,790.01 7,723,114.66 85.18 
3 กก.ตชด.42 45,039,147.10 4,560,000.00 35,754,716.97 4,724,430.13 89.51 

4 กก.ตชด.43 53,198,839.05 16,521,350.00 119,550,798.89 17,126,690.16 88.82 
5 กก.ตชด.44 289,184,236.20 2,986,533.36 242,190,798.51 44,006,904.33 84.78 
 รวมทุกงบ

รายจาย 
553,099,637.35 25,627,735.69 450,733,083.39 76,738,818.27 86.13 

    (2) ผลการเบิกจายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) คิดเปนรอยละในภาพรวม 82.31 
ลำดับ หนวย ผลการเบิกจายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

1 บก.ตชด.ภาค 4 10,660,836.00 24,974.00 8,233,807.98 2,402,054.02 77.47 
2 กก.ตชด.41 28,911,290.00 376,851.93 25,874,986.54 2,659,451.53 90.80 
3 กก.ตชด.42 23,390,522.00 - 19,680,416.92 3,710,105.08 84.14 
4 กก.ตชด.43 49,871,801.00 849,359.27 43,052302.31 5,970,139.42 88.03 
5 กก.ตชด.44 81,484,080.00 2,986,533..36 58,861,790.59 19,635,756.05 75.90 
 รวมรายจาย

ประจำ 
194,318,529.00 4,237,718.56 155,703,304.34 34,377,506.10 82.31 

     (3) ผลการเบิกจายรายจายลงทุน (งบลงทุน) คิดเปนรอยละในภาพรวม 100 
ลำดับ หนวย ผลการเบิกจายรายจายลงทุน (งบลงทุน) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

1 บก.ตชด.ภาค 4 1,432,700.00 950,000.00 482,700.00 - 100.00 
2 กก.ตชด.41 9,533,000.00 1,753,350.00 7,779,650.00 - 100.00 
3 กก.ตชด.42 14,014,469.68 4,560,000.00 9,454,469.68 - 100.00 

4 กก.ตชด.43 19,625,383.05 15,992,100.00 3,633,283.05 - 100.00 

5 กก.ตชด.44 - - - - - 

 รวมรายจาย
ประจำ 

44,605,552.73 23,255,450.00 21,350,102.73 - 100.00 

  4.4.๔ การปฏิบัติอ่ืน ๆ 
   1) ขอมูลขาราชการตำรวจที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ของ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ 
และ กก.ตชด.๔๑-๔๔ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ 
ลำดับ หนวย ยอด 

กำลังพล 
สมัครใจ (ฉีดแลว) สมัครใจ 

(ยังไมไดรับจัดสรร) 
ปวย/มีโรคประจำตัว ไมสมัครใจฉีด หมายเหต ุ

 เข็ม ๑ เข็ม ๒ 
๑. ฝอ.บก.ฯ ๒๐๙ ๑๕๖ ๑๐๔ ๑๕ ๗ ๓๑  
๒. กก.ตชด.๔๑ ๙๑๙ ๗๐๑ ๓๗๑ ๙๔ ๓ ๑๒๑  
๓. กก.ตชด.๔๒ ๑,๐๒๐ ๕๖๕ ๔๐๒ ๒๗๖ - ๑๗๙  
๔. กก.ตชด.๔๓ ๑,๒๕๘ ๖๙๐ ๒๒๔ ๕๐๔ - ๖๔  
๕. กก.ตชด.๔๔ ๑,๕๔๓ ๙๕๕ ๒๕๖ ๔๑๗ ๗๕ ๙๖  

รวม ๔,๙๔๙ ๓,๐๖๗ ๑,๓๕๗ ๑,๓๐๖ ๘๕ ๔๙๑  



- ๒๕ - 

   2) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หนวยไดรับ
มอบหมายจาก บช.ตชด ในการจัดตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบ OQ รวมทั้งไดรับการประสานจากหนวยในพ้ืนที่
ในการใชอาคารกองรอยเปนสถานที่กักกันในรูปแบบ LQ และ รพ.สนาม เพื่อใชเปนสถานกักกัน ควบคุม รักษา
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรหนวยเฝาตรวจระยะไกล (LRSU) 
    - ฉก.ตชด.๔๔ เปดการฝกอบรมหลักสูตรหนวยเฝาตรวจระยะไกล (ลาซู) 
ระหวางวันที่ ๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๔ ผูเขารับการฝกอบรม ๖๒ นาย จากหนวย ตชด. ๕๕ นาย, บช.ส. ๒ นาย และ 
ภ.๙ ๕ นาย และเมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๔ พ.ต.อ.จารุวิทย วงศชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. 
ไดเดินทางเปนประธานในพิธีปดการอบรม ณ สนามยิงปน กก.ตชด.๔๔  
    4) ความคืบหนาในการจัดหาที่ดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
     - ตามที่หนวยไดมีหนังสือถึงธนารักษพ้ืนที่สงขลา เพ่ือขอทราบความคืบหนา
ผลการดำเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายควบคุมอาคารกับผูท่ีกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ราชพัสดุ 
และหากตองใชระยะเวลานาน ควรจัดหาพ้ืนที่ใหมที่เหมาะสม เพ่ือทดแทนที่ดินสนามกอลฟทองใหญ ใหกับหนวย
ตอไปนั้น จากการประสานธนารักษพื้นท่ีสงขลา เม่ือวันที่ ๑๒ ก.ค.64 ทราบวาขณะนี้อยูระหวางรอคำพิพากษา
แจงจากศาลฎีกาและทางอำเภอสะเดาไดลงพื้นที่ทำความเขาใจกับผูบุกรุก กอนท่ีจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารตอไป 
   5) ความกาวหนาในการจัดหาพ้ืนที่จัดตั้ง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 
   - รอย ตชด.๔๔๘ 
    ปจจุบันอยูระหวางการดำเนินกระบวนการพิจารณาของกรมปาไม 
โดยกรมปาไมมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ แจงใหจังหวัดปตตานี ประสาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี และ กก.ตชด.๔๔ ใหจัดสงเอกสารประกอบการขอใชพ้ืนที่เพ่ิมเติม ตามรายการ
ที่แจง จำนวน ๗ รายการ ท้ังนี้ อยูระหวาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี ดำเนินการ
ตามที่กรมปาไมไดแจง 
   - รอย ตชด.๔๔๙ 
     เม่ือวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ คณะทำงานจัดหาพื้นที่ฯ ไดเขาประชุมชี้แจง
เหตุผล ความจำเปนการขอใช และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนของแผนดิน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน/ 
ตอคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ประจำจังหวัดยะลา โดยที่ประชุมมีมติ ไมขัดของ เห็นชอบ อนุญาตให กก.ตชด.๔๔  ใชและถอนสภาพที่ดินได
ปจจุบันอยูระหวางสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลารวบรวมเรื่องเพ่ือเสนอกรมที่ดิน พิจารณาตอไป 
   6) ภารกิจ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
     (1) เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กองรอย ตชด.๔๑๔ พรอมทั้งเนนย้ำนโยบาย ในการปฏิบัติเรื่องมาตรการ
รักษาคลังอาวุธ และยุทโธปกรณตามที่ไดสั่งการไว พรอมทั้งมากำชับใหกำลังพลหางไกลยาเสพติด และการทุจริต
ทั้งปวง นอกจากนี้ นำความหวงใยของผูบังคับบัญชาเรื่องสถานการณแพรระบาดของโควิด หามทุกคนการดตก 
ใหรักษาระยะหาง สวมหนากากอนามัย หมั่นลางมือ โดยมี พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เก้ียวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ และ           
พ.ต.ท.ชาติลักษณ ดิเรกวัฒนะ ผบ.รอย ตชด.๔๑๔ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด ใหการตอนรับ รับฟงการ
บรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ 
     (2) เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบก.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยม พรอมรับฟงการบรรยายสรุป ณ กก.ตชด.๔๑ ทั้งนี้ไดเนนย้ำนโยบาย ใหกำลังพลทุกนาย



- ๒๖ - 

หามยุงเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภทการพนัน และการทุจริตทั้งปวง นอกจากนี้ นำความหวงใยของผูบังคับบัญชา
เรื่องสถานการณแพรระบาดของโควิด ใหรักษาระยะหาง สวมหนากากอนามัย หมั่นลางมือ โดยมี พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์ 
เก้ียวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด ใหการตอนรับ 
     (3) เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/
ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.อ.จารุวิทย วงศชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.กรณ 
ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ รวมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค ๔ 
ประจำเดือน ก.ค.๖๔ ผานระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ณ หองประชุม กกล.ตชด.จชต. 
โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เปนประธานในการประชุม     
    (4) เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/
ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟงการบรรยายสรุปเรื่อง การจัดทำโครงสรางการจัดและอัตรากำลัง
ป ๒๕๖๕ ณ กก.ตชด.๔๔ โดยมี พ.ต.อ.จารุวิทย วงศชยักิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., 
พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด เขารวมประชุม 
     (5) เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด. เดินทางมาสักการะ
ศาลพระภูมิและพอขุนรามคำแหง เนื่องในโอกาสรักษาราชการแทน ผบก.ตชด.ภาค ๔ และไดประชุมมอบนโยบาย 
แกขาราชการตำรวจสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ณ หองประชุม บก.ตชด.ภาค ๔ อ.เมือง จว.สงขลา 
     (6) เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
เดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ต.อ.ธงชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.ปฏิบัติหนาท่ี ฉก.ตชด.๔๔ 
ซึ่งไดรับบาดเจ็บเมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๔ ซึ่ง ผกร. ขวางระเบิดแสวงเครื่องไปปบอมบใส ขณะปดลอม พ้ืนท่ี ต.เตราะบอน    
อ.สายบุรี จว.ปตตานี พรอมมอบเงินสวัสดิการ ของ บช.ตชด. และ ในนาม ผบ.กกล.ตชด.จชต. ณ รพ.สงขลานครินทร 
อ.หาดใหญ จว.สงขลา 
     (7) เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานกักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (Organizational Quarantine) กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.สะเดา 
จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด และขาราชการตำรวจ ใหการตอนรับ 
    (8) เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมดวย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.ชัยวรุตม พรอมญาติ รอง ผกก.
ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา, คณะครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวยเยี่ยมฐานปฏิบัติการขุนไวย, 
จุดตรวจขุนไวย โดยมี ร.ต.อ.จรัญ คมบาง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๒ พรอมกำลังพลใหการตอนรับ พรอมไดใหโอวาท
และรับฟงบรรยายสรุปสถานการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ ไดใหคำแนะนำในการปฏิบัติงาน 
     (9) เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมดวย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.ชัยวรุตม พรอมญาติ รอง ผกก.
ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา, คณะครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑    
โดยมี ร.ต.อ.วัชรปญญา แสนตุย ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ พรอมกำลังพลใหการตอนรับ พรอมไดใหโอวาทและรับฟง
บรรยายสรุปสถานการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ ไดใหคำแนะนำในการปฏิบัติงาน 
     (10) เม่ือวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.
ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมดวย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ ไดเดินทางมาเยี่ยมกำลังพล
ตำรวจตระเวนชายแดนฉีดวัคซีน ณ ตึกกองบัญชาการ ศปก.ตร.สน. หองยะลารวมใจ โดยมี พ.ต.ท.พิพัฒน 
นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก.๑ บก.สอ.บช.ตชด. ใหการตอนรับ 
     (11) เม่ือวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.
ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล กกล.ตชด.จชต. โดยมี พ.ต.อ.จารุวิทย วงศชัยกิตติพร 
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รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.วิโรจน บุญสนิท ผูชวย ผบ.กกล.ตชด.จชต., พรอมกำลังพล 
ฝายอำนวยการและฝายสนับสนุน ใหการตอนรับ ณ กกล.ตชด.จชต. ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา 
    (12) เม่ือวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๔ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผบ.ศปก.ทภ.๔, 
พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔ พรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ชฝต.๔๑๐๑ 
รับฟงบรรยายสรุป รับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเพ่ือเปนขวัญกำลังใจพรอมใหโอวาท
กำลังพล ในการปฏิบัติหนาที่ โดยมี ร.ต.อ.ประกิจ  สันจิตร หน.ชฝต.๔๑๐๑ พรอมดวย ขาราชการตำรวจ 
ใหการตอนรับ ณ ชฝต.๔๑๐๑ บ.ชองขมิ้ว ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
    (13) เม่ือวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๔ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผบ.ศปก.ทภ.๔, 
พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔ พรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ชฝต.๔๑๐๒ 
รับฟงบรรยายสรุป รับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเพ่ือเปนขวัญกำลังใจพรอมใหโอวาท
กำลังพล ในการปฏิบัติหนาที่ โดยมี พ.ต.ท.ชาติลักษณ ดิเรกวัฒนะ ผบ.รอย ตชด.๔๑๔/ผบ.ศฝด.๔๑๑(สย.๑), 
ร.ต.ท.สมยศ สุดใจ หน.ชฝต.๔๑๐๒ พรอมดวย ขาราชการตำรวจ กำนัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่ ชรบ. 
รวมใหการตอนรับ ณ ชฝต.๔๑๐๒ บ.ชองหินดาษ ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
     (14) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผบ.ศปก.ทภ.๔, 
พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔ พรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ชฝต.๔๑๐๓ 
รับฟงบรรยายสรุป รับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเพื่อเปนขวัญกำลังใจพรอมใหโอวาทกำลังพล 
ในการปฏิบัติหนาที่ โดยมี ร.ต.อ.ภูษิต จันทรประทุม รอง ผบ.รอย ตชด.๔๑๔/รองผบ.ศฝด.๔๑๑ (สย.๑), ร.ต.อ.จอมเจริญ 
แจงจุล หน.ชฝต.๔๑๐๓ พรอม ขตร.ชฝต.๔๑๐๓ ใหการตอนรับ ณ ชฝต.๔๑๐๓ บ.ชองหินหมู ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
     (15) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔/ผบ.ศปก.ทภ.๔, 
พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔ พรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ชฝต.๔๑๐๕ 
รับฟงบรรยายสรุป รับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเพ่ือเปนขวัญกำลังใจพรอมใหโอวาท
กำลังพล ในการปฏิบัติหนาที่ โดยมี ร.ต.ท.สุจินต นุนยัง หน.ชฝต.๔๑๐๕ พรอม ขตร.ชฝต.๔๑๐๕ ใหการตอนรับ            
ณ ชฝต.๔๑๐๕ บ.น้ำทุน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จว.ระนอง 
     (16) เม่ือวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบก.ตชด.รรท.ผบก.
ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพล กก.ตชด.๔๒ พรอมรับฟงบรรยายสรุปและใหโอวาทแกขาราชการ
ตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.มานิตย นาโควงศ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด., พ.ต.ท.พิมณรัตน ธรรมาธิปดิ์ รอง ผกก.ฯ 
รรท.ผกก.ตชด.๔๒ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด ใหการตอนรับ 
    (17) เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล รอย ตชด.๔๑๗ พรอมรับฟงการบรรยายสรุปและใหโอวาทแกขาราชการตำรวจ 
โดยมี พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เก้ียวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน รอง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.กุลนริศน นวมมณีรัตน 
รอง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ รอดนอย ผบ.รอย ตชด.๔๑๗ และขาราชการตำรวจในสังกัดใหการตอนรับ 
    (18) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล รอย ตชด.๔๑๕ พรอมใหโอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ รับฟง
บรรยายสรุป รับฟงปญหาขอขัดของในปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เก้ียวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.กุลนริศร 
นวมมณรีัตน รอง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.ธัญญา ดำแกว ผบ.รอย ตชด.๔๑๕ และขาราชการตำรวจใหการตอนรับ 
     (19) เม่ือวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.
ตชด.ภาค ๔ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานท่ีกักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (Organizational Quarantine) รอย ตชด.๔๑๕ 
โดยมี พ.ต.ท.ธัญญา ดำแกว ผบ.รอย ตชด.๔๑๕ และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน OQ ใหการตอนรับ 
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    (20) เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.
ตชด.ภาค ๔ เปนประธานการประชุมเตรียมการจัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค ๔ โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., ผกก.ตชด.๔๑-๔๔, ผกก.๘,๙ บก.กฝ.บช.ตชด., ฉก.ตชด.๔๓,๔๔, สว.งานแผนฯ 
กก.ตชด.๔๑-๔๔ และ จนท.ที่เก่ียวของ  
   7) การปฏิบัติในหวงถัดไป 
     (1) เตรียมกำลังพลพรอมอุปกรณใหการชวยเหลือผูประสบภยัในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
     (2) เตรียมความพรอม รอย คฝ. ใหการสนับสนุน บช.น. เมื่อไดรับการประสาน/รองขอ 
     (3) เตรียมความพรอมกำลังพลของหนวยในสังกัด สนับสนุนภารกิจ รปภ. 
สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (Organizational Quarantine) ใหกับ กก.๙ บก.กฝ.ฯ และ รอย ตชด.๔๑๕ 
รวมทั้ง รพ.สนาม ในพ้ืนที่ที่มีการประสาน/รองขอ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
     (4) ดำเนินการและติดตามความกาวหนาในการจัดหาที่ตั้ง รอย ตชด.๔๔๘, 
๔๔๙ และการจัดหาที่ดินทดแทนสนามกอลฟทองใหญ 
     (5) เตรียมความพรอมการจัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
     ที่ประชมุ      รับทราบ 
 

 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
4.5.1 ผลการปฏิบัติดานการถวายความปลอดภัย 

    1) หวงวันที่ 17 - 25 พ.ค.64 จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ 
    2) หวงวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.64, 14 มิ.ย. – 22 มิ.ย.64 , 20 ก.ค.– 27 ก.ค.๖๔  
จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ เปนการสวนพระองค 
            3) จัดกำลังพล กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย การปองกัน
และระงับอัคคีภัยประจำเขตพระราชฐานและท่ีประทับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 พระราชฐาน 
และในสวนภูมิภาค จำนวน 6 พระราชฐาน 
 

ลำดับ การปฏิบัต ิ จำนวน 
1. การถวายความปลอดภยั กรณีเสดจ็พระราชดำเนินในพื้นที่ ฯลฯ - 
2. การตรวจ สำรวจจุดเสี่ยงฯ และจดุสำคญั 83 
3. การตรวจสภาพ ปรนนิบัติ บำรุงยานพาหนะและอุปกรณ ฯลฯ 276 

4. การประชุมช้ีแจง ขอราชการภายในหนวย 65 

5. การประชุม หรือประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนที่ 8 
๖. การรับการตรวจเยี่ยมจาก ผูบังคบับัญชา หรือสวนราชการอ่ืน 12 
๗. การซักซอมแผนเผชญิเหตุ ฯลฯ 14 
๘. การพบปะเยีย่มเยียน แสวงหาความรวมมือกับประชาชนในพ้ืนที ่ - 
๙. การเตรียมความพรอมของรางกายใหพรอมในการปฏิบัติหนาที ่ 60 

๑๐. ตรวจกิจ 180 

รวม 698 
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4.5.2 ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราทำความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย” หนวยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพื้นที่ จำนวน 15 ครั้ง ดังนี ้
       1) วันที่ 28 มิ.ย.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 10 นาย จัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา (กิจกรรมฉีดวัคซีน) โดยอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลหัวหิน 
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  
   2) วันที่ 30 มิ.ย.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 16 นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณชายหาดคายนเรศวร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดย
เปนการดูแลชายหาดใหสะอาดปราศจากขยะหรือสิ่งสกปรกตาง ๆ เพ่ือใหภูมิทัศนของชายหาดดูสะอาดและสวยงาม 
     3) วันที่ ๕ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 12 นาย จัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา (กิจกรรมฉีดวัคซีน) โดยอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลหัวหิน 
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  
     4) วันที่ ๗ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๖ นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชวยเหลือประชาชนสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคเพื่อแจกจายบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนและพระวัดหวยทรายใตที่ขอความชวยเหลือเนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากระบบน้ำประปา 
ไมไหล จำนวน 4 เที่ยว บริเวณพ้ืนที่หมูบานหวยทรายใต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
    5) วันที่ ๘ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 5 นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสนับสนุนน้ำสำหรับใชอุปโภคเพ่ือแจกจายบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนและพระภิกษุ
ที่ขอความชวยเหลือเนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากระบบน้ำประปาไมไหล จำนวน 2 เท่ียว บริเวณพ้ืนที่
หมูบานทรัพยมงคลพุหวายและวัดหวยทรายใต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  
    6) วันท่ี ๙ ก.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๔ นาย กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชวยเหลือประชาชนสนับสนุนน้ำสำหรับใชอุปโภคเพ่ือแจกจายบรรเทาความเดือดรอนใหแกพระภิกษุท่ีขอ
ความชวยเหลือเนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากระบบน้ำประปาไมไหล จำนวน 2 เที่ยว พรอมมอบคลอรีน
ชนิดน้ำสำหรับใสเพ่ือฆาเชื้อโรค พื้นที่วัดหวยทรายใต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
     7) วันที่ 15 ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 40 นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ ลานปกรณ คายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  
    8) วันที่ 16 ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 11 นาย รวมกับ
โรงพยาบาลหัวหิน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (กิจกรรมฉีดวัคซีน)  โดยใหการชวยเหลือและอำนวยความสะดวก
ใหกับประชาชนที่มาทำการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
    9) วันที่ 16 ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 19 นาย จัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา (บริจาคโลหิต) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
    10) วันที่ 20 ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 25 นาย 
และประชาชนจิตอาสา จำนวน 5 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (กิจกรรมปลูกปา) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค.64) และเปนการปองกัน 
และแกไขปญหามลพิษฝุนละออง โดย ปลูกตนไม จำนวน 400 ตน ประกอบดวย ตนพะยูง ตนยางนา 
ตนมะฮอกกะนี และตนกาแฟ ณ พื้นที่ชุดปฏิบัติการบานพุมะคำ ต.เขากระปุก อ.ทายาง จว.เพชรบุร ี
   11) วันที่ ๒๐ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๔๐ นาย รวม
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศนเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนสุขภาพนเรศวร 
คายนเรศวร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 
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   11) วันที่ ๒๐ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวม
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกประชาชน
ที่มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
   12) วันที่ ๒๐ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๒๐ นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน ตัดหญาและทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่โครงการรวมพัฒนาพื้นที่ บช.ตชด.  
เพ่ือดำเนินการตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
   13) วันที่ ๒๑ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๒๐ นาย กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน ตัดหญาและทำความสะอาด ณ บริเวณพ้ืนที่โครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ บช.ตชด.
เพ่ือดำเนินการตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
   14) วันท่ี ๒๓ ก.ค.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดจำนวน ๒๐ นาย รวมกับเจาหนาท่ี
ประจำพระราชนิเวศนมฤคทายวันจำนวน ๑๒ คน รวมจำนวน ๓๒ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 
ตัดหญาทำความสะอาดและตัดแตงตนไม  ณ บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
  4.5.3 โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       1) การดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   (1) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 
                 - วันที่ 2 ก.ค.64 เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
ปลอยลูกพันธุปลาตะเพียนขนาด 3 - 5 ซม. จำนวน 800 ตัว ลงในแปลงนาขาวจำนวน 2 แปลง พรอมมอบ
อาหารปลาจำนวน 1 กระสอบ รำละเอียดจำนวน 7 กก. ปลาปนจำนวน 3 กก. และใหคำแนะนำแกเจาหนาที่
ของโครงการในการใหอาหาร และตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำ 
     - วันที่ 12 ก.ค.64 เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 
ทำการกั้นตาขายเพ่ือปองกันลูกพันธุปลาตะเพียนและปลานวลจันทรทะเลออกจากแปลงนาขาว และบอเลี้ยง
เปนการแกไขปญหาในกรณีฝนตกหนักน้ำทวมในพื้นที่โครงการฯ 

   (2) ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุร ี
               - วันที่ 9 ก.ค.64 ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ไดลงพ้ืนที่ติดตามงาน 
และดผูลกระทบ ของน้ำทวมแปลงนาขาวที ่1 โดยไดประสาน เจาหนาที่ฯ สำนักงานชลประทานที่ 14 รวมให
คำปรึกษาและหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ำทวมแปลงนา และบอปลา 

    (3) สำนักงานชลประทานที่ 14  
      - ดำเนินการแกไขปญหาน้ำทวมแปลงนาและบอเลี้ยงปลา โดยได

ระบายน้ำออกจากแปลงนาขาว 
        2) การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    วันที่ 1 ก.ค.64 ตรวจการดำเนินงานกอสรางอาคาร จำนวน 7 อาคาร และบริเวณ
พ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโครงการฯ ผลการดำเนินการกอสรางเสร็จสิ้นตามรายการ ดังตอไปนี้ 
      - อาคารนิทรรศการ 
     - อาคารบริการนักทองเที่ยว 
     - เรือนรับรอง หรืออาคารรับรอง 

 - อาคารรานอาหาร 
 - หองสุขา จำนวน 2 หอง 
 - อาคารพักแยกขยะ 
 - ปายโครงการฯ 
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   3) การดำเนินงานของ บก.สอ.บช.ตชด. 
    - วันที่ 23 ก.ค.64 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอบช.ตชด./ ผูแทน บช.ตชด.  
ใหการตอนรับ และรับมอบอุปกรณ ปจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินงานในโครงการฯ จากนางสาวจิตภัสร ตั๊น กฤดากร 
รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผูแทนราษฎร/ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - จนท.ปฏิบัติงานในโครงการฯ ไดดำเนินการปลูกในโรงเรือนผักกางมุง โดย
ปลูกผักสลัด จำนวน 6 แปลง หวานผักบุง จำนวน 3 แปลง และดูแลแปลงเกษตร พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีแปลง
เกษตรอยางตอเนื่อง จำหนายผลผลิตจากโครงการ เชน ขาว ไขไก เห็ด และผักตางๆ 

4.5.4 กิจกรรมสนับสนุนงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   
           - จัดกำลังพลสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน รร.ตชด. ทั้ง 2 โรงเรียน ไดแก รร.ตชด.
นเรศวรปาละอู และ รร.ตชด.นเรศวรบานหวยโสก 
  4.5.5 การตรวจเยี่ยมของผูบังคบับัญชา 
   - วันที่ 10 มิ.ย.๖๔ พ.ต.ท.สุวิทย  มณีวงษ  ผบ.ฉก.รอย รพศ. พรอมกำลังพล รอย ฉก.รพศ. 
ใหการตอนรับ พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบหนังสือ
เพ่ือใชในการศึกษาคนควาไวประจำหองสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นเรศวร ปาละอู ต.หวยสัตวใหญ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นเรศวรบานหวยโสก ต.ปาเด็ง อ.แกงกระจาน 
จว.เพชรบุร ี
  4.5.6 ดานการสนับสนุนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
           1) จัดกำลังพลสนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๔ ในการรักษาความมั่นคงภายในและการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 215 นาย   
 

ลำดับ การปฏิบัต ิ จำนวน หมายเหตุ 
1. การปฏิบัติเชิงรุก 
 - การ ลว.จรยุทธ 16  
 - การ ลว.พิสูจนทราบ/ซุมโจมต ี 3  
 - การ ลว./เฝาตรวจทางน้ำ 4  

2. การปฏิบัติเชิงรับ 
 - จุดตรวจถาวร(เปนหวงระยะเวลา) -  
 - จุดตรวจทางยุทธวิธี(ดานลอย) 24  
 - การ รปภ.คร,ูโรงเรียน,พระสงฆ 5  
 - การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม 10  
 - การ รปภ.เสนทาง 15  

รวม 77  
 

           2) จัดกำลังพลปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนที่ จว.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 
พ้ืนที่ปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง 
 

ลำดับ ผลการปฏบิัต ิ จำนวน 
๑. การลาดตระเวน 28 
๒. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 34 

รวม 62 
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  4.5.7 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการตอตานการกอการราย 
   1) วันที่ 24 มิ.ย.64 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 จำนวน 11 นาย 
สนับสนุนภารกิจ รอง ผบ.ตร.(สส) กรณีคนรายยิงพนักงานรานสะดวกซื้อ เสียชีวิต 1 ราย และกอเหตุกราดยิง
ใน รพ.สนาม จว.ปทุมธานี ทำใหมีผูเสียชีวิตอีก 1 ราย  ผลการปฏิบัติ จับกุมคนรายดำเนินคดีเรียบรอย กำลังพล
ทุกนายปลอดภัย 
   2) วันที่ 5 ก.ค.64 ชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 สนับสนุนหนวย ฉก.ตชด.44  
เขาปดลอมพื้นที่เปาหมายท่ีกลุม ผกร. มาหลบซอนในพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปตตานี เพื่อสกัดก้ันการหลบหนี โดยมี 
เจาหนาที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 ไดรับบาดเจ็บ 1 นาย ไดเขารับการรักษาตัวที่ รพ.สงขลา
นครินทร จว.สงขลา และกลับมาพักรักษาตัว ณ บานพักทางราชการ บก.สอ.บช.ตชด.  
   3) จัดกำลังพล ฉก.รอย รพศ. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 
ณ ดานพุไทร ม.1 ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
    4.5.8 ดานการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย      

          - หวงวันที่ 24 พ.ค. – 20 มิ.ย.64 จัดรถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน น้ำมันเชื้อเพลิง พรอมพลขับ 
2 นาย สสน.สสจ.จว.เพชรบุรี ในการเคลื่อนยายผูปวยติดเชื้อโควิด ๑๙ จากโรงงานแคล - คอมพฯ อ.เขายอย 
จว.เพชรบุรี ไปยัง รพ.สนาม ม.ศิลปากร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ จำนวน ๒๘ เที่ยว 

4.5.9 การปฏิบัติดานพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม  
        1) ทำการฝกหลักสูตรตามแผนการฝกประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บก.สอ.บช.ตชด. 
              (1) หวงวันท่ี 29 มิ.ย. – 23 ก.ค.64 ทำการฝกหลักสูตรโดดรมแบบกระตุกเอง 
และวันที่ 23 ก.ค.64 จัดพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตรโดดรมใหมแบบกระตุกเอง โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก 
รอง ผบ.ตร. เปนประธานในพิธี  
              (2) หวงวันที่ 28 มิ.ย. – 31 ต.ค.64 จัดการฝกอบรมหลักสูตรตอตานการ
กอการราย รุนที่ 19  ณ พ้ืนที่ บก.สอ.บช.ตชด. 
              (3) หวงวันที่ 26 ก.ค. – 30 ส.ค.64 ทำการฝกหลักสูตรพลซุมยิง ผูเขารับ
การฝกเปนกำลังพลในสังกัด ตร. 
   2) สนับสนุนการฝกใหกับหนวยในสังกัด ตร. 
    (1) หวงวันที่ 15 มี.ค. – 18 ก.ค.64 ทำการฝกหลักสูตรตอตานการกอการราย 
รุนที่ 18 และวันที่ 18 ก.ค.64 จัดพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตรตอตานการกอการราย รุนที่ 18 โดยมี พล.ต.ท.ตอศักดิ์ 
สุขวิมล ผบช.ก. เปนประธานในพิธ ี
    (2) หวงวันที่ 26 ก.ค.64 – 29 ส.ค.64 จัดการฝกอบรมหลักสูตรโดดรมใหม
แบบกระตุกเอง ใหกับ บก.ปพ. 
    (3) หวงวันที่ 1 ส.ค. - 6 ก.ย.64 ทำการฝกหลักสูตรตอตานปราบปรามการ
กอความไมสงบ ใหกับ ภ.9  
   3) ทำการฝกโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกำลังพลในสังกัด บก.สอ.บช.ตชด. 
    (1) วันที่ 8 มิ.ย.64 จัดฝกตามโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิธิภาพครูฝก รอย รพศ. 
กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.  
    (2) วันท่ี 4 มิ.ย.64 จัดฝกตามโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝก รอย สกอ. 
กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
    (3) หวง วันที่ 5 - 9 ก.ค.64 จัดกำลังพลเขารับการฝกซอมกองรอยชนะเลิศ
การประกวดการฝก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  



- ๓๓ - 

    (4) วันที่ 12 ก.ค.64 พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด./ประธาน 
พรอมดวยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองรอยชนะเลิศประกวดการฝก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
รวมตรวจกองรอยชนะเลิศประกวดการฝก ณ บก.สอ.บช.ตชด. 
  4.5.10 การบริหารงบประมาณ  

          - รายงานสถานะและผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของ 
บก.สอ.บช.ตชด. ณ วันท่ี 4 ก.ค.64 ตามสถานะงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ปจจุบันทุกงบรายจาย (ไมรวม
งบลงทุน) จำนวน 47,287,060 บาท ใบสั่ง 71,385 บาท เบิกจายแลว 45,165,834.55 บาท คงเหลือ 
2,049,840.45 บาท  

   - รายการงบลงทุน ตามสถานะงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบลงทุน 1 รายการ คาใชจาย
ในการปรับปรุงแนวรั้วดานหนากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เบิกจายแลว 2 งวด ใน 3 งวด คงเหลือ 
4,218,500 บาท (งวด 3 งวดสุดทาย)  
  4.5.11 การเตรียมปฏิบัติในหวงตอไป                  
          1) หวงวันท่ี 9 - 23 ส.ค.64 จัดกำลังพลปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยทูลกระหมอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระราชกิจ ในพ้ืนที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ 
เปนการสวนพระองค        
          2) เตรียมกองรอย คฝ.ชาย, คฝ.หญิง เตรียมพรอม ณ ที่ตั้งหนวย  
          3) เตรียมชุดชางสนามพรอม รยบ. เตรียมพรอม ณ ที่ตั้งหนวย โดยสามารถเดินทาง
ไปสนับสนุนถึงหนวยเฉพาะกิจชางสนามไดภายใน ๕ ชั่วโมง หลังจากไดรับคำสั่ง 
     ที่ประชมุ      รับทราบ 

๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
  4.6.1 งานจิตอาสาพระราชทาน มีการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 24 ครั้ง 
           1) วันที่ 29 ก.ค.64 บก.กฝ.บช.ตชด. ไดนำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 7 นาย ไปบริจาคโลหิต 
ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
           2) วันที่ 20 ก.ค.64 พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.1 บก.กฝ.ฯ พรอมดวยขาราชการ
ตำรวจ กก.1 บก.กฝ.ฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม เนื่องดวยในวันที่ 28 ก.ค.64 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหนาศูนยฝกเยาวชนคายพระรามหก 

         3) วันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ กก.๒ บก.กฝ.ฯ รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน 
"ปนน้ำใจ คนไทยไมทิ้งกัน ดวยพลังบวร" โดยรวมมอบสิ่งของใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 
จว.ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด ๒๐๑๙ จำนวน ๒๐ ราย และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
วัดหนองศิลาราม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
           4) วันที่ 21 ก.ค.64 กก.2 บก.กฝ.ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมสถานที่พักคอยผูปวย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แหงที่ 2 ณ วัดเนินไร ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สุธี 
พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให พ.ต.ท.ปกรณ  บุบผาคร รอง ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมดวย 
จิตอาสา 904 และขาราชการตำรวจ รวมกิจกรรมจิตอาสา ในการเตรียมสถานท่ีศูนยพักคอย 

         5) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. รวมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริการประชาชน เขารับการ
ฉีดวัคซนีปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลแปลงยาว   

         6) วันที่ 11 มิ.ย.64 พ.ต.อ.ชัยรัตน อูพิทักษ ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการ
ตำรวจในสังกัด จำนวน 87 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณพ้ืนที่
ดานหนา กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. ต.แจระแม  อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 
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           7) วันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ จัดขาราชการตำรวจจำนวน ๓ นาย รวมกิจกรรมจิตอาสาปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ ณ ปาสาธารณประโยชน บานโนนคำมี หมู ๒  ต.หวยสามพาด อ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี 
           8) วันที่ 22 ก.ค.64 พ.ต.อ.ชัยรัตน  อูพิทักษ ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให      
พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รอง ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. นำกำลังพลจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๕ นาย เขารวม
กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ รวมกับ กก.ตชด.๒๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม 25๖๔ 
           9) วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ รวมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินี พื้นที่ดานขางหอประชุมอินทรี กก.๔ บก.กฝ.ฯ 
           10) วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ รวมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   11) วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ จัดอบรมใหความรูเรื่องงานจิตอาสาแก นสต. ที่หอประชุมอินทรี       
กก.๔ บก.กฝ.ฯ 
           12) วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ปลูกหญาแฝกเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพื้นที่ของหนวยประมาณ ๓ ไร 
           13) วันที่ 16 ก.ค.64 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล รอง ผกก.๖ฯ 
รรท.ผกก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. นำขาราชการตำรวจจิตอาสาของหนวย และผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร นสต.1/2563  
จำนวน 24 นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ บริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาส 
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม 2564 ณ หองรับบริจาคโลหิตชั้น ๑ 
อาคารศรีพัฒน คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
           14) วันที่ 3 ม.ิย.64 จัดขาราชการตำรวจจิตอาสา รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เมืองเกา อ.เมืองสุโขทัย จว.สุโขทัย จัดกิจกรรม “รณรงค
ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
           15) วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ขาราชการตำรวจ กก.7 บก.กฝ.ฯ      
นำโดย พ.ต.ท.อิดศักดิ์ ใจดี รอง ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.(1) รวม 7 นาย รวมกับอำเภอชะอำ นำโดย นายอำเภอชะอำ 
รวม 3 นาย บำเพ็ญสาธารณประโยชน "มีแลวแบงปน" โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคจากขาราชการตำรวจ
ในสังกัดไปชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานตูปนสุข ณ ที่วาการอำเภอชะอำ จว.เพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 

         16) วันที่ 2 เม.ย.64 รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน ทำความสะอาดรอบ
บริเวณวัดหวยทรายใต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เนื่องในวันคลายพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 187 คน 
           17) วันที่ 5 เม.ย.64 รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน ทำความสะอาดรอบ
บริเวณวัดราษฎรเจริญธรรม(บอแขม) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 175 คน 
           18) ระหวางวันที่ 10 - 16 เม.ย.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสารวมบริการประชาชน
ในการขนสงการเดินทาง ณ ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป 2564 
(7 วันอันตราย) บริเวณหาแยกบานทา ต.บางเกา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยรวมกับเทศบาลตำบลบางเกา 
อ.ชะอำ, ตำรวจภูธรชะอำ, ปกครองทองที,่ ฝายทองที,่ อส., สธ.พ้ืนที่ และอ่ืน ๆ 
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           19) วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.มอบหมายให 
พ.ต.ท.กิตติพัฒน รื่นรวย รอง ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอม 
พ.ต.ต.หญิง ยุพาพร ศิริมูสิกะ สว.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.) นำกำลังพลจิตอาสา ของหนวยจำนวน ๘ นาย 
รวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน "มีแลวแบงปน" บริจาคสิ่งของอุปโภค ไปชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
           20) วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.มอบหมายให 
พ.ต.ท.กัณฑพัฒน ชัยชนะ ผบ.รอย กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมดวยขาราชการตำรวจจิตอาสา กก.๘ บก.กฝ. 
บช.ตชด.จำนวน ๑๑ นาย, กก.ตชด.๔๒ จำนวน ๘ นาย รวม 19 นาย ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปริมาณโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ มิลลิลิตร    
           21) วันที่ 20 ก.ค.64 จัดกำลังพลรวมกิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม เนื่องในวันพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 วันท่ี 28 ก.ค.64 ณ ฝายเก็บน้ำบานทอยหอย ม.7 ต.เขาพระ 
อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 
           22) ปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมปลูกตนโกศล ณ บานทาโต ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา 
จว.สงขลา เนื่องในวันคลายพระราชสมภพสมเด็จพระราชิน ี
           23) วันที่ 2 ม.ิย.64 พ.ต.ท.หญิง ชญากานทฯ พรอมพวกรวม 4 นาย รวมกิจกรรมจิตอาสา 
บำเพ็ญสาธารณประโยชน "มีแลวแบงปน" โดยบริจาค ขาวสารอาหารแหง และน้ำดื่ม ใหกับอำเภอชะอำ เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
           24) วันที่ ๑๖ ก.ค.64 พ.ต.อ.ณัฐนันท เปรมกมล ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. พรอม
ดวยขาราชการตำรวจ รวมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชนดวยการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สถานีกาชาดหัวหิน 
  4.6.2 งานเทิดทูนสถาบัน 

  1) วันที่ ๑ - ๓ มิ.ย.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงงานนิทัศนการโรงเรียน ตชด.พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งไดเสด็จฯมายัง กก.1 บก.กฝ.ฯ คายพระรามหก โดย พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.1 บก.กฝ.ฯ ควบคุมการปฏิบัติ
ภารกิจ ถปภ.โดยมีขาราชการตำรวจ กก.1 บก.กฝ.ฯ, กก.๗ บก.กฝ.ฯ และบก.สอ.ฯ รวม ถปภ.เสนทางเสด็จ  
ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 

  2) วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย.๖๔ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูฯ ถปภ.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทาอากาศยานจังหวัดขอนแกน 

  3) วันที่ 20 - 27 ก.ค.64 กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกำลังพล ถปภ.เสนทางทรงจักรยาน 
ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปนจักรยานในพ้ืนที่คายนเรศวร - คายพระรามหก  

   4) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ณ อาคารที่ทำการ  
               - ขาราชการตำรวจ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผานระบบออนไลนครบทุกนาย 
               - ประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาคารที่ทำการ
และปายทางเขาออกของหนวย เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม 
2564” 
    5) วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ รวมกับเหลากาชาดอุดรธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปน 
พระราชกุศล มีผูรวมบริจาค ๙๓ คน ไดโลหิต ๔๑,๘๕๐ ซี.ซี.          
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    6) บก.กฝ.บช.ตชด. ไดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตยปฏิญาณตน เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  โดยมี ผบก.กฝ.บช.ตชด.เปนประธานในพิธี และขาราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัดเขารวมพิธี และไดปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.อยางเครงครัด 
    7) หนวยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10    
  4.6.3 งานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 
   1) หนวยในสังกัดมีการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืช
สวนครัว เลี้ยงไก เลี้ยงปลา บริเวณพ้ืนที่วางเปลาของ กก., กองรอย และเรือนแถวท่ีพัก สงเสริมใหขาราชตำรวจ
และครอบครัวปลูกพืชผักตาง ๆ เพื่อใชในการบริโภคในครัวเรือน จำหนายใหกับประชาชนทั่วไป เพ่ือเปนการสงเสริม
การลดรายจายเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และนำผลผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันให รร.ตชด. 

  2) หนวยไดรับการตรวจประเมินผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย 
ประจำป 2564 ประเภทท่ี 5 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบานพักในหนวยตำรวจ) ผานระบบ 
Googlemeet กับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต.ธีรสาสน แสงแกว เปนหัวหนาคณะในการตรวจประเมิน 

  3) วันที่ 23 ก.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย ไดทำการถายทำวิดีทัศนแนะนำหนวย 
เนื่องจาก กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของ บช.ตชด. เขาประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
ประเภทท่ี 5 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในคายตำรวจ ของกองทัพไทย 
  4.6.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
    1) ไดมีการประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และดำเนินการ
ตรวจเอกสารแฟมตัวบงชี้ นำสง บช.ศ. 
    2) วันที่ 15 มิ.ย.๖4 บช.ศ.แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตัวบงชี้สำหรับการตรวจเอกสาร ของ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ผานระบบ Video conference  
ซึ่งหนวยไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 อยูในระดับ “ดี” 

   3) วันท่ี 18 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. รับฟงรายงานผลการตรวจ 
ประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดวยวาจา) จาก บช.ศ. โดยมี พล.ต.ต.วีระศษิฐ 
ลิ้มสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิ ตร. เปนประธาน ผานทางระบบ Video conference ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
(4.19)  

   4) วันที่ ๖ ก.ค.๖๔ เวลา 09.00 น. - ๑๒.๐๐ น. งานการฝกและวิชาการไดมีการ
จัดอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องยุทธศาสตรการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
บรรยายโดย พ.ต.ต.หญิง วรัญญา ทาวพา สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.) ณ หอประชุมนเรศวร 
  4.6.5 งานดานการฝกอบรม 
   ดำเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตำรวจจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
     1) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำป ๒๕๖๓ ระยะเวลาการ
ฝกอบรม ๑ ก.พ. ๖๓ - ๓๑ ก.ค.๖๔ (ฝกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตามสถานีตำรวจตาง )ๆ, ฝกหลักสูตรพิทักษสันติ 
     2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หวงการ
ฝกอบรมแตวันที่ 1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.65) ขณะนี้เปนการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 
    3) หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด ตร.รุนท่ี 1/2564 (ตชด.) ผูเขารับการ
ฝกอบรม จำนวน 50 นาย หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 17 พ.ค. - 20 ส.ค. 64 

        4) หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด ตร.รุนที่ 16 (สพ.) ผูเขารับการฝกอบรม 
จำนวน 64 คน หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 17 ก.ย. 64 
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4.6.6 การพัฒนาหนวย 
1) การพัฒนาทางดานกายภาพ       

      - หนวยมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยใหอยูในสภาพเรียบรอยมีความ
พรอมในการฝกตามขีดความสามารถของหนวยอยางสม่ำเสมอ 
     - หนวยมีการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ทาสีภายนอก ภายในอาคารบานพักรับรอง 
อาคารกองกำกับการ และกอสรางอาคารเรือนแถวใหขาราชตำรวจ 
   2) การพัฒนาดานบุคลากร   
    - ตรวจทรงผมและเครื่องแตงกายขาราชการตำรวจในสังกัด 

    - สงขาราชการตำรวจ เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู 
ในการปฏิบัติงาน เชน หลักสูตร ผกก., หลักสูตร local cat, ดำเนินการโครงการฝกอบรมการยิงปนเพ่ิมประสิทธิภาพ เปนตน 
  4.6.7 การตรวจเยี่ยมของผูบังคบับัญชา จำนวน 7 ครั้ง 

   1) วันท่ี 4 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน รอง ผบช.ตชด.รรท. 
ผบก.ตชด.ภาค 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.ตชด.42 โดยรวมบรรยายสรุป ณ กก.ตชด.42 
อ.ทุงสง จว.นครศรธีรรมราช 

   2) วันที่ 21 ม.ิย.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.อ.ชัยรัตน อูพิทักษ ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด
ใหการตอนรับ 

  3) วันท่ี 22 มิ.ย.64 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4       
ไดเดินทางเขามาตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
    4) วันท่ี 24 มิ.ย.64 พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. ไดเดินมาทางตรวจเยี่ยม        
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมรับฟงบรรยายสรุปของหนวย โดยมี พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ พรอมดวย
รอง ผกก. สว.- ผบ.รอย และขาราชการตำรวจในสังกัดรวมใหการตอนรับ 

  5) วันที่ 5 ก.ค.64 เวลา 08.40 น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 
   6) วันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบาย ณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. อำเภอทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 
    7) วันที่  16 ก.ค.64 พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานกักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (Organizational Quarantine) โดยมี พ.ต.อ.เชษฐวิทย 
นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.ฯ และขาราชการตำรวจในสังกัดใหการตอนรับ 
  4.6.8 ความคืบหนางบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ.2564 

   หนวยในสังกัด บก.กฝ.ไดรับงบประมาณ งบลงทุน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ
เรียบรอยแลว จำนวน 21 รายการ อยูระหวางบริหารสัญญา จำนวน 11 ราย ดังนี้ 
    1) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ไดรับจัดสรรงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินทั้งสิ้น 
24,609,400 บาท จำนวน 3 รายการ  ดังนี ้
      (1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาประจำ วงเงิน 1,381,400 บาท 
ลงนามในสัญญาจาง วงเงิน 1,377,357.20 บาท มีงบประมาณคงเหลือ สงคืน 4,042.80 บาท เบิกจายพรอม
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
      (2) โครงการกอสรางโรงเก็บถังน้ำมันพรอมหัวจาย วงเงิน 928,000 บาท 
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ลงนามในสัญญาจางวงเงิน 885,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือสงคืน วงเงิน 73,000 บาท ขณะนี้ดำเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว 
      (3) โครงการกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร ระดับ สว.-รอง ผกก. 
ขนาด 10 คูหา จำนวน 2 หลัง วงเงิน 22,300,000 บาท ลงนามในสัญญาจาง วงเงิน 18,590,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ สงคืน วงเงิน 3,710,000 บาท ขณะนี้อยูระหวาง งวดงานที่ 2 - อาคารหลังที่ 1 อยูระหวาง 
ผูกเหล็กเสารับคานชั้นที่ 2 - อาคารหลังที่ 2 อยูระหวาเทคานชั้นที่ 1 - คิดเปนงานแลวเสร็จ 20 % ของงานทั้งหมด   
    2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.  
     ไดรับจัดสรรงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ความคืบหนา
ในการดำเนินการงบลงทุน จำนวน ๓ รายการดังนี้ 
      (1) ปรับปรุงอาคารบานพักลักษณะเปนเรือนแถว ๒ ชั้น ๖ คูหา 
ดำเนินการตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว 
      (2) วางทอและระบบประปาภายใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ต.วังเย็น 
อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา ดังนี้   
      (ก) วางทอและระบบประปาภายในอาคารกองกำกับการ
และกองรอยฝกอบรมดำเนินการกอสรางถังน้ำใสขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร อยูระหวางดำเนินการขุดแนววางระบบ
ทอประปา  
      (ข) วางทอและระบบประปาภายในบานพักและอาคาร
หมวดสูทกรรม ดำเนินการกอสรางขุดเจาะบอบาดาลเสร็จสิ้นแลวอยูระหวางดำเนินการกอสรางถังน้ำใสขนาด 
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร (ทำแบบโครงหลังคา, ฉาบผนังดานนอกบอพักน้ำ) ขุดแนววางระบบทอประปา  
      (3) สรางอาคารโรงฝกยุทธวิธี กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ต.วังเย็น 
อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แลว ดำเนินการกอสรางโครงสรางอาคารเทพ้ืนคอนกรีตชั้นที่ ๑ 
เทคอนกรีตคานและ เสาอาคารชั้นที่ ๒ ตอทอประปาหองน้ำ 
    3) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ไดรับจัดสรรงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนวยไดรับจัดสรร 
จำนวน ๕ รายการ 

 

    4) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ความคืบหนางบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนเมษายน 25๖๔ 
ไดดำเนินการไปเรียบรอยแลวแตเมษายน 25๖๔ 
    5) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     งบลงทุนป ๖๔ (ความคืบหนาในการดำเนินการ) 
      (1) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. วงเงิน 8,960,000.- บาท  

รายการ วิธีการ
ดำเนินการ 

ลงนามสญัญา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

งานกอสรางอาคารพยาบาล e-bidding ๑๑ ม.ค.๖๔ ๑๒๐ วัน ดำเนินการเรียบรอย 
งานปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต e-bidding ๒๖ ม.ค.๖๔ ๖๐ วัน ดำเนินการเรียบรอย 
งานปรับปรุงหองน้ำกองรอยที่ ๓ เฉพาะเจาะจง ๒๒ ธ.ค.๖๓ ๖๐ วัน ดำเนินการเรียบรอย 
งานกอสรางอาคารเรือนแถว 
ชั้นประทวน - รอง สว.ฯ 

e-bidding ๒๑ ม.ค.๖๔ ๑๘๐ วัน ดำเนินการกอสรางได ๓๐% 

งานปรับปรุงกองรอยท่ี ๕ คัดเลือก ๕ มี.ค.๖๔ ๙๐ วัน ดำเนินการกอสรางได 6๐% 
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        (ก) บริษัทที่ชนะการประมูลคอื บริษัทหมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด 
        (ข) ลงนามในสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 
        (ค) ปจจุบันอยูระหวางทำโครงสรางของอาคาร ชั้น ๒ พรอม
เดินทอวางระบบไฟฟาและประปา 
      (2) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) วงเงิน 3,130,000.- บาท  
        (ก) บริษัทที่ชนะการประมูลคอื หจก.เซนเทคโปรเพสชั่นแนล 
        (ข) ลงนามในสัญญาวันที่ 31 มี.ค.64 
        (ค) ปจจุบันอยูระหวางกอผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง 
    6) กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     งบลงทุนป พ.ศ.2564 (ความคบืหนาในการดำเนินการ) 
       - ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีการเบิกจายเรียบรอย
ตามแผน งบเหลือจายแจงสงคืนหนวยเหนือตามระเบียบเรียบรอยแลว 
    7) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
      งบลงทุนป 2564 (ความคืบหนาในการดำเนินการ) การบริหารงบลงทุน
ที่ไดรับจัดสรร จำนวน 4 รายการดังนี้ 
      ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ 
จำนวน 3 รายการ 

      1) ขยายเขตระบบจำหนายไฟฟา ไดรับจัดสรร 880,000 บาท 
        - เบิกจายแลว วงเงิน 866,983.23 บาท บช.ตชด. 
ดึงคืน 13,016.77 บาท 

      - ไมมีงบประมาณคงเหลือแตอยางใด 
     2) ปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งหอประชุม (หอประชุมวิปุลากร) 

ไดรับจัดสรร 360,000 บาท 
       - เบิกจายเรียบรอยแลว ไมมีงบประมาณคงเหลือ
แตอยางใด 

     3) ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานฝก กองรอยที่ 5 
ไดรับจัดสรร 1,000,000 บาท 
       - เบิกจายแลว วงเงิน 800,000 บาท บช.ตชด. ดึงคืน 
200,000 บาท 

      - ไมมีงบประมาณคงเหลือแตอยางใด 
      ผลผลิตโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ จำนวน 1 รายการ 

     ปรับปรุงอาคารบานพัก ระดับ ผบ.มว. และ รอง สว. ไดรับ
จัดสรร 977,000 บาท 

      - เบิกจายแลว วงเงิน 879,000 บาท บช.ตชด.
ดึงคืนแลว 98,000 บาท 

      - ไมมีงบประมาณคงเหลือแตอยางใด 
    8) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
      (1) กก.8 บก.กฝ.ฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 งบลงทุน รายการปรับปรุงถนน วงเงิน 2,993,000.00 บาท โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนด
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ราคาคากอสราง เปนเงิน 2,523,200.00 บาท หจก.ไพศาลเมืองทอง เปนผูเสนอราคาต่ำสุด และเปนราคาที่
เห็นสมควรจาง เปนเงิน 1,380,000.00 บาท ไดดำเนินการลงนาม ในสัญญาจาง ตามสัญญาเลขที่ 01/2564 
ลง 16 ก.พ.64 และจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)  
      (2) หางหุนสวนจำกัด ไพศาลเมืองทอง (ผูรับจาง) ไดนำเครื่องจักร
ดำเนินการวัดระยะขุดรื้อพ้ืนทางหินคลุกเดิมและลงหินคลุกแลวบดอัดแนน พรอมปรับพ้ืนผิวจราจรใหพรอมสำหรับ
ลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต    
      (3) หางหุนสวนจำกัด ไพศาลเมืองทอง (ผูรับจาง) ดำเนินการเสร็จ
เรียบรอย และไดสงมอบ ใหคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว    
    9) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
      (1) ปรับปรุงหองน้ำ ดำเนินการไปแลวประมาณ 100 เปอรเซ็นต 
      (2) ปรับปรุงอาคารกองรอยที่ 2 ดำเนินการไปแลวประมาณ 100 
เปอรเซ็นต 
      (3) ปรับปรุงอาคารกองรอยที่ 3 ดำเนินการไปแลวประมาณ 100 
เปอรเซ็นต 
      (4) ปรับปรุงโรงอาหารพรอมครุภัณฑ ดำเนินการไปแลวประมาณ 
100 เปอรเซ็นต 
      (5) ปรับปรุงหอสูง ดำเนินการไปแลวประมาณ 100 เปอรเซ็นต 
    10) ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
      งบลงทุนป พ.ศ.25๖๔ รายการจัดซื้อสุนัขตำรวจ ลงนามในสัญญา 
และกอหนี้ผูกพันในระบบเรียบรอยแลวชื่อโครงการสุนัขตำรวจจำนวนเงินรับจัดสรร ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
po ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาทจำนวนวัน ๔๑๐ วัน จำนวนงวด ๑ งวดวันเริ่มตนสัญญา ๒๘ ธ.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ ก.พ.๖๕ 
  4.6.9 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ  
   1) ดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในหนวย  
   2) สนับสนุนขาราชการตำรวจ ปฏิบัติหนาที่ชุดชางสนามใหกับ ตร. ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยการชุมนุมฯ 
   3) เตรียมความพรอมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองคกร 
(Organizational Quarantine) 

   4) วันท่ี 23 ก.ค.64 กก.1 บก.กฝ.ฯเรียนเชิญ พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
เปนประธานในพิธีวางเสาเอกงานกอสรางโครงการอาคารบานพักฟนเพ่ือสวัสดิการขาราชการตำรวจ ณ คายพระรามหก 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
   5) วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๔ สนับสนุนครฝูกและ นสต.จำนวน ๒๒ นาย ไปพัฒนา ร.ร.ตชด.             
บ.หวยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี   
   6) พิธีปดการฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป 2563 พรอมมอบใบประกาศนียบัตร 
แกผูสำเร็จการฝกอบรมฯ พรอมสงตัวผูสำเร็จการฝกอบรมหลักสูตร นสต.1/2563 จำนวน ๑๙๘ นาย เดินทางไป
รายงานตัวสังกัดใหม ณ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี   

   7) วันท่ี 27 ก.ค.64 พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.ฯ รวมประชุมเตรียมความพรอม
การจัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จชต. ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด/รรท.ผบก.
ตชด.ภาค 4 เปนประธาน ณ หองประชุม รังสิพราหมณกุล บก.ตชด.ภาค 4  
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   8) วันที่ 11 ก.ค.64 พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธาน 
ในพิธีวันคลายวันสถาปนาคายทานมุก โดยมีขาราชการตำรวจในสังกัด และชมรมแมบานตำรวจ เขารวมในพิธ ี

   9) วันที่ 31 ก.ค.64 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ เปนประธาน
ในพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป 2563 พรอมมอบใบประกาศนียบัตรและใหโอวาทแกผูสำเร็จ
การฝกอบรมฯ ณ หอประชุมสุรสีห 
  4.6.10 แผนการดำเนินงานหวงตอไป 
    1) สนับสนุนการเขารวมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
    2) ฝกอบรมหลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 17 
    3) ฝกอบรมหลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ ๑๘ 
    4) ฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป ๒๕๖๔ 
    5) ฝกอบรมหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดตร. 
    6) วางแผนและปรับปรุงสถานที่จัดตั้ง OQ โดยเตรียมการสรางเต็นทสนาม จำนวน 
 250 เตียง 
    7) เฝาติดตามและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  
    8) ดำเนินการงานประกันคุณภาพการศกึษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยางตอเนื่อง 
    9) ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
    10) เตรียมความพรอมกำลังพล, อุปกรณการชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน ที่ประสบปญหาอุทกภัย วาตภัย ในหวงฤดูฝน 
     ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 ๔.๗ บก.ศอพ.บช.ตชด. 
4.7.1 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 

   1) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ วันท่ี 16 มิ.ย.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. รวมกิจกรรม
จิตอาสาภัยพิบัติบำเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลว แบงปน” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา โดยรวมสนับสนุน/แบงปน สิ่งของอุปโภค บริโภค เชน ขาวสาร 
อาหารแหง น้ำดื่ม และเมล็ดพันธุผัก เพ่ือนำไปชวยเหลือประชนชนที่ไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจาก
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๐ ครัวเรือน ในพื้นที่
ชุมชนหนองคาง ชุมชนหวยทรายเหนือ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗ นาย 
   2) รวมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "ตระเวนปลูก
ปาชายแดน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 และ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยรวมกันปลูกตนไมจำนวน 10/200 ชนิด/ตน (พะยูง,
ซิก,สะเดา,ขี้เหล็ก,คูน,ตะแบก,อินทนิล,มะขามเปรี้ยว,มะคาโมง,กระพ้ีเขาควาย) บริเวณภูเขาทอง ดานทิศเหนือ 
ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พ้ืนที่จำนวน 2 ไร เพ่ือซอมเสริมปาและฟนฟูสภาพปา มีผูเขารวมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย 

    3) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ วันท่ี 21 ก.ค.64 เวลา 11.00 – 12.00 น. รวมกิจกรรม
จิตอาสาภัยพิบัติบำเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลว แบงปน” โดยรวมสนับสนุน/แบงปน สิ่งของอุปโภค บริโภค 
ไดแก ขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่ม เพ่ือนำไปชวยเหลือประชนชนที่ไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จำนวน ๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนบานพุหวาย 
ม.๖ ต.หวยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๕ นาย 
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   4) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 22 ก.ค.64 เวลา 08.45 – 11.00 น. รวมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "ตระเวนปลูกปาชายแดน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยรวมกันปลูกตนไมจำนวน ๘/200 ชนิด/ตน (พะยูง,
ซิก,สะเดา,ข้ีเหล็ก,คูน,ตะแบก,มะขามเปรี้ยว,มะคาโมง) บริเวณภูเขาทอง ดานทิศเหนือ ต.สามพระยา อ.ชะอำ 
จว.เพชรบุร ีพื้นที่จำนวน 2 ไร เพ่ือซอมเสริมปาและฟนฟูสภาพปา มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย 

สรุปกิจกรรมจิตอาสา   
 1) กิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ จำนวน  - ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    -    คน 
 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน 1 ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน   50  คน 
 3) กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน  - ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    -    คน 
 4) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 3 ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน   62  คน 
  4.7.2 คณะเขาศึกษาดูงาน งดรับเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1) สรุปผูเขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  
2) ยอดคณะเขาศึกษาดูงาน จำนวน - คณะ รวม - คน 
3) คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานไมเปนทางการและเขาดูงานโดยหนวยงานตาง  ๆเขาเยี่ยมชม 

ซึ่งไมไดผานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตามแหลงเรียนรูตางๆ ภายในศูนยและรอบศูนยฯ จำนวน 1,350 คน 
4) ยอดผูเขาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา จำนวน - คน 

   5) ยอดผูเขารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งหมด 7,012 คน 

6) รวมยอดผูเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 8,362 คน 
4.7.3 งานสวัสดิการ 

1) โครงการอาหารกลางวัน 
2) ลางอัดฉีดรถยนต 
3) สวัสดิการรานกาแฟหวยทราย  
4) รานคาสวัสดิการ 
5) รานตนไมเกษตรกร 
6) รานตัดผม 
สรุปผลมวลรวม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖4 

รวมลดรายจาย          194,945 บาท 
รวมเพ่ิมรายรับ                   186,048 บาท 
ผลมวลรวมเปนบวก              380,993 บาท 

  4.7.4 เรื่องอ่ืนๆ 
   1) วันที่ ๓ มิ.ย.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี และทรงเปดอาคารศูนยแสดงสินคาและจำหนายสินคาของเกษตรกร 
   2) มาตรการปองกันไวรัสโคโรนา 2019 
    - เจาหนาที่ตรวจคัดกรองผูมาใชบริการ รานคาสวัสดิการ รานตนไมสวัสดิการ 
และรานกาแฟ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7,012 คน 
     ที่ประชุม      รับทราบ 
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๔.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
 4.8.1 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

   1) ผลการชนะเลิศการประกวดการฝกประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในสังกัด บช.ตชด. 
    - ลำดับที่ 1 รอย ตชด.345 อ.แมระมาด จ.ตาก  
    - ลำดับที่ 2 รอย ตชด.444 อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 
    - ลำดับที่ 3 รอย ตชด.124 อ.ตาพระยา จ.สระแกว 
    - ลำดับที่ ๔ กองรอยฝกอาวุธและยุทธวิธี กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
    - ลำดับที่ 5 รอย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร  
   2) การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 บช.ตชด. ไดพิจารณา
แนวทางเสนอ ผบช.ตชด. อนุมัติหลักการ ลงวันที่ 12 ก.ค.64 ใหกำหนดแนวทางการจัดงานดังนี้ 
    (1) ขาราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 483 นาย จำแนกเปน 
     - ชั้นยศ พล.ต.ท.     ๑  นาย 
     - ชั้นยศ พล.ต.ต.     4 นาย 
     - ชั้นยศ พ.ต.อ.     8  นาย 
     - ชั้นยศ ร.ต.ต. - พ.ต.ท.    470  นาย 
    (2) ในกรณีที่สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คลี่คลายลงและสามารถจัดงานเกษียณอายุราชการได 

    - จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
ณ บก.สอ.บช.ตชด. 
     - กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ณ โรงแรมเดอะซายนพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี โดยมีผูเกษียณอายุราชการท่ีประสงคเขารวมพิธี 
พรอมคูสมรส และผูเขารวมพิธีระดับ ผกก.ขึ้นไปในสังกัด บช.ตชด. พรอมคูสมรส  
    (3) ในกรณีที่สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีความรุนแรงมากข้ึน 

    - ใหจัดเฉพาะพิธีแสดงมุทิตาจิตแด ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ ณ บก.สอ.บช.ตชด.  

    - จัดสงโล และประกาศเกียรติคุณ ใหแตละหนวยในสังกัด บช.ตชด.
ดำเนินการจัดพิธีมอบโล และประกาศเกียรติคุณใหแกขาราชการตำรวจในสังกัด 
   3) รายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับงานคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการตำรวจชั้นประทวนหลักสูตรคุรุทายาท ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 100 อัตรา 
   4) การดำเนินการบรรจุและแตงตั้งของ นสต. จำนวน 1,000 อัตรา ที่จะจบการศึกษา 
ในวันที่ 30 ก.ย.65 ในตำแหนงสายปองกันปราบปราม 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.8.2 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) สรุปผลการจัดกำลัง รปภ.พื้นที่ควบคมุโรคแหงรัฐ (State Quarantine) จำนวน 2 แหง  

    (1) จัดกำลังพล รปภ.พ้ืนที่ควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม 
Bay Beach Resort Pattaya จว.ชลบุรี จาก กก.ตชด.11, 12, 21, 2๒ หนวยละ 20 นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต
วันที่ 12 พ.ค.63 – 13 ก.ค.64 จนเสร็จสิ้นภารกิจ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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     กก.ตชด.๑๑ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 
     กก.ตชด.๑๒ จำนวน ๙ ครั้ง ระยะเวลา ๑๒๓ วัน 
     กก.ตชด.๒๑ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 
     กก.ตชด.๒๒ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 

   รวม   ๓๓  ครั้ง  ๔๕๙ วัน 
   (2) จัดกำลัง รปภ.พ้ืนที่ควบคุมโรคแหงรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม

พาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จาก กก.ตชด.๑๑, 13, 14, 31, 34 หนวยละ 20 นาย 
ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 5 พ.ค.63 – 14 ก.ค.64 จนเสร็จสิ้นภารกิจ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

     กก.ตชด.๑๑ จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๑๔ วัน 
     กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 
     กก.ตชด.๑๔ จำนวน ๙ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๙ วัน 
     กก.ตชด.๓๑ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 
     กก.ตชด.๓๔ จำนวน ๘ ครั้ง ระยะเวลา ๑๑๒ วัน 

   รวม   ๓๔  ครั้ง  ๔๖๙ วัน 
   ๒) บช.ตชด.พิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจที่มีผลงานดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564 และมีมติเห็นชอบขาราชการตำรวจที่ไดรับการพิจารณาที่มีผลงานดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564 

    (1) บช.ปส. แจงวาในการจัดงานวันตำรวจประจำป 2564 ตร. จะจัดพิธี 
มอบประกาศเกียรติคุณขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนประเภทตางๆ สลก.ตร. จึงขอทราบรายชื่อขาราชการ
ตำรวจที่ทำหนาที่ดานปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน เพ่ือจะไดนำเสนอ ตร. พิจารณาอนุมัติจัดทำประกาศ
เกียรติคณุเพ่ือมอบใหผูท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกตอไป ดังนั้น บช.ปส. จึงขอให บช.ตชด. พิจารณาคัดเลือก
ขาราชการตำรวจในสังกัดที่มีผลงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564 ดังนี้  
          ก. ดานปองกันยาเสพติดดีเดน 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป  จำนวน ๓ นาย 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ รอง สว.  จำนวน ๓ นาย 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ ชั้นประทวน  จำนวน ๓ นาย 
          ข. ดานปราบปรามยาเสพติดดีเดน 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป  จำนวน ๓ นาย 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ รอง สว.  จำนวน ๓ นาย 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ ชั้นประทวน  จำนวน ๓ นาย   
     (2) บช.ตชด. มีคำสั่ง ที่ 213/2564 ลง 3 มิ.ย.64 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจที่มีผลงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564  
โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.(ปป) เปนประธานกรรมการ, พ.ต.อ.วรพัฒน บุญมา รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
เปนรองประธานกรรมการ, ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด., ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.,ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
เปนกรรมการ, รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. และ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. เปนกรรมการและเลขานุการ 
ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจที่มีผลงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564 และมีมติ
เห็นชอบขาราชการตำรวจที่ไดรับการพิจารณาท่ีมีผลงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดีเดน ประจำป 2564 ดังนี้ 
   ก. ดานปองกันยาเสพติดดีเดน 
    - กลุมขาราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป  จำนวน ๓ นาย 
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      (๑) พ.ต.ต.วรากร   ออนโคกสูง ผบ.รอย ตชด.๓๑๔ 
     (๒) พ.ต.ท.พงษอำนาจ สมศรี ผบ.รอย ตชด.๑๑๔ 
     (3) พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ รอดนอย ผบ.รอย ตชด.๔๑๗ 
    - กลุมขาราชการตำรวจระดับ รอง สว.  จำนวน ๓ นาย 
     (๑) ร.ต.ท.ณัฐศาสตร มหาวงศนันท รอง สว.กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. 
     (๒) ร.ต.อ.ปณรรฐพงศ คำสอด ผบ.มว.กก.ตชด.๓๑ 
     (๓) ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง  ผบ.มว.กก.ตชด.14 
     - กลุมขาราชการตำรวจระดับ ชั้นประทวน  จำนวน ๓ นาย 
     (๑) ด.ต.พีรพงษ  ธาดาชลวัฒน ผบ.หมู กก.ตชด.๓๒ 
     (๒) ด.ต.อตินาท  มากธรรม ผบ.หมู กก.ตชด.๑๑ 
     (๓) ด.ต.กิตติศักดิ์  หีตหนู  ผบ.หมู กก.ตชด.41 
    ข. ดานการปราบปรามยาเสพติดดีเดน 
    - กลุมขาราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป  จำนวน ๓ นาย 
     (1) พ.ต.ท.กองภพ โพธิ์แสน ผบ.รอย ตชด.๔๒๖ 
     (๒) พ.ต.ท.สอาด  ม่ิงไชย  สว.ขว.กก.ตชด.๑๓ 
     (๓) พ.ต.ท.พลสันต คมขาว ผบ.รอย ตชด.๒๔๔ 
    - กลุมขาราชการตำรวจระดับ รอง สว.  จำนวน ๓ นาย 
     (๑) ร.ต.อ.วิวัฒนชัย จันทบูรณ ผบ.มว.กก.ตชด.3๓ 
     (๒) ร.ต.อ.สุเมธ พลเยี่ยม  ผบ.มว.กก.ตชด.๒๔ 
       (๓) ร.ต.ท.นิพนธ  หนูชัยแกว ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒ 
    - กลุมขาราชการตำรวจระดับ ชั้นประทวน  จำนวน ๓ นาย 
      (๑) ด.ต.จักรพงษ ปานดำ  ผบ.หมู กก.ตชด.42  
      (๒) ด.ต.พิษณุ ขุนแกว  ผบ.หมู กก.ตชด.3๑ 
      (๓) ส.ต.ท.ไกรสิทธิ์ แสนคำ ผบ.หมู กก.ตชด.๒๔ 
   ๓) การปฏิบัติงาน รอย คฝ.บช.ตชด. สนับสนุนภารกิจ บช.น. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
 (1) รอย คฝ.กก.ตชด.๑๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง  ระยะเวลา ๖๔ วัน 
 (2) รอย คฝ.กก.ตชด.๑๒ จำนวน ๑๑ ครั้ง   ระยะเวลา ๖๙ วัน 
 (3) รอย คฝ.กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๑๑ ครั้ง   ระยะเวลา ๕๘ วัน 
 (4) รอย คฝ.กก.ตชด.๑๔ จำนวน  ๔  ครั้ง ระยะเวลา ๓๑ วัน 
 (5) รอย คฝ.กก.ตชด.๒๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง  ระยะเวลา ๖๖ วัน 
 (6) รอย คฝ.กก.ตชด.๒๒ จำนวน  ๓  ครั้ง ระยะเวลา ๓๑ วัน 
 (7) รอย คฝ.กก.ตชด.๒๓ จำนวน  ๓  ครั้ง ระยะเวลา ๓๑ วัน 
 (8) รอย คฝ.กก.ตชด.๒๔ จำนวน  ๔  ครั้ง   ระยะเวลา ๓๔ วัน 
 (9) รอย คฝ.กก.ตชด.๓๑ จำนวน  ๗  ครั้ง ระยะเวลา ๕๓ วัน 
 (10) รอย คฝ.กก.ตชด.๓๒  จำนวน  ๕  ครั้ง   ระยะเวลา ๔๕ วัน 
 (11) รอย คฝ.กก.ตชด.๓๓  จำนวน  ๓  ครั้ง ระยะเวลา ๒๗ วัน
 (12) รอย คฝ.กก.ตชด.๓๔  จำนวน  ๔  ครั้ง ระยะเวลา ๓๐ วัน 
 (13) รอย คฝ.กก.ตชด.๔๑  จำนวน  ๕  ครั้ง ระยะเวลา ๓๗ วัน 
 (14) รอย คฝ.กก.ตชด.๔๒  จำนวน  ๔  ครัง้ ระยะเวลา ๓๕ วัน 
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 (15) รอย คฝ.กก.ตชด.๔๓  จำนวน  ๒  ครัง้ ระยะเวลา ๒๓ วัน 
     (16) รอย คฝ.บก.สอ.บช.ตชด.(ชาย) จำนวน ๖ ครั้ง ระยะเวลา ๔๔ วัน 
      (17) รอย คฝ.บก.สอ.บช.ตชด.(หญิง) จำนวน ๕ ครั้ง ระยะเวลา ๔๓ วัน 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
  4.8.3 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 

1) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาพรวม) 
บช.ตชด. ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกงบรายจาย 
(ไมรวมงบเบิกแทนกัน งบกลาง) 
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  3) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ทุกงบรายจาย ) ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
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   4) งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ที่ยังไมไดลงนาม
ในสัญญา จำนวน 8 รายการ ดังนี ้
    (1) รายการที่ไดรับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ 
     - โครงการศนูยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวสัดิการสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ระยะที่ 3 จำนวน 1 โครงการ วงเงนิ 95,554,000 บาท (ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.) 

    - อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว 8 ชั้น ใตถุนโลง 
บช.ตชด. (ซอยลือชา) จำนวน 1 หลัง วงเงิน 46,801,600 บาท (ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.) 
    (2) รายการที่ไดรับจัดสรร (เพ่ิมเติม) จาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ 

    - โครงการปรับปรุงอาคารหองประชุมรักสามัคคีของ บก.ตชด.ภาค 1 
จำนวน 1 โครงการ วงเงนิ 496,000 บาท (บก.ตชด.ภาค 1) 

    - โรงผลิตกระสุนและครุภัณฑ บช.ตชด. จำนวน 1 แหง วงเงิน 
12,000,000 บาท (กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.) 

    - อุปกรณกองรอยกูชีพ สำหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 4 รายการ 
รวมทั้งสิ้นวงเงิน 13,880,000 บาท (บก.สอ.บช.ตชด.) แยกเปน 

      (ก) ชุดดำน้ำพรอมอุปกรณ  จำนวน 20 ชุด วงเงิน 
6,340,000 บาท 

      (ข) อุปกรณดำน้ำแบบ Full Face Mask จำนวน 10 ชุด 
วงเงิน 5,000,000 บาท 

      (ค) เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่ สำหรับขวดอากาศดำน้ำ 
ชนิดใชน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000 บาท 

      (ง) เครื่องรับ-สง สัญญาณวิทยุระบบสื่อสารใตน้ำ ใชกับ
หนากาก ดำน้ำแบบ Full Face Mask จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 1,040,000 บาท 
   5) ปญหาขอขัดของ 
    - งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ที่ขอขยาย
เวลาเบิกจายเงิน รอบมีนาคม 2564 (ตองเบิกจายใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย.64) ที่ยังไมไดเบิกจาย 
จำนวน 1 รายการ ไดแก รมบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงที่ พรอมรมชวยบุคคลโดด จำนวน 250 รม วงเงิน 
99,000,000 บาท (บก.สอ.บช.ตชด.) 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  4.8.4 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 
   1) ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”  
    ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีวิทยุกำชับใหหนวยในสังกัด
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท ทั้งที่เปนกิจกรรมจิตอาสาซึ่งหนวยดำเนินการเอง และ/หรือที่หนวยไปเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน และใหรายงานผลการปฏิบัติให บช.ตชด.ทราบ เปนประจำทกุเดือนนั้น 
    สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ใน
ภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงกรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 994 ครั้ง 
รายละเอียดดังนี ้
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    1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  จำนวน     344   ครั้ง   แยกเปน 
     1.1 หนวยดำเนินการเอง จำนวน     158  ครั้ง 
     1.2 รวมกับหนวยงานอื่น จำนวน    186   ครั้ง 
    2.กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน     344  ครั้ง แยกเปน 
     2.1 หนวยดำเนินการเอง จำนวน     209  ครั้ง 
     2.2 รวมกับหนวยงานอ่ืน จำนวน     135  ครั้ง 
    3.กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน     306  ครั้ง 
    4.ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน  75,665 คน  แยกเปน 
     4.1 ขาราชการตำรวจ จำนวน  14,497  คน  แยกเปน 
      4.1.1 ตชด. จำนวน  12,094 นาย 
      4.1.2 อื่น ๆ จำนวน    2,403 คน 
     4.2 ขาราชการอ่ืน จำนวน  20,795 คน 
     4.3 ประชาชน  จำนวน  40,373  คน  
   2) การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญในหวงที่ผานมาและกิจกรรมที่จะตองดำเนินการ
ตอเนื่อง กิจกรรม “เยี่ยมผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง” 
    - เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมดวย
ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ไดจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” เยี่ยมบานผูปวยติดเตียง
และผูสูงอายุ ในพ้ืนที่หมู 5 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม โดยไดนำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มและยารักษาโรค 
ไปมอบใหกับผูปวยและผูสูงอายุ เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหอยูดีมีสุข มีผูเขารวม
กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 32 คน แยกเปนขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 27 นาย และหนวยราชการอื่น 
จำนวน 5 คน  
    จากการลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม “เยี่ยมผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง” พบวามีประชาชน
ผูดอยโอกาสเปนผูปวยติดเตียง ไมมีท่ีดินและบานพักอาศัยเปนของตนเอง ปจจุบันอาศัยอยูในบานเชารวมกัน
ประมาณ 13 คน ไดแก นายนอม แตงเทศ อายุ 82 ป เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามสั่งการ ตร. เก่ียวกับ
การแกไขปญหาของชุมชนและสังคม ที่มุงเนนใหใชจิตอาสาเปนหลักในการดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน และ
ชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน บช.ตชด. จึงไดจัดทำโครงการ “บานจากใจ จิตอาสา” เพ่ือผูยากไร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บช.ตชด.ขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสรางคุณประโยชนใหแกสวนรวม 
พัฒนาทองถิ่นของแตละชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ตลอดจนสรางความสุข บำบัดทุกขและ
ความเดือดรอน ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีสวนรวมในการสนับสนุน มีน้ำใจและศรัทธาที่จะรวมกัน
มุงมั่นสรางคุณความดีชวยเหลือเก้ือกูลสังคมเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม โครงการดังกลาวใชงบประมาณ 
ในการดำเนินการ จำนวน 443,086.84 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค) โดยใช
ชุดชางจาก กก.ตชด.13 มาดำเนินการกอสราง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 และจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2564 
   กิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิต” กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
    ในหวงที่ผานมา บช.ตชด. ไดมีหนังสือใหหนวยในสังกัดพิจารณาจัดกิจกรรม
จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
และเพ่ือชวยเหลือประชาชนในชวยวิกฤติโควิด 19         
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    โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด., พล.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ 
รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ยงเกียรติ มณปราณีต รอง ผบช.ตชด. พรอมดวยขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครอบครัว ประชาชนในพ้ืนที่ขางเคียง รวมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ สโมสรตำรวจตระเวนชายแดน 101 
อาคารจุลละพราหมณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีขาราชการตำรวจ ครอบครัว และหนวยงาน
ขางเคียง เขารวมบริจาคโลหิต จำนวน 66 คน โดยในการจัดกิจกรรมดังกลาว บช.ตชด. ไดดำเนินการตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด และในหวงที่ผานมา หนวยงานในสังกัด 
บช.ตชด. ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลฯ และชวยเหลือประชาชนในชวงวิกฤติ 
โควิด 19 รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ครั้ง มีผูเขารวมบริจาคโลหิต รวมท้ังสิ้นจำนวน 3,121 คน 
   3) การกำชับขอสั่งการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง 
    ตามที่ บช.ตชด. ไดมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเขารวม
กิจกรรมจิตอาสาในระดับหัวหนาหนวยนั้น 
    สรุปจำนวนหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ และกองรอย
ปฏิบัติการ ที่เขารวมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 จากจำนวนหนวยใน
สังกัดทั้งสิ้น จำนวน 97 หนวย ดังนี ้
     (1) หนวยท่ีหัวหนาหนวยเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง ดังนี ้  
      ก. เดือนเมษายน   จำนวน   46 หนวย  
      ข. เดือนพฤษภาคม  จำนวน    26 หนวย 
      ค. เดือนมิถุนายน  จำนวน    45 หนวย 
      ง. เดือนกรกฎาคม จำนวน    55 หนวย 
     (2) หนวยท่ีหัวหนาหนวยไมไดเขารวมกิจกรรม ดังนี้    
      ก. เดือนเมษายน   จำนวน   51 หนวย  
      ข. เดือนพฤษภาคม  จำนวน    71 หนวย 
      ค. เดือนมิถุนายน  จำนวน    52 หนวย 
      ง. เดือนกรกฎาคม จำนวน    42 หนวย 
   4) ขอสั่งการการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ความสุขของประชาชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ครั้งที่ 5/2564 และครั้งท่ี 6/2564 
    สรุปขอสั่งการการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือความสุขของประชาชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ครั้งที่ 5/2564 และครั้งท่ี 6/2564 ในสวนที่เก่ียวของ
กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะตองดำเนินการตอเนื่อง มีดังนี ้
     (1) การดำเนินกิจกรรมขุดลอกคูคลอง การกำจัดวัชพืช/สิ่งปฏิกูล 
เพ่ือแกปญหาน้ำทวมในพ้ืนที่ ใหทุกหนวยประสานความรวมมือกับหนวยงานที่สามารถใหการสนับสนุนเครื่องจักร 
เครื่องทุนแรง เพ่ือลดจำนวนคนที่เขารวมกิจกรรม และใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม 
จะตองมีมาตรการในการปองกันใหดี ไมใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเปนคลัสเตอรในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
     (2) การนำประชาชนเขารวมกิจกรรมในพ้ืนที่ ใหขยายแนวรวมเพิ่มเติม
จากกลุมเดิม ใหเขามารวมกิจกรรมกับหนวย 
     (3) ทุกหนวยใหการสนับสนุนการประสานงานและการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานจิตอาสาของศนูยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ/เขต 
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     (4) ใหทุกหนวยดำเนินการจัดทำขอมูลทะเบียนกำลังพลกองกำลัง
จิตอาสาพระราชทานทุกระดับ ทั้งขอมูลตำรวจและเครือขายประชาชนในพ้ืนที่ใหเปนปจจุบัน 
     (5) การจัดกิจกรรมจิตอาสาของแตละหนวย ใหเชิญชวนประชาชน
จิตอาสาในพื้นที่เขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน โดยควรมีสัดสวนที่มากกวาขาราชการตำรวจจิตอาสาที่เขารวมกิจกรรม 
     (6) ตร. ไดจัดทำระบบฐานขอมูลกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ ของ ตร. “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” และจัดทำระบบการรายงานกิจกรรมจิตอาสา โดยให
ทุกหนวยเริ่มกรอกขอมูลในระบบฯ เพื่อจะเริ่มใชระบบดังกลาวในการประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสาในครั้งถัดไป 
    ซึ่งในเรื่องดังกลาว บช.ตชด. ไดมีหนังสือแจงใหทุกหนวยในสังกัดทราบและ
ดำเนินการตามสั่งการเรียบรอยแลว ขอความกรุณาทุกหนวยเรงรัดดำเนินการจัดสงขอมูลทะเบียนกำลังพล 
กองกำลังจิตอาสาพระราชทานท่ีเปนปจจุบันตามแบบฟอรมที่กำหนด สงให บช.ตชด. ภายในวันที่ 16 ส.ค.64  
   5) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (มิถุนายน-กรกฎาคม 2564) 
    ในหวงที่ผานมาหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได
จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้น จำนวน 260 ครั้ง (เดือนมิถุนายน 96 ครั้ง 
และเดือนกรกฎาคม 164 ครั้ง) แยกเปน 

  - จิตอาสาบริจาคปลูกปา  จำนวน       105 ครั้ง 
  - จิตอาสาบริจาคโลหิต    จำนวน        33  ครั้ง 
  - จิตอาสาแบงปน          จำนวน        76 ครั้ง 
  - ชุดมวลชนตำรวจชาง  จำนวน        12      ครั้ง 
  - จิตอาสาอื่น ๆ             จำนวน        34 ครั้ง 

   6) แนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานจติอาสาของ ตร. 
    ตร. อนุมัติลงวันที่ 25 ม.ิย.64 ใหใชแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อน
งานจิตอาสาของ ตร. เพ่ือนำไปใชในการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน สรุปสาระสำคัญและที่เกี่ยวของกับ
ตำรวจตระเวนชายแดน ดังนี ้
     (1) จิตอาสา หมายถึง จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อน
มนุษยโดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปติสุข ที่พรอมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปญญา เพ่ือสาธารณประโยชน 
ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน 
     (2) จิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” หมายถึง ประชาชนทุกหมูเหลา
ทั้งในและตางประเทศที่สมัครใจชวยเหลือผูอ่ืนยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการทำงานที่
เปนสาธารณประโยชน โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ 
     (3) จิตอาสาตามพระราโชบาย แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
      ก. จิตอาสาพัฒนา ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของแตละชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน ไมวาจะเปนกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
การดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพ รวมถึงการสาธารณสุข ฯลฯ  
      ข. จิตอาสาภัยพิบัติ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ทีม่ีวัตถุประสงคเพ่ือเฝา ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 
ที่สงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่โดยรวม และการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกลาว  
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      ค. จิตอาสาเฉพาะกิจ ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มี
วัตถุประสงคใหปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสตาง  ๆเปนการใชกำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับสวนราชการ
ที่เก่ียวของในการชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารวมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ 
และการฟนฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการรับเสด็จนั้นๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     (4) ภารกิจหลักที่สำคัญของ ตร. คือ มีหนาที่ในการถวายความปลอดภัย
องคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ บังคับใชกฎหมาย ปองกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา การจราจรและบริการประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ของราชอาณาจักร โดยทุกหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ สามารถริเริ่มโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาได
ตามอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนยอำนวยการใหญจิตอาสา
พระราชทาน และสวนราชการอื่น ท้ังจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 
     (5) การดำเนินงานศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 เพ่ือเปดอบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานภาค หรือหลักสูตรอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนผูรับผิดชอบและกำหนดใหใช
พ้ืนที่โรงเรียนสื่อสารตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เปนศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 โดยมอบหมายให 
บช.ตชด. เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการเตรียมความพรอม และใหสำนักงานยุทธศาสตร เปนหนวยรับผิดชอบ 
ในการประสานการปฏิบัติ ใหการฝกหลักสูตรตามที่ไดรับมอบหมาย เปนไปดวยความเรียบรอย โดยมอบหมาย
ให บช.ตชด. เปนหนวยรับผิดชอบในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม 
ใหมีความพรอม เพ่ือรองรับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามที่ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 
กำหนด จัดเจาหนาที่และครูฝกประจำหลักสูตรรถรับสงวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมจิตอาสา เมื่อมีการฝกอบรม
หลักสูตรจิตอาสา รวมท้ังประสานงานกับหนวยราชการอ่ืนที่เก่ียวของกับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 
     (6) แนวทางการปฏิบัติจิตอาสาพัฒนา การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
ของ ตร. จะเนนกิจกรรมในกลุมที่เปนหนาที่และอำนาจสนับสนุนภารกิจของ ตร. โดยตรง คือ ในกลุม 1 กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชามีสุข ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการดำเนินงานจิตอาสา และในกลุม 8 
กิจกรรมจิตอาสาฝายรักษาความปลอดภัยและจราจร ซึ่งเปนภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิสวนกิจกรรม
ในกลุมอ่ืน สามารถริเริ่ม สนับสนุนหรือเขารวมกิจกรรมกับสวนราชการอื่นตาม ความเหมาะสม และความสามารถ
ของบุคลากรของแตละหนวย 
     (7) แนวทางการปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ การปฏิบัติจะตองเริ่มดำเนินการ
ตั้งแตกอนเกิดเหตุภัยพิบัติ เพ่ือใหมีความพรอมและสามารถเขาชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและเยียวยาความเสียหาย
ไดอยางรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ในภาวะปกติ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ (การฟนฟู)  
     (8) แนวทางการปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ ตร. ใหดำเนินการวางแผนการ
จัดกำลังพลจิตอาสา 904 Local CAT ขาราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเครือขาย รวมดำเนินการ
ตามภารกิจที่ไดรับประสานจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
     (9) มอบหมายให บช.ตชด. รับผิดชอบและดำเนินการดังนี้ 
      ก. รับผิดชอบศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 และประสานการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการฝกหลักสูตรจิตอาสา ตามที่ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 กำหนด 
      ข. จัดกำลังพลจิตอาสา 904 และขาราชการตำรวจใน
สังกัด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติจิตอาสา หรือตามที่ไดรับการรองขอ 
      ค. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติจิตอาสาพัฒนา 
จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
รวมถึงสั่งการ มอบหมายและควบคมุ กำกับดูแล ใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติจิตอาสาที่กำหนด 
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      ง. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสา 904 ตามแนวทาง
การปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
      จ. ริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่เปนอำนาจหนาที่ของหนวย 
หรือกรณีเปนการริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของหนวยอื่น ใหประสานหนวยงานเจาของกิจกรรมนั้นทราบ 
เพ่ือสนับสนุนหรือเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
      ฉ. มอบหมายใหศูนยปฏิบัติการแตละระดับ วางระบบ 
เฝา ตรวจ เตือน โดยติดตามสถานการณขอมูลขาวสารลวงหนาจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ และเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อแจงเตือนภัยพิบัติลวงหนาใหหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีเตรียมการรองรับ 
และเขาแกไขปญหา เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติในการแกไขปญหาภัยพิบัติของหนวยปฏิบัติใน
พ้ืนที่ และประสานงานในการสนับสนุนการชวยเหลือ แลวรายงานผลการแกไขปญหาภัยพิบัติใหผูบังคับบัญชาทราบ 
      ช. ประชาสัมพันธผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของหนวย
และหนวยงานในสังกัด ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ของหนวย โดยใหมีการเผยแพรเปนวีดิทัศนภาพยนตรสั้น
ประมาณ 2 นาที อยางนอยสัปดาหละ 1 ชิ้น 
      ซ. สนับสนุนขาราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน เขารวม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามที่หนวยงานอ่ืนรองขอตามความเหมาะสม 
     (10) ตามแผนดำเนินงานระยะสั้น ซึ่งเปนแผนตามชวงเวลา/เฉพาะ
วันสำคัญ/ตามฤดูกาล/เฉพาะพื้นที่ และแผนดำเนินงานระยะเวลา 1 ป ซึ่งเปนแผนงานกิจกรรมที่ตองดำเนินการ
อยางตอเนื่อง สำนักงานตำรวจแหงชาติไดมอบหมายให บช.ตชด. เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ จำนวน 
2 โครงการ ไดแกโครงการ “ตระเวน ปลูกปา ชายแดน” และโครงการ “ชุดมวลชนตำรวจชาง” 
     (11) ตร. มคีำสั่งที่ 302/2564 ลง 25 มิ.ย.64 เรื่อง แตงตั้งคณะ 
อนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือความสุขของประชาชน ตร. แตงตั้งให รอง ผบ.ตร. 
ที่รับผิดชอบงานจิตอาสา เปนประธานอนุกรรมการ ฯ และมี ผบช.ตชด. เปนอนุกรรมการ โดยมีอำนาจหนาที่
ในการอำนวยการ ขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เผยแพร
และประชาสัมพันธการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ รายงานผลการดำเนินการของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ ใหคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาฯ ทราบเปนประจำทุกเดือน และกำหนดใหมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชุมรวมกันทุกวันพุธแรกของเดือน   
   7) กำชับการใชสื่อสังคมออนไลนของขาราชการตำรวจ ชวงสถานการณวิกฤติโควิด-19 
    จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาล
ไดมีขอกำหนด กรณีการบิดเบือนขอมูลขาวสารอันทำใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน การเสนอขาว 
จำหนาย หรือทำใหแพรหลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มีขอความอันอาจทำใหประชาชนเกิดความ
หวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสาร ทำใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งในเรื่องดังกลาว ตร. สั่งการใหผูบังคับบัญชา
ทุกหนวยกำชับการแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลนที่ไมเหมาะสม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่กระทบตอ
ภาพลักษณของหนวยงานและใหกำชับในการประชุมบริหารของหนวยทุกครั้ง 
    ในเรื่องดังกลาว บช.ตชด. ไดมีหนังสือกำชับใหทุกหนวยในสังกัดนำขอสั่งการ
ดังกลาว รวมถึงคำแนะนำและวีดีโอคลิปขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการใชสื่อสังคมออนไลนสำหรับ
ขาราชการตำรวจไปเผยแพรทางเว็บไซดและประชาสัมพันธใหขาราชการตำรวจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
โดยเครงครัด ซึ่งหากพบวามีการดำเนินการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดและทำใหเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณโดยรวมของหนวย จะตองถูกพิจารณาดำเนินการทางปกครองและทางวินัยตอไป  
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   8) การจัดทีมชางเพ่ือบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ ในการใหการชวยเหลือ
ในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
    สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เห็นชอบใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2564 การเผชิญเหตุ 
และกรณีบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย ใหบูรณาการหนวยงานเปนทีมชางในพื้นที่ทั้งหนวยทหาร ตำรวจ 
ฝายปกครอง สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพ่ือเรงซอมแซม
บานเรือนประชาชนโดยเร็ว 
    ตร. ไดมอบหมายให บช.ตชด. เปนหนวยรับผิดชอบหลัก จัดทีมชางเพ่ือบูรณาการ
หนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่การใหความชวยเหลือในพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย และให บช.น., ภ.1-9, 
บช.ก. สนับสนุนการปฏิบัติ โดยใหนำแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ตามอนุมัติ ตร. ลงวันที่ 25 มิ.ย.64 ทายหนังสือ ยศ. ที่ 0007.53/2980 ลงวันท่ี 17 มิ.ย.64 มาใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ 
    ในเรื่องดังกลาว บช.ตชด. ไดมีหนังสือที่ 0030.152/527 ลง 29 ก.ค.64 
สั่งการใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ที่มีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค ติดตามสถานการณ เตรียมระดมสรรพกำลัง 
ยานพาหนะ และสิ่งอุปกรณท่ีจำเปน เพ่ือเขาใหการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ โดยใหประสานความรวมมือ
กับจังหวัด อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมถึงตำรวจภูธรภาค 1-9 ในการบูรณาการ
การเขาใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีขณะเกิดเหตุและการเขาฟนฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุ โดยใหนำกำลังพล
ตำรวจตระเวนชายแดน กำลังพลจิตอาสา รวมถึงประชาชนจิตอาสาออกชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนอยางเต็มความสามารถ รวมทั้งฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู สรางขวัญกำลังใจของผูประสบภัย 
ใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยใหนำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน พ.ศ.2563 และแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   9) ผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย 
ประจำป 2564 
    ตามที่ บช.ตชด. ไดจัดสงผลงานการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2564 ในประเภทที่ 5 ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของ
ชุมชนบริเวณบานพักในหนวยตำรวจ) โดยไดพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด จำนวน 2 ผลงาน ไดแก ผลงาน
“ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคายนเรศวรมหาราช” ของ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. และผลงาน “ตำรวจตระเวนชายแดน
นอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชีวิต” ของ รอย ตชด.434  
    บัดนี้คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2564 ไดใหความเห็นชอบผลการประเมินของคณะทำงานประเมินผลงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2564 เรียบรอยแลว ผลการตัดสินการประกวด
ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2564 ในประเภทที่ 5 ประเภทชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบานพักในหนวยตำรวจ) ดังนี ้
     - รางวัลชนะเลิศ “ตำรวจตระเวนชายแดนนอมนำศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาชีวิต” ของ รอย ตชด.434 
     - รางวัลรองชนะเลิศ “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคายนเรศวรมหาราช” 
ของ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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    ในสวนของกำหนดการพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2564 หากมีความชัดเจน จะแจงใหทราบอีกครั้ง 
   10) การจัดทำแผนปฏิบัติงานและคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
    ตามที่ บช.ตชด. ไดดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใตแผนแมบท 
อพ.สธ. ซึ่งตาม (ราง) แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน ตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด 
(1 ตุลาคม พ.ศ.2564- 30 กันยายน พ.ศ.2569) ไดกำหนดกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยูภายใต 3 กรอบการ
ดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
    ในเรื่องดังกลาว บช.ตชด. ไดมีหนังสือแจงใหทุกหนวยในสังกัดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานและความตองการงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามเกณฑการพิจารณา
แผนปฏิบัติงานป 2566 ของหนวยงานรวมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  
    ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางรวบรวมแผนปฏิบัติงาน และความตองการงบประมาณ
ที่หนวยตาง ๆ ไดจัดสงมาใหกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวเรียบรอย 
จะกำหนดนัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมปกปก สำรวจ เก็บรวบรวม ปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรม
พิเศษ สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรและกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และนำสง อพ.สธ.ตอไป 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  4.8.5 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
   ๑) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ 
   ดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีกำหนดการเสด็จฯ ติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๒๓ ผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสออนไลน  

  ๑.๑ หวงวันท่ี ๒๑ - ๒๓ ก.ค.64 จำนวน ๔ แหง คือ รร.ตชด.การทาอากาศยาน 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร, รร.ตชด. ค็อกนิสไทยฯ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร, รร.ตชด. คอนราดเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค 
จ.นครพนม, รร.ตชด.บานหนองดู อ.โพนสวรรค จ.นครพนม สงักัด กก.ตชด.๒๓ 
    ๑.๒ วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ จำนวน ๒ แหงคือ รร.ตชด.ฮิลมารพาเบิล และ รร.ตชด.
นานกปด อ.ปากชม จว.เลย สงักัด กก.ตชด.๒๔ 
    ๑.๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ ส.ค.๖๔ จำนวน ๖ แหง คือ รร.ตชด.บานโปงตะแบก 
อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ, รร.ตชด.บานนุชเทียน อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก, รร.ตชด.บานลาดเรือ อ.ชาติตระการ 
จว.พิษณุโลก, รร.ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก, รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ, 
รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ สังกัด กก.ตชด.๓๑ 
   2) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสมารทบอรดอัจฉริยะพรอมอุปกรณ 
    ดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสมารทบอรดอัจฉริยะ (Huawei Idea Hup Pro ขนาด ๖๕ นิ้ว) 
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พรอมอุปกรณ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัด บช.ตชด. และ รร. ในสังกัด สพฐ. โดยเปนโครงการโรงเรียนพ่ีโรงเรียนนอง ทำหนาท่ี
ชวยเหลือดูแลซึ่งกัน มีรายชื่อ รร.ที่ไดรับพระราชทานสมารบอรดอัจฉริยะ ดังนี ้
    ๑. รร.ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีนแหงประเทศไทย อ.ละหานทราย จว.บุรรัีมย สังกัด กก.ตชด.21 
    ๒. รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย (โรงเรียนพ่ี) 
    ๓. รร.ตชด.การทาอากาศยานฯ  อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สังกัด กก.ตชด.23 
    ๔. รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จว.มุกดาหาร (โรงเรียนพ่ี) 
    ๕. รร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ อ.แมสะลองใน จว.เชียงราย สังกัด กก.ตชด.32 
    ๖. รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เมือง จว.เชียงราย (โรงเรียนพ่ี) 
    ๗. รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ จันทรเสน  อ.แมระมาด จว.ตาก สังกัด กก.ตชด.34 
    ๘. รร.แมระมาดวิทยาคม อ.แมระมาด จว.ตาก (โรงเรียนพี)่ 
    ๙. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ บานหมองก๊ัวะ อ.อุมผาง จว.ตาก สังกัด กก.ตชด.34 
    ๑๐. รร.อุมผางวิทยาคม อ.อุมผาง จว.ตาก (โรงเรียนพ่ี) 
   3) การดำเนินการแจกจายหนากากอนามัย(Mask) และแอลกอฮอล (L) พระราชทาน 
    บช.ตชด. ไดดำเนินการแจกจายส่ิงของพระราชทาน ซึ่งเปน หนากากอนามัย 
(Mask) สำหรับนักเรียนเด็กเล็ก เด็กโต และบุคลากรครู พรอมทั้งแอลกอฮอล(L) ใหกับ รร.ตชด. ในสังกัด ดังนี้ 

  - (Mask) สีชมพู สำหรับ นร.เด็กเล็ก คนละ ๓ ชิ้น 
  - (Mask) สีฟา สำหรบั นร.เด็กโต คนละ ๓ ชิ้น 
  - (Mask) สีขาว สำหรับ บุคลากรครู คนละ ๒ ชิ้น 
  - แอลกอฮอล (L) รร.ละ ๓ แกลอน 

   ซึ่ง บช.ตชด. ไดประสานใหหนวยเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานดังกลาว 
ในหวงวันที่ ๑ – 5 ก.ค.64 ที่ บช.ตชด. และหนวยไดดำเนินการมารับสิ่งของเรียบรอยแลว 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.9 บก.สสน.บช.ตชด. 
  4.9.1 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. (2.54.12 - 2.56.02) 
   1) ผลการปฏิบัติโครงการสายใยวัยเกษียณ 
    - เดือนมิถุนายน   จำนวน  4,943 ราย 
    - เดือนกรกฎาคม  จำนวน  6,790  ราย 
   2) การจัดทำบำเหน็จบำนาญ 
    - เดือนมิถุนายน   จำนวน  1,821  ราย 
    - เดือนกรกฎาคม  จำนวน     711 ราย 
   3) ผลการจัดการจายภาษีประจำป พ.ศ.2563 
    - เดือนมิถุนายน   จำนวน     522 ราย 
    - เดือนกรกฎาคม  จำนวน     211 ราย 
   4) ผลการปฏิบัติเก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะห (บช.ตชด.สวนกลาง) 
    - มีสมาชิกจำนวน 501 ราย และไดมีการชวยเหลือสงเคราะหใหกับทายาท
สมาชิกเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 2 ราย 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 



- ๕๗ - 

  4.9.2 ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) เงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (ประชุมวันที่ 6 ส.ค.64) 

   เงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มียอดคงเหลือยกมา 
ณ ตนปงบประมาณ พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 1 ต.ค.63 รวม 3 หนวย ไดแก กก.ตชด.12, 14 และ 31 
รวมทั้งสิ้น 100,560 บาท (หนึ่งแสนหารอยหกสิบบาทถวน) 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการเงิน ไดโอนเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ใหหนวยงานในสังกัด บช.ตชด.  รวม 16 หนวย ไดแก กก.ตชด.11-14, 21-24, 31-34 
และ 41-44  ซึ่งเปนการโอนจัดสรร 6 ครั้ง เปนเงนิ 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) 

     (1) ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) หนวยละ 
100,000 บาท เม่ือวันที่ 27 พ.ย.63 รวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) 
               (2) ครั้งท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1 (เดือนธันวาคม 2563) หนวยละ 50,000 บาท 
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) 
               (3) ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2564) หนวยละ 
80,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 รวมทั้งสิ้น 1,280,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
               (4) ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) หนวยละ 40,000 บาท 
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 รวมทั้งสิ้น 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
               (5) ครั้งที่ 5 ไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) หนวยละ 
70,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 รวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 
               (6) ครั้งที่ 6 ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) หนวยละ 35,000 บาท 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 รวมทั้งสิ้น 560,000 บาท (หาแสนหกหมื่นบาทถวน) 

   ผลการเบิกจายเงินกองทุนฯ ของหนวยที่ไดรับการจัดสรรเงิน 16 หนวย    
ณ วันที่ 31 ก.ค.64 สรุปดังนี้  

    (1) หนวยที่มีผลเบิกจายมากกวา 77 % จำนวน 7 หนวย ไดแก 
กก.ตชด.11, 21, 22 34, 42, 43, 44  

    (2) หนวยที่มีผลเบิกจายนอยกวา 77 % จำนวน 9 หนวย ไดแก 
กก.ตชด.12, 13, 14, 23, 24, 31, 32, 33, 41  
       ผลการเบิกจายในภาพรวมของ บช.ตชด. คดิเปนรอยละ  75.14 
   2) เงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว  
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 บช.ตชด. ไดรับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว จาก ตร. จำนวนเงิน 1,059,050 บาท (หนึ่งลานหาหมื่นเกาพัน
หาสิบบาทถวน)    

   ผลการเบิกจายเงินกองทุนฯ ของหนวยท่ีไดรับการจัดสรรเงิน 5 หนวย ณ วันที่        
31 ก.ค.64 ผลการเบิกจายในภาพรวมของ บช.ตชด. คิดเปนรอยละ 72.21   
   2) รายงานผลการตรวจสอบของ สตส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   
            - ในเดือนกรกฎาคม 2564 ยังไมมีการแจงเขาตรวจสอบหนวยในสังกัด บช.ตชด.  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  4.9.3 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 
5 ส.ค.64 มีผูติดเชื้อเพ่ิมจำนวน 20,920 ราย พบผูเสียชีวิตจำนวน 160 ราย 
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   2) สถิติขาราชการตำรวจตระเวนชายแดนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 
4 ส.ค.64 มียอดปวยสะสมท้ังหมด 91 ราย ปจจุบันรักษาตัวใน Hospital, Field hospital, Hospitel และ 
Home Isolation จำนวน 17 ราย  
   3) ขอมูลขาราชการตำรวจไดรับการฉีดวัคซีนแลว จำนวน 11,262 ราย คิดเปน 58.6% 
ของยอดรวมขาราชการตำรวจทั่วประเทศ 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

5. วาระที่ 6 การสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด.   
  5.1 พล.ต.ต.สมพงษ   เตชะสมบูรณ    รอง ผบช.ตชด. 
   - เนนย้ำ ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. และหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหเรงรัดเรื่องการดำเนินการ
ทางวินัย โดยใชวิธีการที่สามารถทำการสอบสวนพยาน หรือผูที่เก่ียวของในชวงสถานการณโควิด ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.2 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต    รอง ผบช.ตชด. 
   5.2.1 ขอชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด บช.ตชด. 
    - การติดตามผลการปฏิบัติงานดานการปราบปราม ในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมีการจับกุมอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องการลักลอบหลบหนี 
เขาเมือง และในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งผลการปฏิบัติของทุกหนวยอยูในเกณฑที่ดีมาก 
   5.2.2 กำชับขาราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ตชด. ที่ปฏิบัติหนาที่ชุดปฏิบัติการขาว 
ชุดยาเสพติด ใหผูบังคบับัญชาเขาไปควบคุมกำกับดูแลเรื่องความประพฤติและการปฏิบัตหินาที่อยางใกลชิด 
   5.2.3 กำชับขาราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการจับกุมคดีลักลอบหลบหนี
เขาเมือง กรณีท่ีมีการจับกุมนายจาง ผูนำพา ผูใหที่พักพิง ขอใหหนวยที่จับกุมหรือรวมจับกุม ประสานกับสถานีตำรวจ
ในพ้ืนที่ หากมีการแจงขอหาการคามนุษยเพ่ิมเติมใหรายงานมายัง บช.ตชด. ทราบดวย 
    5.2.4 ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ชุดควบคุมฝูงชน ท่ีปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนท่ีสวนกลาง และกำลังพลท่ีปฏิบัติงานประจำสถานที่
กักกันโรครูปแบบเฉพาะองคกร Organizational Quarantine (OQ) ใหดูแลรักษา การปองกันตัวเองจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหมีการทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณทั้งกอนและหลังปฏิบัติภารกิจอยางเครงครัด 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.3 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ    รอง ผบช.ตชด. 
   - ไมมีขอสั่งการและขอกำชับ 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
  

  5.4 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช    รอง ผบช.ตชด. 
   5.4.1 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องฐานขอมูลของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่เปนตำรวจ และใหทุก กก.ออกคำสั่งมอบหมายหนาทีใ่หครูไปปฏิบัติหนาที่ในแตละโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
   5.4.2 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่อง การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.5 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม    รอง ผบช.ตชด. 
   5.5.1 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหนวย
โดยเฉพาะคลังอาวุธ ตองมีความมั่นคงและแข็งแรง 
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   5.5.2 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องมาตรการควบคุมไมใหกำลังพล เขาไปเก่ียวของ
กับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
      ที่ประชุม      รับทราบ  
 

  5.6 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน    รอง ผบช.ตชด. 
   - ขอชมเชยผลการปฏิบัติหนาที่ของ ตชด.ภาค 4 ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ปฏิบัติ
หนาที่ รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 โดยเฉพาะดานการปราบปรามผลการจับกุมคดยีาเสพติดรายใหญ  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.7 พล.ต.ท.วิชิต   ปกษา    ผบช.ตชด. /ประธาน 
   5.7.1 เนนย้ำ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. เรื่องการติดตามหนังสือขอใชพื้นท่ีเกาะกูด 
เพ่ือใชเปนฐานปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการจุดตรวจชายฝงริมทะเลเกาะกูด  
   5.7.2 กำชับเรื่องการกำกับดูแลกำลังพลในหนวย พฤติกรรมสวนตัว การแตงกาย 
การใชกิริยาวาจา พฤติกรรมที่ไมถูกกฎหมายเชนการไปเก่ียวของกับยาเสพติด หรือการไปปฏิบัติหนาที่ในการจับกุม 
อยาใหเกิดปญหาหรือสรางปญหาที่สงผลกระทบตอภาพลักษณหนวย 
   5.7.3 กำชับเรื่องการโพสตขอความบนสื่อสังคมออนไลน ใหถือการปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. 
และใหพิจารณาตามความเหมาะสมดวย 
   5.7.4 เนนย้ำเรื่องเตรียมการจัดกำลังพลทดแทนในพื้นที่ จชต. ใหเปนไปตามแนวทาง
ที่ขอกำลังพลเพ่ิมเติม 
   5.7.5 เนนย้ำใหทุกหนวยเตรียมความพรอมของกำลังพลในภารกิจควบคุมฝูงชน 
จัดกำลังพลสนามใหเต็ม 1 หมู และใหบริหารจัดการกำลังพลใหมีความพรอมเสมอ 
   5.7.6 เนนย้ำการเตรียมความพรอมของ บก.ตชด.ภาค 1 เรื่องภารกิจควบคุมฝูงชน 
ขอใหมีการเตรียมความพรอมของสถานที่และการประสานการปฏิบัต ิ
   5.7.7 เนนย้ำให บก.ตชด.ภาค 4 สำรวจกำลังพลที่ไดรับการแตงตั้งใหมในสังกัด ในดาน
วุฒิการศกึษา หรือความสามารถพิเศษ และจัดทำประวัติเพ่ือประโยชนในการบริหารกำลังพลของหนวยในอนาคต 
   5.7.8 กำชับเรื่องการสำรวจพื้นที่หนวยและพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ยังมีปญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และหลักฐานทางการครอบครอง ใหเรงรีบประสานงาน
และดำเนินการกอนสิ้นปงบประมาณ 
   5.7.9 กำชับเรื่องการเตรียมการรับเสด็จออนไลนของ กก.ตชด.24 และ กก.ตชด.31 
ขอใหมีการเตรียมการรับเสด็จเปรียบเสมือนรับเสด็จจริง และใหดูแลเรื่องสถานที่ ความสะอาดในทุกสวนอยาใหบกพรอง 
   5.7.10 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ตรวจสอบในเรื่องระบบฐานขอมูล ผลผลิต 
สถิติตางๆ ใหถูกตองครบถวน 
   5.7.11 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ที่มีการรับเสด็จ ใหดำเนินการบันทึกพระราชกระแส
รับสั่ง เพ่ือจะไดนำมาสรุปเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป 
   5.7.12 เนนย้ำ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องการสอบคุรุทายาท ใหดำเนินการไปตามแผนการ
ปฏิบัติที่กำหนดไว 
   5.7.13 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องของการลงนามถวายพระพรทางออนไลน 
ใหทุกหนวยมีการประชาสัมพันธเชิญชวนลงนามถวายพระพร และสรุปรายงานผลการปฏิบัต ิ
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   5.7.14 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ สถานที่
จะตองเปนเขตหวงหาม มีรั่วกั้น ติดกลองวงจรปด และมีการปฏิบัติหนาที่เวรยามโดยเครงครัด โดยใหผูบังคับบัญชา
ควบคุม กำกับดูแล อยาใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
   5.7.15 เนนย้ำให รร.ตชด. และ ศกร.ตชด. ทำการเพาะปลูก เพาะพันธุไม เตรียมพรอม
เรื่องภัยแลง หรือภัยตามธรรมชาติ หากมีประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความเดือดรอน ใหนำผลผลิตทางการเกษตร
เขาไปชวยเหลือ 
   5.7.16 กำชับเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
   5.7.17 กำชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 

5.7.18 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติ
มิชอบและการคามนุษย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
  
 พ.ต.ต.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
               ( สมฤด ี  ตังเจริญ )     
                สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
 
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 


