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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 6/2564 

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 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.อำพล   อมรลักษณปรีชา รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
 6. พ.ต.อ.อำนาจ   หาญไฟฟา ผกก.ฝสสน.3 บก.สสน.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.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด.  
 2. หนวยรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 63 หนวย 
ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 2. พล.ต.ต.ณฐั   สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
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 08.30 น. 
 

๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 5/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.๖4 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 5/๒๕๖4 เมื่อวันที ่5 ส.ค.๖4  
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3. วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา  
 3.1 รายงานความคืบหนาหนังสือขอใชพ้ืนที่เกาะกูด เพื่อใชเปนฐานปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการจุดตรวจ
ชายฝงริมทะเลเกาะกูด (ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.) 
  - เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 กก.ตชด.11 มีหนังสือแจงการขอใชพื้นท่ีบานอาวสลัด ม.6 ต.เกาะกูด 
อ.เกาะกูด จว.ตราด จำนวน 30 ไร เพื่อใชเปนฐานปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการจุดตรวจชายฝงริมทะเลเกาะกูด 
และลานจอดเฮลิคอปเตอรในการสงกลับสายแพทย และมีหนังสือให กปช.จต. และสำนักงานธนารักษพื้นที่ จว.ตราด 
ทราบเพ่ือดำเนินการรังวัดที่ดิน 
 ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

 3.2 รายงานความคืบหนาการสอบคุรุทายาท (ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.) 
  1) ตามที่ ตร. ไดอนุมัติให บช.ตชด. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก (ศษิยเกา รร.ตชด.) 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหนาที่ครู รร.ตชด. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น 
   - ประกาศ บช.ตชด. ลงวันที่ 1 ก.ค.64 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   - ประกาศ บช.ตชด. ลงวันที่ 9 ก.ค.64 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล 
ภายนอก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   - ประกาศ บช.ตชด. ลงวันท่ี 30 ก.ค.64 เรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคล 
ภายนอก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2) จำนวนยอดผูสมัครสอบทั้งหมด จำนวน 1,057 ราย โดยจำแนกเปน 
   - กก.ตชด.11 ผูสมัครสอบจำนวน  28  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  3  อัตรา 
   - กก.ตชด.12 ผูสมัครสอบจำนวน  42  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  4  อัตรา 
   - กก.ตชด.13 ผูสมัครสอบจำนวน  63  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  7  อัตรา 
   - กก.ตชด.12 ผูสมัครสอบจำนวน  82  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  5  อัตรา 
   - กก.ตชด.21 ผูสมัครสอบจำนวน  53  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  6  อัตรา 
   - กก.ตชด.22 ผูสมัครสอบจำนวน  59  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  6  อัตรา 
   - กก.ตชด.23 ผูสมัครสอบจำนวน  30  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  6  อัตรา 
   - กก.ตชด.24 ผูสมัครสอบจำนวน  66  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  7  อัตรา 
   - กก.ตชด.31 ผูสมัครสอบจำนวน  34  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  2  อัตรา 
   - กก.ตชด.32 ผูสมัครสอบจำนวน  46  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  8  อัตรา 
   - กก.ตชด.33 ผูสมัครสอบจำนวน 109 ราย ไดรับจัดสรรจำนวน 15 อัตรา 
   - กก.ตชด.34 ผูสมัครสอบจำนวน 163 ราย ไดรับจัดสรรจำนวน 13 อัตรา 
   - กก.ตชด.41 ผูสมัครสอบจำนวน  67  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  5  อัตรา 
   - กก.ตชด.42 ผูสมัครสอบจำนวน  25  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  3  อัตรา 
   - กก.ตชด.43 ผูสมัครสอบจำนวน 110 ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  5  อัตรา 
   - กก.ตชด.44 ผูสมัครสอบจำนวน  80  ราย ไดรับจัดสรรจำนวน  5  อัตรา 
  3) แผนการดำเนินการรับสมัครฯ (กระบวนการที่เหลือ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับ ภารกิจ วันดำเนินการ หนวยปฏิบัต ิ
1. - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธคิดัเลือก 30 ส.ค.64 บก.ตชด.ภาค 1 – 4 

2. - ทดสอบความรู (สอบขอเขียน) และสอบสัมภาษณ 4 – 5 ก.ย.64 
กก.ตชด.หมายเลข,  
บก.ตชด.ภาค 1 - 4 
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     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

4. วาระที่ 4  หนวยในสังกัด บช.ตชด. รายงานผลการปฏิบัติสำคัญที่ผานมา และการปฏิบัติในหวงตอไป  
๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1 
 4.1.1 งานเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  1) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 พล.ต.ต.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนประธานในพิธี

ปลอยพันธุปลา จำนวน 10,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชีนีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค 1 

  2) หวงวันที่ 9- 23 ส.ค.64 กก.ตชด.14 จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด 
จำนวน 1 ชุด และกำลังพลจำนวน 30 นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับแรม(เปนการสวนพระองค) ณ คายนเรศวร อ.ชะอำ จว. เพชรบุร ี
  4.1.2 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 

  ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 ไดดำเนินการตามโครงการจิตอาสา ในหวง 
เดือนสิงหาคม 2564 รวม 39 ครั้ง 

   - บก.ตชด.ภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม  3  ครั้ง 
   - กก.ตชด.11 จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม  4  ครั้ง 
   - กก.ตชด.12 จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม  4  ครั้ง 
   - กก.ตชด.13 จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม 20 ครั้ง 
   - กก.ตชด.14 จัดกิจกรรมจิตอาสา  รวม  8  ครั้ง 

  4.1.3 ผลการปฏิบัติงานในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   1) ผลการดำเนินการสถานท่ีกักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ในพ้ืนที่อาคาร รอย ตชด.  

ลำดับ ภารกิจ วันดำเนินการ หนวยปฏิบัต ิ

 
3. 

- ประกาศผลทดสอบความรู (ขอเขียน) และสมัภาษณ  
  (ผานเกณฑขอเขียนรอยละ 60) 
- สงเอกสารหลักฐานตรวจสอบ (ประวัต,ิ การศึกษา, 
  หลักฐานทางทหาร ฯลฯ) 

10 ก.ย.64 
 

13 ก.ย.64 

บก.ตชด.ภาค 1 – 4 
 
กก.ตชด.หมายเลข 

4. 

- ตรวจรางกายและพิมพลายน้ิวมอื 
- รพ.ตร. สงผลการตรวจรางกาย/ทว. สงผลพิมพ 
  ลายนิ้วมือให บช.ตชด. (ฝอ.1ฯ) 
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและลักษณะ 
  ตองหามฯ ตามคำสั่งท่ี 1/2558 ลง 8 พ.ค.58 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและลักษณะ 
  ตองหามฯ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 189/2558 ลง 7 เม.ย.64  
  และคำสั่ง ตร. ที่ 441/2558 ลง 7 ส.ค.58 
- บช.ตชด. (ฝอ.1ฯ) สงผลการตรวจรางกายและผลตรวจ 
  พิมพลายน้ิวมือให บก.ตชด.ภาค 1 - 4 

11 - 15 ต.ค.64 

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
ฝสสน.3, 5 บก.สสน.บช.ตชด., 
รพ.ตร., ทว. 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
(ระดับ บช.ตชด.) 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

5. 
- ประกาศผลผูผานการตรวจรางกาย 
- อุทธรณผลการตรวจรางกาย 

22 ต.ค.64 
23 - 29 ต.ค.64 

บก.ตชด.ภาค 1 - 4 

6. - บก.ตชด.ภาค 1 – 4 ประกาศผลการคดัเลือก 30 ต.ค.64 บก.ตชด.ภาค 1 - 4 
7. - ดำเนินการทำคำสั่งบรรจุแตงตั้ง  บช.ตชด. (ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.) 
8. - บรรจุแตงตั้ง 31 ต.ค.64 บช.ตชด. (ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.) 
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7 แหง ในภาพรวม บก.ตชด.ภาค 1 มียอดผูกักตัวสะสมตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.64 – ปจจุบัน จำนวน 917 คน คงเหลือ
ปจจุบัน ยอดผูกักตัว จำนวน 63 คน 

   2) สรุปขอมูลการฉีดวัคซนีปองกันโรคโควิด-19 ของขาราชการตำรวจในสังกัด 
    ขาราชการตำรวจในสังกัด รวมจำนวน 3,369 คน, สมัครใจฉีดวัคซีน 

2,588 คน, ฉีดวัคซีนแลว 1 เข็มจำนวน 2,096 คน, ฉีดวัคซีนแลว 2 เข็ม จำนวน 1,557 คน, ยังไมไดรับ
การฉีดวัคซีน จำนวน 492 คน และไมสมัครใจฉีดวัคซีน จำนวน 671 คน, ปวยมีโรคประจำตัว จำนวน 114 คน  

 4.1.4 ผลการปฏิบัติงานปองกันรักษาสถานการณชายแดน  
1) การลาดตระเวน และตรวจสอบหลักเขตแดน ผลการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น จำนวน 326 ครั้ง  
 - กก.ตชด.11 จำนวน     78  ครั้ง 
 - กก.ตชด.12 จำนวน     85  ครั้ง 
 - กก.ตชด.13 จำนวน   120  ครั้ง 
 - กก.ตชด.14 จำนวน     43  ครั้ง 
2) ผลการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,073 ครั้ง 
 - กก.ตชด.11 จำนวน     72  ครั้ง 
 - กก.ตชด.12 จำนวน   120  ครั้ง 
 - กก.ตชด.13 จำนวน   745  ครั้ง 
 - กก.ตชด.14 จำนวน   136  ครั้ง 

  3) การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานจำนวน 1 ครั้ง 
 - กก.ตชด.11 จำนวน      -  ครั้ง 
 - กก.ตชด.12 จำนวน     1  ครั้ง 
 - กก.ตชด.13 จำนวน      -  ครั้ง 
 - กก.ตชด.14 จำนวน      -  ครั้ง 

  4.1.5 ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท (รอบเดือนสิงหาคม 2564) 
   1) ผลการปราบปรามยาเสพติด   
    จับกุม 88 ครั้ง ผูตองหา 93 คน ของกลาง ยาบา จำนวน ๓๔๘,๖๒๑ เม็ด 
และไอซ จำนวน ๑๗๒.๕๙ กรัม 
   ๒) ผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรปาไม และสัตวปา  
    จับกุม/ตรวจยึด 1 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง ไม จำนวน 4 ทอน 
   3) ผลการการปราบปราม จับกุม ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง  
    จับกุม 30 ครั้ง ผูตองหาชาวเมียนมา 68 คน,ชาวกัมพูชา 6 คน 
   4) ผลการปราบปรามจับกุมความผิดเก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
    จับกุม/ตรวจยึด 6 ครั้ง ผูตองหา 6 คน ของกลาง อาวุธปนยาว จำนวน 2 กระบอก
อาวุธปนไทยประดิษฐ จำนวน 4 กระบอก และกระสุน จำนวน 30 นัด 
   5) ผลการปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดการลักลอบนำสินคาหลบหนีศุลกากร 
    จับกุม/ตรวจยึด 3 ครั้ง ผูตองหา 7 คน ของกลาง บุหรี่ตางประเทศ จำนวน 
600 ซอง และหอมแดง จำนวน 19 กระสอบ 
   6) ผลการปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดการโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต 
    จับกุม/ตรวจยึด 1 ครั้ง ไมพบผูตองหา ของกลาง รถจักรยานยนตจำนวน 2 คัน 
   7) ผลการจับกุมผูตองหาตามหมายจับและหมายศาล จำนวน 3 หมาย ผูตองหา 3 คน 
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4.1.6 ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
    - สรุปผลการดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
    เม่ือวันที่ 24 ส.ค.64 คณะครูฯ รร.ตชด.ตะโกปดทอง รวมประกอบอาหาร
กลางวัน พรอมจัดทำขาวกลองแจกจายใหกับนักเรียน นำผลผลิต และเมล็ดพันธุผักของโรงเรียนมอบใหกับผูปกครอง
ในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   4.1.7 การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 
  - เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผูชวย ผบ.ตร.พรอมคณะ ไดเดินทาง

มาตรวจเยี่ยมรับฟงปญหาชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ 
ผกก.ตชด.12 รวมใหการตอนรับ 

 4.1.8 ผลการดำเนินการของหนวย และภารกิจสนับสนุน 
  1) ระหวางวันที่ 6-8 ส.ค.64 และวันที่ 13-20 ส.ค. 64 กก.ตชด.11-13 จัดกำลังพล

กองรอยควบคุมฝูงชน สนับสนุน บช.น.ภารกิจรักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนที่ กทม.  
  2) กก.ตชด.11 -14 ไดจัดกำลังพลชุดชางสนาม พรอมอุปกรณ สนับสนุนภารกิจ

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

  3) บก.ตชด. ภาค 1 ใหการสนับสนุนสถานที่อาคารหอประชุมรักสามัคคี โดยใชเปน
สถานที่ควบคุมพิเศษเปนการเฉพาะคราว พรอมสนับสนุนกำลังพลในการรักษาความปลอดภัย ในหวงวันที่ 
6-8 ส.ค.64 

 4.1.9 สรุปผลการใชจายงบประมาณของ บก.ตชด.ภาค 1 ณ วันที ่27 ส.ค.64 ในภาพรวม 
ดำเนินการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 77.42 

1) บก.ตชด.ภาค 1 เบิกจายไดรอยละ 88.29 
2) กก.ตชด.11 เบิกจายไดรอยละ 80.39 
3) กก.ตชด.12 เบิกจายไดรอยละ 63.68 
4) กก.ตชด.13 เบิกจายไดรอยละ 72.28 
5) กก.ตชด.14 เบิกจายไดรอยละ 82.47 

4.1.10 แผนท่ีจะดำเนินการในหวงตอไป  
   1) เตรียมความพรอมสถานท่ี บก.ตชด.ภาค 1 เปนสถานที่ควบคุมพิเศษเปนการเฉพาะคราว 
ตามสั่งการของ ตร. 
   2) เตรียมความพรอมกำลังพลกองรอย คฝ.ฯ เพ่ือสนับสนุน ตามสั่งการของ ตร. 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
4.2.๑ การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

          1) ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
             (๑) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ ใน ร.ร.ตชด. ผานสื่ออิเลกทรอนิกส ออนไลน ในพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๔ จำนวน ๒ โรงเรียน 
     ก) ร.ร.ตชด.ฮิลมาพารเบิล ต.เชียงกลม อ.ปากชม จว.เลย 
     ข) ร.ร.ตชด.บานนานกปด ต.หวยบอซื่น อ.ปากชม จว.เลย 
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              (๒) สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประทับแรม ณ พระตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง 
จว.นครราชสีมา  
                บก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมาย ผกก.ตชด.๒๔ ควบคมุกำกับดูแลการปฏิบัติกำลังพล
ที่ปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยจัดกำลังพลสนับสนุน กอร.ถปภ.ประจำพ้ืนที่ประกอบดวย 
                   ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 2 ชุด
สสน.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่เสด็จ 
                   ข) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด 
สสน.กอร.ถปภ.ประจำตำหนักทิพยพิมานฯ โดยใหอยูปฏิบัติภารกิจตลอดหวงระยะเวลาที่พระองคทรงประทับแรม  
                   ค) จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จ 
              ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
สมพระเกียรติ และสมตามพระราชประสงค 
   ๒) การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 
    - บก.ตชด.ภาค ๒ และหนวยในสังกัดไดดำเนินการจัดซุมพระบรมฉายาลักษณ  
และจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง     
ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งมีการลงนามถวายพระพรผานระบบออนไลนทางเว็บไซตของหนวยงาน 
ในพระองค 
  4.2.2 การปองกันและรักษาสถานการณชายแดน 
   1) สถานการณชายแดนภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในหวงเดือนสิงหาคม 25๖๔ 
อยูในภาวะปกติ การปฏิบัติงานตามแผนปองกันชายแดน ตามนโยบายของรัฐบาล และหนวยเหนือสั่งการฯ 
รายละเอียดการปฏิบัติดังนี ้
    (1) กำลังพลลาดตระเวนตามพ้ืนที่ลอแหลม หรือสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดกฎหมาย 
เพ่ือปองกันการรุกล้ำอธิปไตย การลักลอบกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน และลาดตระเวนเฝาตรวจ ตามชองทางทาขาม 
ชองทางธรรมชาติ เพ่ือปองกัน การลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,230 ครั้ง        
    (2) ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองบุคคล ทั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ของหนวย และรวมบูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนที่ เพื่อสกัดก้ันและปองกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน ๘90 ครั้ง 
    (3) จัดชุดเคลื่อนที่เร็วใหการสนับสนุนหนวยกำลังในพ้ืนที่ จำนวน ๒๕ ครั้ง 
และเตรียมพรอม ณ ที่ตั้ง พรอมใหการสนับสนุนเม่ือไดรับการประสาน 
     - เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.อนุรักษ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.
ภาค ๒ และคณะฯ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการสกัดก้ันแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย มอบนโยบาย รับฟงบรรยายสรุป 
ในพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๒ โดยมี พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22 พรอมดวยขาราชการตำรวจ
ในสังกัด กก.ตชด.๒๒ ใหการตอนรับ 
   2) สรุปผลการปฏิบัติงานของที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  
    - เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.64 ทก.ตชด.ภาค ๒ ตรวจพบการละเมิด MOU ป 43 
จำนวน 1 ครั้ง โดย ฝายกัมพูชาไดกอสรางถนนคอนกรีตบริเวณวัดแกวสิกขาคีรีสวาระ ทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร 
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ซึ่งมีนายแฮม ซีนาด ผอ.กองผังเมืองพัฒนาปราสาทพระวิหารและประชากรศาสตร รวมกับเจาหนาที่ทางเทคนิค 
จำนวน 2 คน ลงพ้ืนที่ตรวจงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานถนนคอนกรีต ระยะทาง 250 เมตร บนเขาพระวิหาร 
ตั้งแตบริเวณหนาวัดแกวสิกขาคีรีสวาระ (VA 651918) ถึงดานตะวันตกเนินโบราณ (VA 653917) จากการเฝา
ตรวจพบวามีคนงานกำลังกอสรางถนนคอนกรีตบริเวณเสาธงหนาวัดแกวสิกขาคีรีสวาระ  
               จากกรณีดังกลาว เม่ือวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๔ ทก.ตชด.ภาค ๒ รวมกับ จนท.นปพท.๑ 
ไดประสาน และเขายื่นหนังสือประทวงฝายกัมพูชา กรณีการกอสรางถนนคอนกรีตบริเวณเสนทางหนาแกวสิกขา
คีรีสวาระ - ลานจอดรถนักทองเที่ยวในพ้ืนที่ปราสาทพระวิหาร โดยมี จนท.ฝายกัมพูชาประจำจุดประสานงาน ๕+๕ 
พ.ท.สู เจียง หน.ประจำจุดประสาน ๕+๕, พ.ต.ต.จิน สาเรด ผบ.ฉก.พัน.ตชด.๗๙๕ ประจำพ้ืนที่ปราสาทพระวิหาร 
เปนตัวแทนรับหนังสือประทวงฯ 
               การปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ ของ ศปก.ทบ. 
                (๑) การเฝาตรวจ/ การปองกันชายแดน หนวยจัดกำลังเฝาตรวจประจำ   
จุดเฝาตรวจ OB ๔๒ - OB ๔๗ และจุดเฝาตรวจตามความริเริ่มของหนวย ๒ จุด รวม ๘ จุด ตลอด ๒๔ ชม. 
                       ก. จัดกำลังพลลาดตระเวนพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน จำนวน ๓62 ครั้ง 
                      ข. ฝกซักซอมแผนเผชิญเหตุ, การปฐมพยาบาลและสงกลับ
สายการแพทย, การใชเครื่องมือสื่อสาร,การการซุมโจมตี,การใชแผนที่และเข็มทิศ จำนวน ๑90  ครั้ง 
                           ค. พัฒนาปรับปรุงฐานที่ตั้ง/ที่ม่ันแข็งแรงและจุดตรวจการณ       
เพ่ือความอยูรอดในสนามรบ จำนวน 36 ครั้ง 
                   (๒) การจัดระเบียบพื้นที่และการแกไขปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน 
ไมมีผลการปฏิบัติเนื่องจากอุทยานแหงชาติเขาพระวิหารทำการปดปรับปรุงชั่วคราว 
                   (๓) การประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ไมมีผลการปฏิบัติ 
สืบเนื่องจากปจจุบันมกีารแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนวยจึงงดการปฏิบัติภารกิจ
ในหวงดังกลาว จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ 
    - รับการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา และการใหการตอนรับคณะบุคคลอ่ืนๆ  
จำนวน 3 ครั้ง 
                (๑) วันที่ ๗ ส.ค.๖๔ น.พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ฉก.1 พรอมดวย 
พ.อ.รัฐพล ศิริทับ รอง ผบ.ฉก.๑ พรอมคณะฯ ไดเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่การกอสรางของฝายกัมพูชาซึ่งอยู 
ฝงตรงขามพื้นที่ รอย ฉก.ตชด.๒๐๑ โดยมี ร.ต.อ.สมหวัง พิมพศรี ผบ.รอย ฉก.ตชด.๒๐๑ พรอมกำลังพลใหการ
ตอนรับและนำตรวจสอบพื้นที่ดังกลาวพรอมนี้ไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับ ผบ.รอย ฉก.ตชด.๒๐๑ ไวเพ่ือ
ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอไป       
                (2) วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒/
ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร) มอบหมายให พ.ต.ท.วิญู พรประทุม รอง ผกก.ตชด.๒๒/รอง ผบ.ทก.
ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร) พรอมกำลังพลใหการตอนรับ พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ฉก.๑ พรอมคณะฯ ใน
โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ทก.ตชด.ภาค ๒ รับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำป 
๒๕๖๔ พรอมไดมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวย 
                  (3) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 พ.ต.อ.อนุรักษ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.
ภาค ๒ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ทก.ตชด.ภาค ๒ สำรวจพื้นที่ และรับฟงบรรยายสรุปสถานการณ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบของบำรุงขวัญใหกับกำลังพลที่มารวมตอนรับ 
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4.2.3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 1) ดานการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

    บก.ตชด.ภาค ๒ และหนวยในสังกัด ยังคงใหกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดฯ โดยเครงครัด โดยไดสำรวจและดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดใหกับกำลังพลของหนวย
อยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันหนวยมีกำลังพล ไดรับการฉีดวัคซีน โดยแยกรายละเอียดไดดังนี้ 
               ก) ไดรับการฉีดวัคซีนเข็ม ๑  :      2,085  นาย  
               ข) ไดรับการฉีดวัคซีนเข็ม ๒  :      1,107  นาย  
               ค) ปวยฉีดไมได                 :           ๙๘   นาย 
               ง) ไมสมัครใจฉีดวัคซีนรวม   :         ๙๔๐  นาย 
               จ) รอวัคซีนทางเลือก          :         ๙๐๗  นาย  
               ฉ) ไมตองการฉีดวัคซีน        :           ๓๐  นาย 
                คงเหลือสมัครใจฉีดวัคซีน : 708 นาย ซึ่งอยูระหวางดำเนินการทำเรื่องขอรับ
การจัดสรรวัคซีนเพ่ิมเติมจาก ตร. และจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบ 
                กำลังพลของหนวยมีผูติดเชื้อไวรสัโควิด-19 จำนวน ๑๔ ราย (ติดเชื้อหลังจาก
ฉีดวัคซนี จำนวน ๑๑ นาย)  
            ๒) สถานภาพ สถานท่ีกักกันตัว (OQ) บก.ตชด.ภาค ๒ (รอย ตชด.๒๔๕) 
    - ปจจุบันไมมีผูกักกันตัว สถานภาพสามารถรองรับได ๕๐ ราย 
   3) การจัดกำลังกองรอยควบคุมฝูงชน ยุทโธปกรณ และยานพาหนะ พรอมสนับสนุน บช.น. 
ภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนที ่กทม. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ หนวยมีการจัดสนับสนุน จำนวน ๒ กองรอย (๒๑,๒๓)  
โดยมี พ.ต.อ.เผาภากร รามนุช รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ควบคุมการปฏิบัติในสวนของ กำลังพลชุด รอย คฝ.บก.ตชด.
ภาค ๒ โดยหนวยไดกำชับขอสั่งการฯ ของหนวยเหนือ ใหทุก รอย คฝ.ฯ ตรวจความพรอมกำลังพล และสำรวจ
อุปกรณในการควบคุมฝูงชนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถปฏิบัติไดทันที เมื่อไดรับการประสานหรือเมื่อสั่ง   
              สืบเนื่องจากในหวงวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๔ กลุมม็อบ CARMOB X CARPARK ซึ่งไดรวมตัวกันไป
แสดงออกเชิงสัญลักษณทางการเมือง ที่ กก.ตชด.๒๒ และ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ ที่ผานมา กลุมม็อบในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแกน ไดรวมตัวกันเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งและไดใชสีสาดที่ปาย ตำรวจภูธรภาค ๔ หนวยได
กำชับการปฏิบัติใหทุกหนวยระวังปองกันที่ตั้ง และใหมีการซักซอมแผน รวมทั้งใหจัดชุดปฏิบัติการขาวออกสืบสวน
หาขาวความเคลื่อนไหวของกลุมดังกลาว ในพื้นที่เพ่ือกำหนดแนวทางในการปองกัน หรือเตรียมการในกรณี 
เกิดเหตุการณจะไดสามารถปองกันเหตุไดทันทวงที  
  4.2.4 สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
   1) การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 
               (1) ผลการปฏิบัติ           87  ครั้ง 
               (2) ปฏิบัติหลัก               63  ครั้ง , บูรณาการ 24 ครั้ง 
               (๓) ผูตองหา        97  ราย 
               (๔) ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี้  
                         - ยาบา           61,956.00   เม็ด 
                         - ไอซ                  325.38 กรัม  
                         - กัญชาอัดแทง  1,257.90   กิโลกรัม             
   ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
     (๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ รอย ตชด.235 จับกุมผูตองหา ๑ ราย ของกลาง  
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ยาบา ๓๐,๐๐๐ เม็ด สถานที่จับกุม บริเวณขางถนนชยางกูร (ตรงขามการไฟฟาธาตุพนม) พื้นที่ ม.๑๒ บ.ดงคราม 
อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 
     (๒) เม่ือวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๔ ชปข.รอย ตชด.๒๓๔ รวมบูรณาการกับ จนท.ตร.
กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร ทำการตรวจยึดของกลาง กัญชาแหงอัดแทง จำนวน ๕00 กก., รถยนตกระบะ ๑ คัน   
สถานที่ตรวจยึด บริเวณปาออยทางทิศใต บ.พรานอน ม.4 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จว.มุกดาหาร   
        (๓) เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ รอย ตชด.๒๔๔ นำโดย พ.ต.ท.พลสันต คมขาว 
ผบ.รอย ตชด.๒๔๔ พรอมพวกรวม ๕ นาย รวมบูรณาการกับ รอย ฉก.ทพ.2107, กก.3 บก.ป. ทำการจับกุม
ผูตองหา 2 คน พรอมของกลางกัญชาแหงอัดแทง จำนวน 500 กก. สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณปาชาริมแมน้ำโขง 
บ.หวยเล็บมือ ม.5 ต.หนองเดิ่น อ.บุงคลา จว.บึงกาฬ  
   2) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาติ 
            (๑) กก.ตชด.๒1 
               ก. ตรวจยึด/จับกุม  1  ครั้ง 
        ข. ผูตองหา   2  คน 
         ค. ของกลาง ไมกระยาเลย ปริมาตร ๑.๖๗ ลบ.ม. จำนวน ๕ ทอน 
           (๒) กก.ตชด.๒๒ 
                ก. ตรวจยึด   ๑  ครั้ง 
        ข. ของกลาง  
                     - ไมพะยูง ปริมาตร 0.958 ลบ.ม. จำนวน ๒๐ ทอน/๒ แผน 
                     - ไมกระยาเลย ปริมาตร 0.550 ลบ.ม. จำนวน ๑ ทอน    
   3) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
            - กก.ตชด.๒๓ 
               ก. จับกุม                 ๑        ครั้ง 
               ข. ผูตองหา สปป.ลาว    ๓ คน   
   4) การปราบปรามอาวุธปนเถื่อน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
             (๑) กก.ตชด.๒๑ 
                ก. ตรวจยึด        ๑     ครั้ง 
         ข. ของกลาง ปนไทยประดิษฐ (แกป) จำนวน ๑ กระบอก 
            (๒) กก.ตชด.๒๓ 
                ก. ตรวจยึด/จับกุม  ๒  ครั้ง 
                ข. ผูตองหา    ๒  คน 
                ค. ของกลาง ปนไทยประดิษฐ (แกป) จำนวน ๒ กระบอก 
     5) การปราบปรามการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร 
           - ฉก.ตชด.24 
                ก. จับกุม      ๑  ครั้ง 
                ข. ผูตองหา   ๑  ราย 
                ค. ของกลาง 
                    - บุหรีย่ี่หอเท็กซัส 5 สีทอง จำนวน 32 คอตตอน 
                    - บุหรี่ยีห่อเท็กซัส 5 สีฟา จำนวน 33 คอตตอน 
                    - บุหรี่ยีห่อเท็กซัส 5 สีแดง จำนวน 31 คอตตอน 
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                    - บุหรี่ยี่หอมาโบโลสีขาว 44 คอตตอน 
                    - ไพ 13 กลอง จำนวน 156 สำรับ 
  4.2.5 การดำเนินงานดานกิจการพลเรือน   
       ๑) งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
    - หวงวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำริ 
ใน รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.24 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน จำนวน ๒ โรงเรียน 

   - ร.ร.ตชด.ฮิลมาพารเบิล ต.เชียงกลม อ.ปากชม จว.เลย 
   - ร.ร.ตชด.บานนานกปด ต.หวยบอซื่น อ.ปากชม จว.เลย 

                 โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา 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, ผกก.ตชด.๒๔, 
สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พรอมดวยขาราชการตำรวจ คณะครู นักเรียน และสวนราชการในพื้นที่เฝาฯรับเสด็จ 
                 การรับเสด็จในครั้งนี้ ผบช.ตชด. และ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดลงพ้ืนที่ตรวจ
ความพรอมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ในทุกโรงเรียนที่มีกำหนดการเสด็จ รวมทั้งถวายรายงาน และติดตามผลการ
ดำเนินการจนจบภารกิจ ซึ่งผลการปฏิบัติของทุก ร.ร.ตชด.ในสังกัด เปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติและ
เปนไปตามวัตถุประสงค   
   ๒) การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”  
    หนวยมีการดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 52 ครั้ง  
                     - จิตอาสาพัฒนา  36 ครั้ง 
                     - จิตอาสาภัยพิบัติ 13 ครั้ง 
                     - จิตอาสาเฉพาะกิจ   3 ครั้ง 
                     - ขาราชการตำรวจ       723 นาย 
                     - ขาราชการอื่นๆ          500 คน 
                     - ประชาชน          2,230 คน 
                                           รวม        3,453 คน   
    โดยหนวยมีการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ อาทิ จิตอาสาบริจาคโลหิต        
จิตอาสาพัฒนา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔, จิตอาสาชวยเหลือผูปวยติดเตียง 
จิตอาสาชวยเหลือผูประสบภัย และจิตอาสาอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเขารับการฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด 19 ฯลฯ 
   3) งานบรรเทาภัย  
              - เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.อมร ผองสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ 
เปนประธานการประชุมเปดศูนยปองกันและสาธารณภัย บก.ตชด.ภาค ๒ เพ่ือเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยประจำป ๒๕๖๔ รวมทั้งตรวจความพรอมกำลังพล และอุปกรณชุดชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำ  
ใหสามารถดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ บก.ตชด.ภาค ๒ ไดอยางทันทวงที เมื่อเกิดอุทกภัย 
หรือเมื่อไดรับการประสาน รองขอจากหนวยงานในพื้นที่ใกลเคยีง 
  4.2.6 ผลการเบิกจายงบประมาณ   
            - จัดสรร                       346,657,786.18 บาท 
             - สัญญา/ ผูกพัน               65,274,184.54    บาท 
             - เบิกจาย             226,350,990.49    บาท 
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             - คงเหลือ                 55,032,611.15    บาท 
             - คิดเปนรอยละ               84.13    เปอรเซ็นต 
  4.2.7 รับการตรวจเยี่ยมจาก ผบช.ตชด. ในโอกาสตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย อำลาหนวย และตรวจ
ความพรอมการเตรียมการรับเสด็จ ร.ร.ตชด. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้
   1) เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล 
ผบก.บก.อก.บช.ตชด. และคณะฯ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย ทำพิธีเปดปายอาคารวิชิต ปกษา รับฟง
บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ บก.ตชด.ภาค ๒ รอบ ๙ เดือน และถือโอกาสนี้ ในการกลาวอำลาหนวย 
ณ บก.ตชด.ภาค ๒ โดยมี พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฏ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, 
พ.ต.อ.อนุรักษ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พรอมดวยขาราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๒ รวมใหการตอนรับ   
   2) เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมคณะไดเดินทาง
มาตรวจเยี่ยมหนวย กก.ตชด.24 กลาวใหโอวาทกำลังพล และกลาวอำลาหนวย พรอมมอบเงินบำรุงขวัญ สำหรับ
ขาราชการตำรวจที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหนาที่ โดยมี ผกก.ตชด.24 เปนผูรับมอบ 
   จากนั้น เม่ือวันที่ 18 ส.ค.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.สมเดช 
ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด.,พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม  
กำลังพล ฉก.ตชด.24 โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน ผกก.ตชด.24/ผบ.ฉก.ตชด.24 พรอมดวย พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ 
โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.24/รอง ผบ.ฉก.ตชด.24 และ กำลังพล ฉก.ตชด.24 รวมใหการตอนรับ โดยไดใหโอวาท
พรอมมอบสิ่งของบำรุงขวัญใหแกกำลังพล จากนั้นไดรับฟงบรรยายสรุปสถานการณ ภารกิจ ผลการปฏิบัติของหนวย 
ณ หองประชุม ศปก.ฉก.ตชด.24 อ.ทาบอ จว.หนองคาย 
  4.2.8 การปฏิบัติดานอื่นๆ ที่สำคัญ 
   ๑) เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๔ กก.ตชด.๒๒ เปดโครงการพัฒนาฝมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดน
และครอบครัว หลักสูตรยกระดับฝมือ ๓๐ ชั่วโมง สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน รุนที่ ๒/๒๕๖๔ โดย 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ในหัวขอ การขายออนไลน โดยมี พ.ต.ท.จาตุรันต คำศรี รอง ผกก.ฯ, 
พ.ต.ท.หญิงดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.รอย ตชด.๒๒๒, ขาราชการตำรวจ และกลุมแมบานตำรวจในสังกัดรวมโครงการฯ 
ณ หองประชุมพิทยาลงกรณ กก.ตชด.๒๒ 
       ๒) เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๔ พ.ต.ท.จาตุรันต คำศรี รอง ผกก.ตชด.๒๒, พ.ต.ท.หญิงดรุณี 
มีสวัสดิ์ ผบ.รอย ตชด.๒๒๒ รวมพิธีเปดฝกหลักสูตรยกระดับฝมือโครงการ “พัฒนาฝมือแรงงานตำรวจตระเวน
ชายแดนและครอบครัว” สาขาชางแตงผมทรงทันสมัยใหกับขาราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๒ จำนวน ๒๐ นาย  
ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี  โดยมี นายศุภศิษย  กอเจริญยศ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เปนประธาน 
      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 
  4.2.9 แผนการปฏิบัติในหวงตอไป   
           ๑) จัดเตรียมกำลังกองรอยควบคุมฝูงชน ยุทโธปกรณ และยานพาหนะพรอมสนับสนุน 
บช.น. ภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนที่ กทม. เม่ือไดรับมอบหมาย   
           ๒) ปฏิบัติงานตามนโยบายดานการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของรัฐบาลและหนวยเหนือ หรือตามระเบียบ/ขอสั่งการของหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม
สถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว 
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            3) เตรียมการสับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยพื้นที่ปราสาท
พระวิหาร 
            4) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปฯ และตามนโยบายที่หนวยเหนือสั่งการฯ  
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๔.๓ บก.ตชด.ภาค 3 
  4.3.1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
   - มีการรวมพิธีเนื่องในวันสำคัญที่เก่ียวของกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศานุวงศ จำนวน 22 ครั้ง 

 4.3.2 การถวายความปลอดภัย 
      - วันที่ 23 - 25 ส.ค.64 กก.ตชด.31 ปฏิบัติภารกิจ กอร.ถปภ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ในพ้ืนที่ จว.เพชรบูรณ, จว.พิษณุโลก 
และ จว.อุตรดิตถ 

 4.3.3 การสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน 
      1) วันที่ 6 - 8 ส.ค.64 จัดกำลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.33 และ กก.ตชด.34 

จำนวน 2 กองรอย สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในพ้ืนที่ กทม. โดยไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
       2) เมื่อวันที่ 20 ส.ค.64 จัดกำลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.34 จำนวน 1 กองรอย 
สนับสนุนภารกิจควบคมุฝูงชนในพ้ืนที่ กทม. โดยไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ปจจุบันยังไมเสร็จสิ้น
ภารกิจ ยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ กทม.  

 4.4.4 การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชาและหนวยควบคุมทางยุทธการ 
       มีการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา รวม 27 ครั้ง     60 จุด 
    - ระดับกองบัญชาการ      1  ครั้ง   1    จุด 
    - ระดับกองบังคับการ      4  ครั้ง   7    จุด 
    - ระดับกองกำกับการ     6  ครั้ง      12   จุด 
    - ระดับกองรอยปฏิบัติการ   16  ครั้ง      40  จุด 
   ผลการปฏิบัติที่สำคัญ 
    1) เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.32 และ รอย ตชด.326 พรอมแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพล 
ในสังกัด โดยมี พ.ต.อ.วชิระ พยานอย ผกก.ตชด.32 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ 
                    2) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ เดินทาง
มาตรวจเยี่ยม รอย ตชด.325 พรอมแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลในสังกัด โดยมี พ.ต.อ.วชิระ 
พยานอย ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ต.วิศิษฏ คำยา ผบ.รอย ตชด.325 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ 
                    3) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 
พรอมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล รอย ตชด.314 พรอมแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพล
ในสังกัด โดยมี พ.ต.ต.วรากร ออนโคกสูง ผบ.รอย ตชด.๓๑๔ พรอมกำลังพลใหการตอนรับ 
  4.4.5 การปฏิบัติงานดานการรักษาสถานการณชายแดน 
   1) จัดกำลังพลลาดตระเวนปองกันการรุกล้ำอธิปไตย และกวดขันการลักลอบเขาเมือง 
โดยผิดกฎหมาย ตามชองทางธรรมชาติ จำนวน 542 ครั้ง 
       2) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 1,641 ครั้ง 
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       3) พัฒนาที่ตั้ง เสริมความมั่นคง แข็งแรง ของฐานปฏิบัติการ เพ่ือรองรับสถานการณ        
ที่อาจจะเกิดข้ึน จำนวน 171 ครั้ง 
     4.4.6 การปฏิบัติงานดานการปราบปรามอาชญากรรรม 
   1) การปราบปรามยาเสพติด 
    - จับกุม 130 คดี ผูตองหา 143 คน ของกลาง ยาบา 2,436,364 เม็ด, 
กัญชาสด 800 กรัม, และฝน 72 กก. 
                2) การปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - จับกุมการลักลอบตัดไมทำลายปา 28 คดี ผูตองหา 8 คน ตรวจยึดไมทอน 
249 ทอน ไมแปรรูป 1,884 แผน และตรวจยึดพ้ืนที่ถูกบุกรุก 39 ไร 1 งาน 27 ตารางวา 
        3) การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
    - จับกุม 12 คดี ผูตองหาใหที่พักพิง 2 คน, ผูตองหานำพาชวยเหลือซอนเรน 
3 คน ผูตองหาบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมา 61 คน, ลาว 9 คน, จีน 1 คน และไมมีสถานะทางทะเบียน 1 คน 
        4) การลักลอบนำสินคาหลบหนีศุลกากร 
    - จับกุม 1 ครั้ง ผูตองหา 3 คน ของกลางโทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง และรถยนต 2 คัน 
        5) การกระทำผิดเก่ียวกับอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน 
    - จับกุม 16 คดี ผูตองหา 14 คน ของกลางอาวุธปนชนิดตางๆ 18 กระบอก 
และกระสุนปนชนิดตางๆ 52 นัด  
        6) จับกุมผูตองหาตามหมายจับ 5 คดี ผูตองหาตามหมายจับ จำนวน 5 คน 
  4.4.7 การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนและจิตอาสา 
   1) การสนองงานตามพระราชดำริฯ ณ รร.ตชด. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 
    (1) เมื่อวันที่ 23 ส.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลง ณ หองประชุมวังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) รร.ตชด.บ.โปงตะแบก 
อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ และ รร.ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก โดยมี ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 3, 
รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ และหนวยงานที่รวมสนองงาน เขารวมติดตามการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
เปนที่เรียบรอย 
                       (2) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลง ณ หองประชุมวังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(ออนไลน) รร.ตชด.บ.นุชเทียน 
และ รร.ตชด.บ.ลาดเรือ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก โดยมี ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 3, รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 
พรอมคณะฯ และหนวยงานที่รวมสนองงาน เขารวมติดตามการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเปนที่เรียบรอย 
                       (3) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลง ณ หองประชุมวังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(ออนไลน) รร.ตชด.บุญธรรม - บุญพริ้ง 
และ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ โดยมี ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 3, รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 
พรอมคณะฯ และหนวยงานที่รวมสนองงาน เขารวมติดตามการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเปนที่เรียบรอยฯ 
   2) การดำเนินการศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
    - ไดดำเนินการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ตาม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” 
อยางตอเนื่อง เพื่อใหคณะครู และนักเรียนของ รร.ตชด. พรอมเขารับการศึกษาอบรม 



- ๑๔ - 

   3) การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”
จัดกำลังพลจิตอาสาเขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ และชวยเหลือผูประสบภัยรวมกับประชาชน
จิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 52 ครั้ง ผูรวมกิจกรรม จำนวน 5,637 คน  
   4) งานบรรเทาสาธารณภัย มีการชวยเหลือผูประสบภัย 6 ครั้ง ไดแก วาตภัย, อุทกภัย 
5 ครั้ง และทุพภิกขภัย 1 ครั้ง 
   5) งานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงานทางสื่อตาง  ๆรวม 379 ครั้ง 
ไดแก ทางเว็บไซด 45 ครั้ง, ทางเฟสบุค 273 ครั้ง และทางสถานีวิทยุ 61 ครั้ง 
   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) ภารกิจจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ณ รอย ตชด.327, 344, 
345 และ 346 ตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. จนถึง 31 ก.ค.64 มียอดผูตองกัก สะสมรวมท้ังสิ้น 896 ราย ปจจุบัน
คงเหลือ 81 ราย ไดแก 
                       - รอย ตชด.327 ยอดสะสม    88    ราย ปจจุบันคงเหลือ   7   ราย 
                      - รอย ตชด.344 ยอดสะสม   192   ราย  ปจจุบันไมมีผูตองกักฯ 
                     - รอย ตชด.345 ยอดสะสม   241   ราย  ปจจุบันคงเหลือ   9   ราย 
                       - รอย ตชด.346 ยอดสะสม   375   ราย  ปจจุบันคงเหลือ  65  ราย 
        4) มาตรการปองกันภายในหนวย ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 
  4.4.9 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                    - งบประมาณภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ไตรมาส 4 เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 100 
ทุกหนวยมีผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
  4.4.10 แผนการปฏิบัติในหวงตอไป  
                 1) เตรียมความพรอมในการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ โรงเรียน และศูนยการเรียน 
ตำรวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
                  2) ติดตามสถานการณกลุมตอตานการรัฐประหารในประเทศเมียนมา เพ่ือวิเคราะห    
และเฝาระวังเหตุการณ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงชายแดนไทย 
                  3) เพ่ิมความเขมงวดในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน 
เพ่ือปองกันการลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว ซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
                  4) เตรียมความพรอมกำลังพล วัสดุอุปกรณ ควบคุมฝูงชน เพ่ือพรอมปฏิบัติเมื่อไดรับสั่งการ 
                  5) กวดขันระเบียบวินัยกำลังพล ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
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     ๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
  4.4.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
   ๑) งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 
    - ไมมีผลการปฏิบัติในพื้นที่ 
   2) งานรักษาความมั่นคงภายใน 
  การปฏิบัติ หนวยนับ จำนวน 
รปภ.ชีวติและทรัพยสินของประชาชน  ๒,๐๐๔ ครั้ง 
ตรวจ/คนหาวัตถุระเบิดแหลงชุมชน  ๑๔ ครั้ง 
ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด  ๑,๙๗๓ ครั้ง 
ตรวจรถยนต และ รถ จยย.  ๑๔,๑๑๖ คัน 
ตรวจบุคคล  ๑๗,๖๔๙ คน 
ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใชกฎหมาย ปดลอมตรวจคนบุคคลตามเปาหมาย ๖ เปาหมาย 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกับ ประชาชน ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา   ๒,๐๗๖ ครั้ง 
พบปะเสริมสรางความเขาใจกับบุคคลตามเปาหมาย บุคคลเฝาระวัง ๑๒ เปาหมาย 
ประชาสัมพันธเชิงรุกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๒๕ ครั้ง 
บริการตัดผมใหกับเด็กและประชาชน ๑๘๖ คน 
บริการจายยาและเวชภัณฑใหกับประชาชนในพื้นที ่ ๓๑๓ คน 
 

    ๓) งานปองกันรักษาสถานการณชายแดน 
การปฏิบัต ิ หนวยนับ จำนวน 

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ๔๕๘ คร้ัง 
ลาดตระเวนปองกันการรกุล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดน  ๒๘๘ ครั้ง 
ลาดตระเวนหาขาว, พิสูจนทราบ, เฝาตรวจภูมิประเทศสำคัญ ๖๑๗ ครั้ง 
ลาดตระเวนตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน  ๒๔ ครั้ง 
ลาดตระเวนรวม  ๑ ครั้ง 
ตรวจสอบบุคคลเขา-ออกตามชองทางบริเวณแนวชายแดน ๓๗๔ ครั้ง 
จัดกำลังลาดตระเวน รปภ.ในชีวติและทรัพยสนิของประชาชนและสถานที่ราชการ  ๒๐๖ ครั้ง 
จัดกำลังออกพบปะเยี่ยมเยียนผูนำทองถ่ิน ผูนำศาสนา และประชาชนในพ้ืนที่  ๑๘๓ ครั้ง 
จัดเจาหนาที่พยาบาลบริการแจกจายยาและเวชภัณฑ และรักษาพยาบาลเบื้องตน 
แกประชาชนในพื้นที่  

๒๕ ครั้ง 

พบปะเยี่ยมเยียนหนวยกำลังปองกันชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน  ๑๒ ครั้ง 
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและสวนราชการที่เก่ียวของในพื้นที ่ ๑๑๘ ครั้ง 

    การปฏิบัติที่สำคัญ 
     - เมื่อวันท่ี ๑๒ ส.ค. ๖๔ พล.ต.ต.ศรัญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.ระนอง  
พรอมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ชฝต.๔๑๐๔,๔๑๐๕ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพรอมให
โอวาทกำลังพล ในการปฏิบัติหนาที่   
   ๔) งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
    (1) การปราบปรามยาเสพติด 
 

รายการ/ ผลการปฏิบตั ิ หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง ๒๘ ๑๑ ๑๗ ๕๑ ๑๐๗ 
ผูตองหา คน ๓๕ ๑๒ ๑๔ ๕๙ ๑๒๐ 



- ๑๖ - 

ของกลาง       
ยาบา  เม็ด ๖๔,๕๓๗ ๑,๙๑๗ ๗,๕๐๔ ๑๖,๑๒๙ ๙๐,๐๘๗ 
ยาไอซ กรัม ๙,๔๓๐ ๑๖,๐๒๗.๐๔ ๓๒.๒๐ ๑๗,๔๐๐ ๔๒,๘๘๙.๒๔ 
เฮโรอีน กรัม - - - ๒๑.๐๗ ๒๑.๐๗ 
กัญชาสด กก. ๑๐ - - - ๑๐ 
กัญชาอัดแทง กก. - - - - - 
กัญชาแหง กรัม - - ๒.๘๐ ๒.๒๐ ๕.๐๐ 
พืชกระทอม  กก. - - ๔๔๗ ๓๑๘.๓๘ ๗๖๕.๓๘ 
น้ำตมพืชกระทอม กก./ลิตร - - - ๔๗  ๔๗ 
ยาแกไอ ขวด - - - ๒๐ ๒๐ 
พลีนารพิล เม็ด - - - - - 

    การปฏิบัติที่สำคัญ 
    - เมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ค.๖๔ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๔ จับกุมผูตองหา 
จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๓๔,๐๐๐ เม็ด, จยย. ๑ คัน โทรศัพทมือถือ ๒ เครื่อง โดยกลาวหาวา รวมกัน
มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจำหนายและพยายามจำหนายโดยผิดกฎหมาย, 
เปนผูขับขี่ (จยย.) มีสารเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ในรางกายโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบา)โดยผิดกฎหมาย สถานท่ีเกิดเหตุ ลานจอดรถในปม พีที หนารานกาแฟพันธุไทย ตอเนื่อง 
หลักกิโลเมตรที่ ๔๐๗ ริมถนนเพชรเกษมฝงขาลองใต หนาปมน้ำมัน พีที สาขาบางสะพานนอย ต.ชางแรก 
อ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ 
     - เมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ค.๖๔ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๔ จับกุมผูตองหา 
จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑๐,๐๐๐ เม็ด, รถยนต ๑ คัน, โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง โดยกลาวหาวา 
รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ 
บริเวณถนนเพชรเกษมฝงขาข้ึน กทม. ตรงปายทางเขา บ.ศรีนคร บ.ทุงไทร ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย 
จว.ประจวบคีรีขันธ 
     - เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๔ จนท.ชปส.บก.ตชด.ภาค ๔, จนท.ชปส. 
กก.ตชด.๔๔, จนท.ชปส.รอย ตชด.๔๒๗, ๔๔๔, ๔๔๗ บูรณาการรวมกับหนวยในพื้นที่ จับกุมผูตองหา จำนวน 
๒ คน พรอมของกลางยาไอซ น้ำหนัก ๑๖,๐๐๐ กรัม, รถยนตสิบลอ ๑ คัน, โทรศพัทมือถือ ๒ เครื่อง โดยกลาวหาวา 
รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาไอซ) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ 
ดานตรวจความมั่นคง ถนนสาย ๔๑ (ขาลง) ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 
     - เม่ือวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๖ จับกุมผูตองหา 
จำนวน ๑ คน พรอมของกลาง ยาบา ๖,๑๗๗ เม็ด, โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง โดยกลาวหาวา มีเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจำหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุบานเลขท่ี ๑๔๒ ม.๘ 
ต.คลองศก อ.พนม จว.สุราษฎรธานี 
     - เมื่อวันท่ี ๑๐ ส.ค.๖๔ จนท.ชปส.กก.ตชด.๔๔,จนท.ชปส.รอย ตชด.๔๔๔ 
รวมกับ ตำรวจน้ำปตตานี ตรวจยึดยาบา จำนวน ๑๐,๙๓๘ เม็ด สถานที่เกิดเหตุ บานเลขที่ ๓/๒๖๑ ม.๑ 
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จว.ปตตาน ี
     - เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๔ จนท.ชปส.รอย ตชด.๔๔๖ จับกุมผูตองหา 
จำนวน ๑ คน พรอม   ของกลาง กระทอมสด น้ำหนัก ๑๓๐ กิโลกรัม, รถยนตเกง ๑ คน โดยกลาวหาวา รวมกันมี
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (พืชกระทอม) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุ บนถนนสายบายพาส 
อ.แวง - อ.สุไหงโกลก ม.๑ ต.ฆอเลาะ อ.แวง จว.นราธิวาส 



- ๑๗ - 

    (2) การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 

      (3) การปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ 
รายการ/ผลการปฏิบติั หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม/ตรวจยึด ครั้ง ๒ ๒ ๓ - ๗ 
ผูตองหา คน - - ๑ - ๑ 
ของกลาง 
   -ไม  ทอน/แผน  -/๔๕ - ๑๐/- - ๑๐/๔๕ 
   -พื้นที่ถูกบุกรุก  ไร/งาน/ตรว.  ๗/-/- ๒๔/๒/๘๐ ๑๘/๒/๒๕ - ๕๐/๑/๕ 
   -รถแบ็คโฮ  คัน - ๑ - - ๑ 
   -รื้อถอนพืชผลอาสิน ไร ๓๔    ๓๔ 
   -เลื่อยโซยนต เครื่อง - - - - - 

    (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 ๓ - ๒ ๒ ๗ 
ผูตองหา คน ๓ - ๒ ๔ ๙ 
ของกลาง 
อาวุธปน (ชนิดตาง ๆ)  กระบอก  ๓ - ๓ ๑ ๗ 
กระสุนปน (ชนิดตาง ๆ)  นัด  ๓๘ - ๑๑๗ ๔๖ ๒๐๑ 

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

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรอง กวดขันดูแลการผานเขาออกประเทศของชาวตางชาติตามชองทาง
ธรรมชาติ และประจำดานตรวจคนเขาเมือง โดยในหวงตั้งแตวันที่ ๑ - 25 ส.ค.๖๔ มีคนไทยที่เดินทางจากประเทศ

รายการ/ผลการปฏิบัต ิ หนวยนับ กก.ตชด.๔๑ กก.ตชด.๔๒ กก.ตชด.๔๓ กก.ตชด.๔๔ รวม 
จับกุม ครั้ง - ๑ - - ๑ 
ผูตองหาสัญชาต ิ
 -ลาว คน - - - - - 
 -กัมพูชา คน - - - - - 
 -เวียตนาม คน - - - - - 
 -เมียนมา  คน  - ๑ - - ๑ 
 -มาเลเซีย คน - - - - - 
 ผูใหที่พักพิง/ผูนำพา คน - - - - - 
นายจาง คน - - - - - 



- ๑๘ - 

มาเลเซีย กลับเขามาในประเทศไทย (เฉพาะดานชายแดนไทย-มาเลเซีย) จำนวนทั้งสิ้น 202 คน และยังมีกลุม
คนไทยที่ลักลอบหลบหนีเขามาทางชองทางธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 149 คน โดยผานจุดผานแดน ดังนี ้
ขอมูลคนไทยเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ตั้งแต ๑ - 25 ส.ค.๖๔ 
ลำดับ หนวยในพื้นที่

รับผิดชอบ 
ดานพรมแดน จำนวนคนไทยที่เดินทางกลับเขามา

ในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย 
จำนวนคนไทยที่เดินทางกลับเขามา

ในประเทศไทยผิดกฎหมาย 

๑. กก.ตชด.๔๓ จุดผานแดนถาวรวังประจัน จว.สตูล ๖๑ - 
จุดผานแดนถาวรทาเรือตำมะลัง จว.สตลู - - 
จุดผานแดนถาวร อ.สะเดา จว.สงขลา ๑๐๐ - 

๒. กก.ตชด.๔๔ จุดผานแดนถาวรสุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ๓๕ ๑๔๙ 
จุดผานแดนถาวร อ.เบตง จว.ยะลา ๖ - 

 รวม  ๒๐๒ ๑๔๙ 

   6) จัดกำลัง รอย คฝ.กก.ตชด.๔๑,๔๒ จำนวน ๒ กองรอย สนับสนุน บช.น. 
      - ในหวงเดือน ส.ค.๖๔ บช.ตชด. สั่งการให รอย คฝ.กก.ตชด.๔๑,๔๒ จำนวน 
๒ กองรอย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ กทม. อยาง
ตอเนื่อง และเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ ขณะปฏิบัติหนาที่สลายการชุมนุม มีรายกำลังพลไดรับบาดเจ็บ จำนวน ๑ นาย 
คือ ส.ต.ต.พิทักษพงษ  ทองลัง ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ กรณีมีกลุมผูชุมนุมโยนระเบิดปงปองผานหูดานซาย 
ทำใหเกิดอาการหูอ้ือและปวดหูดานซาย จากการตรวจวินิจฉัยของแพทยพบวามีการอักเสบของปลายประสาท 
โดยเขารับการรักษา ณ รพ.ตำรวจ ตึก มภร.ชั้น ๑๑ หอง ๑๑๑๙ ปจจุบันอาการปกติ  
   7) 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 - 25 ส.ค.๖๔ ดำเนินการไปแลวท้ังสิ้น  
7,684 หมูบาน คิดเปน รอยละ 97.60 ดังนี ้

 
หนวย 

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

ดำเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ หมูบานรอง 
(ตามแผน) 

ดำเนินการได 
(ผล) 

คิดเปนรอยละ 

บก.ตชด.ภาค ๔ ๙๘๔ ๙๗๐ ๙๘.๕๖ 6,889 ๖,๗๑๔ ๙๗.๔๖ 
กก.ตชด.๔๑ 2๐๘ ๒๐๐ ๙๖.๑๕ 990 ๙๖๖ ๙๗.๕๘ 

  รอย ตชด.๔๑๔ 64 ๖๔ ๑๐๐.๐๐ 211 ๒๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
  รอย ตชด.๔๑๕ 64 ๕๘ ๙๐.๖๓ 46 ๔๑ ๘๙.๑๓ 
  รอย ตชด.๔๑๖ 10 ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 353 ๓๓๙ ๙๖.๐๓ 
  รอย ตชด.๔๑๗ 70 ๖๘ ๙๖.๑๕ 380 ๓๗๕ ๙๘.๖๘ 

กก.ตชด.๔๒ 255 255 ๑๐๐.๐๐ 2,110 ๒,๑๑๐ ๙๖.๗๓ 
  รอย ตชด.๔๒๔ 56 56 100.00 890 ๘๙๐ ๑๐๐.๐๐ 
  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.๔๓ 284 2๗๘ ๙๗,๘๙ 2,411 ๒,๓๔๙   ๙๗.๔๓  
  รอย ตชด.๔๓๔ 0 0 ๐ 670 ๖๕๕ ๙๗.๗๖   
  รอย ตชด.๔๓๕ 3 3 100.00 720 7๒0 ๑๐๐.๐๐  



- ๑๙ - 

  รอย ตชด.๔๓๖ 20 20 100.00 259 259 ๑๐๐.๐๐ 
  รอย ตชด.๔๓๗ 261 2๕๕ ๙๗.๗๐  762 ๗๑๕ ๙๓.๘๓  

กก.ตชด.๔๔ 237 237 100.00 1,378 1,๒๘๙  ๙๓.๕๔ 
รอย ตชด.๔๔๔ 50 50 100.00 890 ๘๐๑ ๙๐.๐๐  
  รอย ตชด.๔๔๕ 69 69 100.00 0 0 0 
  รอย ตชด.๔๔๖ 76 76 100.00 161 ๑๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
  รอย ตชด.๔๔๗ 42 42 100.00 327 3๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

  4.4.2 สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
   ๑) การดำเนินงานของ รร.ตชด. ในความรับผิดชอบ 
                    (1) เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔ พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแกว ผกก.ตชด.๔๒ เปนประธานใน
พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแมบานตำรวจ ประจำป ๒๕๖๔ แกบุตร - ธิดาของขาราชการตำรวจที่ไดรับทุน            
ณ หองประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๒ 
      (2) ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ กก.ตชด.๔๑ ดำเนินการแขงขันกีฬา 
ณ สนามกีฬาชั่วคราว รร.ตชด.บานพันวาล และ รร.ตชด.บานยางโพรง โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก 
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการแขงขัน ในประเภทกีฬา 
กรีฑา, ฟุตบอล, วอลเลยบอล, เปตอง, ตะกรอ, เปตอง มีครู ตชด.และนักเรียนเขารวมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน 
    (3) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๔ พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท ผกก.ตชด.๔๓ เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บานประกอบออก, รร.ตชด.เชิญพิศลยบุตร ต.ทับชาง อ.นาทวี จว.สงขลา เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใหแนวทางการปฏิบัติงาน
การพัฒนาและปญหาขอขัดของ 
    (4) เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู(สบ๓) กก.ตชด.๔๓ 
พรอมดวย พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู(สบ๒)/นายตำรวจประสานงานโครงการฯ และ วาท่ี พ.ต.ต.ชัยชุมพล 
พิทักษ ครู(สบ๒) กก.ตชด.๔๓ เดินทางเขาตรวจเยี่ยม รร.ตชด. ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือประชุมชี้แจงและแนะนำ
ขั้นตอนในการเตรียมการรับเสด็จ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ณ รร.ตชด.มหาราช ๑ และ รร.ตชด.บานสำนักเอาะ    
อ.สะบายอย จว.สงขลา โดยมีครูใหญและคณะครูใหการตอนรับ และใหความรวมมือในการเตรียมการรับเสด็จ 
ในครั้งนี้เปนอยางด ี
   2) เตรียมความพรอม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(ออนไลน) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๔๓,๔๔ หวงระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ก.ย.๖๔ 
    - รร.ตชด.เปาหมาย จำนวน ๖ โรงเรียน และขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ
ประชุมชี้แจงหนวยงานที่เก่ียวของผานระบบออนไลน, การจัดเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอ, การซักซอมเนื้อหา
การนำเสนอ, การซักซอมการถายทำและสัญญาณ ณ รร.ตชด.เปาหมาย รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง/ภูมิทัศน
ทั้งภายในและภายนอก รร. สรุปความกาวหนาได ดังนี ้
ลำดับ รร.ตชด. ที่ตั้ง รอยละของความกาวหนา 

๑. มหาราช ๑ ต.เขาแดง อ.สะบายยอย จว.สงขลา ๗๐ 

๒. บานสำนักเอาะ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จว.สงขลา ๗๐ 

๓. เชิญ พิศลยบุตร ต.ทับชาง อ.นาทวี จว.สงขลา ๗๐ 

๔. บานประกอบออก ต.ประกอบอ.นาทวี จว.สงขลา ๖๐ 

๕. บานตืองอฯ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จว.นราธวิาส ๗๐ 

๖. บานละโอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จว.นราธวิาส ๖๐ 



- ๒๐ - 

   3) การชวยเหลือผูประสบภัย  
    - สรุปผลการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติของหนวยในสังกัด 
บก.ตชด.ภาค ๔ รอบเดือนสิงหาคม 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 ๒ ๕ 
-อัคคีภัย - - - - - - - 
-ทุพภิกขภัย ๑ - ๑ - ๒ ๓ ๘ 
-ภัยแลง - - - - - - - 

รวม ๑ ๑ ๑ - ๓ ๕ ๑๓ 

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

หนวย สถานีวิทยกุระจายเสียง สิ่งพิมพ โทรทัศน เวบ็ไซต เสียงตามสาย Facebook 

บก.ตชด.ภาค ๔ - - - ๕ - ๕ 
กก.ตชด.๔๑ -  -  -  ๗ ๑๕ ๗ 
กก.ตชด.๔๒ ๒๔ -  -  ๙ -  ๙ 
กก.ตชด.๔๓ ๒๖ -  -  ๑๔ ๑๖ ๑๔ 
กก.ตชด.๔๔ ๒๘ -  -  ๒๑ ๒๓ ๒๑ 

รวม ๗๘ -  -  ๕๖ ๔๔ ๔๖ 

   5) การดำเนินการตามกิจกรรมจิตอาสา 
    - สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” 
ประจำเดือนสิงหาคม 25๖๔ ดังนี ้

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

บก./ภ.จว. จิตอาสา
พัฒนา 

จิตอาสา 
ภัยพิบัติ 

จิตอาสา 
เฉพาะกิจ 

รวม ขาราชการ
ตำรวจ 

ขาราชการอื่น ประชาชน รวม 

๑. บก.ตชด.ภาค ๔ ๐ ๓ ๑ ๔ ๑๘ ๖ ๔๕ ๖๙ 
๒. กก.ตชด.๔๑ - ๒ ๓ ๕ ๑๗๔ - ๔๐ ๒๑๔ 
๓. กก.ตชด.๔๒ - ๑ ๔ ๕ ๖๖ ๑๐ ๑๒ ๘๘ 
๔. กก.ตชด.๔๓ ๑ ๐ ๔ ๕ ๕๔ - ๖๐ ๑๑๔ 
๕. กก.ตชด.๔๔ ๐ ๑ ๔ ๕ ๑๐๗ ๗๐ ๖๓ ๒๔๐ 
 รวม ๑ ๗ ๑๖ ๒๔  ๔๑๙ ๘๖ ๒๒๐ ๗๒๕ 

    การปฏิบัติที่สำคัญ 
     (1) เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.64 ร.ต.ต.มีศักดิ์ กุฎี วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ 
พรอมพวก ๓ นาย นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค - บริโภค, ยารักษาโรค พรอมเงินรวม จำนวน ๒,๐๓๐ บาท ชวยเหลือในเบื้องตน 
ใหกับนายวินัย เกิดสวัสดิ์ อายุ ๔๒ ป เปนผูพิการขาลีบไมสามารถทำงานได ซึ่งไดขอความชวยเหลือผานทางเพจ
ตำรวจตระเวนชายเเดน จว.ระนอง สถานท่ีดำเนินกิจกรรม บานเชาเลขท่ี ๑๒/๖ ม.๒ ต.หาดสมเเปน อ.เมือง จว.ระนอง 
     (2) เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑, 
พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน รองผกก.ตชด.๔๑ พรอมดวยขาราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๔๑ จำนวน ๘๐ นาย 
รวมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตดวยหัวใจ บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และมอบเกียรติบัตร
ใหกับผูบริจาคโลหิตครบ ๖๐ ครั้ง และบริจาคโลหิตครบ ๗ ครั้ง 



- ๒๑ - 

     (3) เม่ือวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ ร.ต.อ.พงคศักดิ์ แกวดำ หน.ชุดโครงการ
สรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย พรอมพวก ๘ นาย รวมกับผูใหญบาน ม.๕, ผูชวย ผอ.รพ.สต. ออกมอบ
สิ่งของอุปโภคบริโภคแก ผูพิการและผูปวยติดเตียงจำนวน ๒ ครัวเรือน ณ บานโหละเร็ดตก ม.๕ ต.เขายา 
อ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 
     (4) เมื่อวันที่ ๒5 ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด ภาค ๔, 
พ.ต.ท.วสันต มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พรอมคณะเดินทางไป รอย ตชด.๔๓๕ เพ่ือตรวจเยี่ยม
และนิเทศผลการดำเนินงานโครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย ประจำป ๒๕๖๔ ฟงบรรยายสรุปผล
การดำเนินงานโครงการในไตรมาสท่ี ๑-๔ และไดใหคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
     (5) เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, 
พ.ต.ท.วสันต มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พรอมคณะเดินทางไป รอย ตชด.๔๓๖ เพ่ือตรวจเยี่ยม
และนิเทศผลการดำเนินงานโครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย ประจำป ๒๕๖๔ ฟงบรรยายสรุป 
ผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสท่ี ๑-๔ และไดใหคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ ผลการปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปดวยความเรียบรอย 
     (6) เม่ือวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ กก.ตชด.๔๔ มอบซุมเฉลิมพระเกียรติ 
รัชการที่ ๑๐, ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ ใหกองรอยปฏิบัติการ เพ่ือนำไปติดตั้งในพ้ืนที่หมูบานเปาหมาย 
ตามโครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอ่ิม 
รอง ผกก.ตชด.๔๔ เปนผูรับมอบ 
    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 26 ส.ค.๖๔ รายละเอียดการเบิก-จาย ดังนี ้
    (1) ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) คิดเปนรอยละในภาพรวม 87.66 
ลำดับ หนวย ผลการเบิกจายภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

1 บก.ตชด.ภาค 4 16,549,855.00 950,000.00 11,236,210.36 4,363,644.64 73.63 
2 กก.ตชด.41 61,131,466.17 2,745,352.05 51,100,582.13 7,258,511,99 88.03 
3 กก.ตชด.42 54,611,754.10 4,560,000.00 41,726,053.80 8,325,700.30 84.75 

4 กก.ตชด.43 177,585,855.05 18,893,476.88 138,948,057.11 19,744,321.06 88.88 
5 กก.ตชด.44 339,215,053.20 - 298,854,097.08 40,360,954.12 88.10 
 รวมทุกงบรายจาย 649,093,963.52 27,148,828.93 541,865,000.48 80,080,134.11 87.66 

 

    (2) ผลการเบิกจายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) คิดเปนรอยละในภาพรวม 82.07 
ลำดับ หนวย ผลการเบิกจายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) ผลการ

เบิกจายคิด
เปนรอยละ 

ไดรับจัดสรร ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 

1 บก.ตชด.ภาค 4 13,463,850.00 - 9,947,397.33 3,516,452.67 73.88 
2 กก.ตชด.41 36,972,730.00 418,221.27 31,739,804.00 4,814,704.73 86.98 
3 กก.ตชด.42 29,092,413.00 - 24,674,372.94 4,418,040.06 84.81 
4 กก.ตชด.43 62,503,694.00 569,665.88 52,524,225.65 9,490,802.47 84.95 
5 กก.ตชด.44 101,961,470.00 - 80,362,452.64 21,599,017.36 78.82 
 รวมทกุงบรายจาย 243,994,157.00 987,887.15 199,248,252.56 43,758,017.36 82.07 

 



- ๒๒ - 

     (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 9,549,912.17 - 9,549,912.17 - 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 - - - - - 
 รวมทกุงบรายจาย 44,622,464.90 21,502,100.00 23,120,364.90 - 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 ๒15 ๑61 ๑๐6 19 ๗ 29  
๒. กก.ตชด.๔๑ 1,325 1,043 460 192 21 69  
๓. กก.ตชด.๔๒ ๑,248 1,017 530 181 17 33  
๔. กก.ตชด.๔๓ 1,442 862 270 288 10 282  
๕. กก.ตชด.๔๔ 1,816 1,481 622 111 12 212  

รวม 6,046 4,564 1,988 791 67 625  

   2) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนวยไดรับ
มอบหมายจาก บช.ตชด ในการจัดตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบ OQ รวมทั้งไดรับการประสานจากหนวยในพ้ืนที่
ในการใชอาคารกองรอยเปนสถานที่กักกันในรูปแบบ LQ และ รพ.สนาม เพ่ือใชเปนสถานกักกัน ควบคุม รักษา
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 
เปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    - ตามที่ บช.ตชด. ไดมีประกาศฉบับลงวันที่ ๙ ก.ค.๖๔ เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดใหผูประสงคจะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย
ตั้งแตวันที่ ๑๒ - ๓๐ ก.ค.๖๔ และเนื่องจากสถานการณปจจุบันยังมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหมไดแพรกระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนผูติดเชื้อรายวันและเสียชีวิต
เพ่ิมขึ้นเปนจำนวนมาก เพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรครวมถึงยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



- ๒๓ - 

2019 (COVID-19) จึงเลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกและกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวของออกไป
กอนจนกวาสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะรีบจะคลี่คลาย  
    ตามประกาศขางตน กก.ตชด.๔๑ – ๔๔ ไดดำเนินการในกระบวนการของ
การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีจำนวนผูสมัคร จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๘ คน ดังนี ้
               (๑) กก.ตชด.๔๑ จำนวน ๖๗ คน 
               (2) กก.ตชด.๔๒ จำนวน ๓๑ คน 
               (3) กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๑๑๐ คน 
               (4) กก.ตชด.๔๔ จำนวน ๘๐ คน 
     4) ความกาวหนาในการจัดหาพ้ืนที่จัดตั้ง รอย ตชด.๔๔๘,๔๔๙ 
   - รอย ตชด.๔๔๘ 
    ปจจุบันอยูระหวางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปตตานี และสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๓ (สงขลา) ดำเนินการประมวล รวบรวมเอกสารตามที่
กรมปาไมใหดำเนินการเพิ่มเติม โดยหวงที่ผานมาคณะทำงานจัดหาพ้ืนที่ฯ ไดประสานการปฏิบัติ และเขาพบปะ 
หารือกับผูอำนวยการ และคณะทำงานของหนวยงานหลักทั้งสองหนวยอยางตอเนื่อง เพื่อขอใหเรงรัดการ
ดำเนินการใหมีความรวดเร็วข้ึน 
   - รอย ตชด.๔๔๙ 
     อยูระหวางการรวบรวมเรื่องของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา คณะทำงานจัดหาพื้นที่ฯ ไดประสานการปฏิบัติ และเขา
พบปะ หารือกับหนวยงานหลักทั้งสองหนวยอยางตอเนื่อง เชนกัน ที่สำคัญคือ การหารือ และรวมจัดทำเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม กรณีการขออนุญาตใช และถอนสภาพที่ดิน ดังกลาวไดรับยกเวน การจัดทำรายงานประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพ่ือดำเนินการตอไป 
   5) ภารกิจ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
     (1) เม่ือวันท่ี ๓ ส.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ชฝต.๔๓๐๕ ใหโอวาทและรับฟงการบรรยายสรุป
สถานการณ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ และกำลังพลรวมใหการตอนรับ 
     (2) เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ฉก.ตชด.๔๓ ใหโอวาทและรับฟงการบรรยายสรุป
สถานการณ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.ฉก.๔๓ และกำลังพลรวมใหการตอนรับ 
     (3) เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔ เปนประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) 
ณ บช.ตชด. มี ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๑-๔๔ และกองรอยปฏิบัติการ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน     
    (4) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พล.ต.ต.ณัฐ สิงหอุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.
ภาค ๔ ไดมอบเงินบำรุงขวัญใหแก ส.ต.ต.พิทักษพงษ ทองลัง ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ซึ่งไดรับบาดเจ็บขณะปฏิบัติ
หนาท่ีสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๔ กลุมผูชุมนุมโยนระเบิดปงปอง ผานหูดานซาย ทำใหมีอาการหูอ้ือ
และปวดหูดานซาย 
   7) การปฏิบัติในหวงถัดไป 
    (1) เตรียมความพรอม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๔๓,๔๔ 



- ๒๔ - 

     (2) เตรียมกำลังพลพรอมอุปกรณใหการชวยเหลือผูประสบภยัในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
     (3) เตรียมความพรอม รอย คฝ. ใหการสนับสนุน บช.น. เมื่อไดรับการประสาน/รองขอ 
     (4) 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 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
4.5.1 ผลการปฏิบัติดานการถวายความปลอดภัย 

   1) หวงวนัที่ 9 ส.ค.– 23 ส.ค.๖๔ จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภยั 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่ จว.เพชรบุรี 
และ จว.ประจวบคีรีขันธ เปนการสวนพระองค 

    2) จัดกำลังพล กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย การปองกัน
และระงับอัคคีภัยประจำเขตพระราชฐานและที่ประทับในพื้นท่ี กทม. จำนวน 7 พระราชฐาน และในสวนภูมิภาค 
จำนวน 6 พระราชฐาน (หวงเดือน ส.ค.64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 ผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.“เราทำความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย” หนวยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพื้นที่ จำนวน 15 ครั้ง ดังนี ้

    1) วันที่ ๒๘ ก.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมกับ
เจาหนาที่โรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

    2) วันที่ 30 ก.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๓๓ นาย รวมกับเจาหนาที่
ประจำพระราชนิเวศนมฤคทายวัน จำนวน ๕ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน ตัดแตงตนไมและขนทอนไม  
ณ บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 

ลำดับ การปฏิบัต ิ จำนวน 
1. การถวายความปลอดภยั กรณีเสดจ็พระราชดำเนินในพื้นที่ ฯลฯ - 
2. การตรวจ สำรวจจุดเสี่ยงฯ และจดุสำคญั 35 
3. การตรวจสภาพ ปรนนิบัติ บำรุงยานพาหนะและอุปกรณ ฯลฯ 184 
4. การประชุมช้ีแจง ขอราชการภายในหนวย 56 
5. การประชุม หรือประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนที่ 4 
๖. การรับการตรวจเยี่ยมจาก ผูบังคบับัญชา หรือสวนราชการอ่ืน 8 
๗. การซักซอมแผนเผชญิเหตุ ฯลฯ 11 
๘. การพบปะเยีย่มเยียน แสวงหาความรวมมือกับประชาชนในพ้ืนที ่ - 
๙. การเตรียมความพรอมของรางกายใหพรอมในการปฏิบัติหนาที ่ 56 

๑๐. ตรวจกิจ 60 
รวม 417 



- ๒๕ - 

   3) วันท่ี ๓ ส.ค. 64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID–19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

   4) วันที่ 4 ส.ค.64 ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. พรอมดวย รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
เปนวิทยากรจิตอาสา 904 รวมกิจกรรมจิตอาสาบรรยาย ใหความรูกำลังพลตำรวจภูธรภาค 9 ที่เขาอบรมหลักสูตร 
ตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ (ตปส.) ประจำป 2564 จำนวน 426 นาย โดยบรรยายใหความรู
โครงการจิตอาสาพระราชทาน, ประวัติศาสตรชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย ณ หอประชุมศูนยฝกรบ
พิเศษฤทธิชัย บ.ปาละอู ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

   5) วันที่ 6 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนินกิจกรรม
จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

   6) วันที่ 9 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนิน
กิจกรรมจิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบครีีขันธ 

   7) วันที่ 10 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนิน
กิจกรรมจิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

   8) วันที่ 13 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนินกิจกรรม
จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
   9) วันที่ 16 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนินกิจกรรม
จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
   10) วันที่ 17 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนินกิจกรรม
จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
   11) วันที่ 20 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนินกิจกรรม
จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

   12) วันที่ 2๓ ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 5 นาย รวมดำเนินกิจกรรม 
จิตอาสากับโรงพยาบาลชะอำ โดยใหบริการและประชาสัมพันธขั้นตอนในการเขารับการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาเขารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาล
หัวหิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี

   13) วันที่ 2๓ ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๑๔ นาย เจาหนาท่ีกรมการขาว 
จำนวน ๘ คน รวมจัดกิจกกรมจิตอาสาพัฒนา เก็บเก่ียวขาวพันธุชัยนาท ๑ ในแปลงนาขาวจำนวน ๘ กระทงนา 
ณ โครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ บช.ตชด.(คายนเรศวร) เพื่อดำเนินงานตาม“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อ.ชะอำ 
จว.เพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ขอหาม และขอปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) โดยเครงครัด 
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   14) วันที่ ๒๓ ส.ค.64  ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด รวมจำนวน ๑๐ นาย 
รวมดำเนินกิจกรรมจิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการ
ฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จว.ประจวบคีรีขันธ 

   15) วันที่ 24 ส.ค.64 ขาราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย รวมดำเนิน
กิจกรรม จิตอาสากับโรงพยาบาลหัวหิน ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
  4.5.3 โครงการรวมพัฒนาพ้ืนท่ี บช.ตชด. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       1) การดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   (1) ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุร ี
               - วันที่ 23 ส.ค.64 ผบก.สอ.บช.ตชด. และนายสันตชัย ศีลพันธุ 

ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี พรอมดวยกำลังพลจิตอาสา บก.สอ.บช.ตชด. รวมกันเก็บเก่ียวขาวพันธุ
ชัยนาท 1 ในแปลงนาขาว จำนวน 8 กระทงนา 
     (2) สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุร ี

    - วันที่ 6 ส.ค.64 พ.ต.ท.สุทิน ขาวเรือง รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
พรอมกำลังพล รวมเรียนรูการทำปุยน้ำ จาก ผอ.เจษฎา สาระ ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เพ่ือใชใน
โครงการฯ 
        2) การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

    - การดำเนินการกอสรางอาคารของกรมโยธาธกิารและผังเมือง จำนวน 7 อาคาร 
และงานปรับปรุงภูมิทัศนภายในไดดำเนินการเสร็จ เรียบรอยตามกำหนดสัญญา และบริษัทไดสรางเรือนเพาะชำ
เพ่ิมเติมให 1 หลัง คงเหลือรายการดูแลภูมิทัศน ตนไม สวนหยอม ซึ่งบริษัทคูสัญญากำลังปรับปรุงและดูแล
ตามคณะกรรมการใหคำแนะนำ 
   3) การดำเนินงานของ บก.สอ.บช.ตชด. 

    - วันที่ 13 ส.ค.64 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. เปนประธานในการ
ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ บช.ตชด. เพ่ือดำเนินงานตาม “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และวางแผนการปฎิบัติงานในโครงการฯ ณ หองประชุมรังสิพราหมณกุล บก.สอ.บช.ตชด. 

    - จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่ดานดูแลแปลงเกษตร และพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนที่แปลงเกษตรอยางตอเนื่อง  

4.5.4 กิจกรรมสนับสนุนงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   
           - ในหวง เดือน ส.ค.64 งดการสนับสนุนพัฒนา รร.ตชด. เนื่องจากปดพ้ืนที่หมูบาน
ปาละอู ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ตั้งแตวันท่ี 22 ส.ค. – 4 ก.ย. 64 ตามคำสั่งจังหวัดประจวบฯ 
โดยหามมิใหเขาออกจากหมูบาน กก.ตชด.14 จึงขอเลื่อนขอรับการ สสน. ชุดพัฒนาเคลื่อนที่ (ชพค.) 
  4.5.5 การตรวจเยี่ยมของผูบังคบับัญชา 
   - วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๔ กำลังพล รอย ฉก.รพศ. รวมใหการตอนรับ พล.ต.ไพศาล หนูสังข 
ผบ.พล.ร.๑๕/ผอ.ศปร. และคณะ เดินทางมาติดตามความคืบหนาโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริและเยี่ยมเยียน 
ประชาชนไทยพุทธชุมชนเขมแข็ง รมเย็นบานสันติ ๒ ม.๖ ต.แมหวาด อ.ธารโต จว.ยะลา 
  4.5.6 ดานการสนับสนุนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
           1) จัดกำลังพลสนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๔ ในการรักษาความมั่นคงภายในและการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 215 นาย   
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ลำดบั การปฏิบัต ิ จำนวน หมายเหต ุ
1. การปฏิบัติเชิงรุก 
 - การ ลว.จรยุทธ 21  
 - การ ลว.พิสูจนทราบ/ซุมโจมต ี 4  
 - การ ลว./เฝาตรวจทางน้ำ 1  

2. การปฏิบัติเชิงรับ 
 - จุดตรวจถาวร(เปนหวงระยะเวลา) 1  
 - จุดตรวจทางยุทธวธิ(ีดานลอย) 34  
 - การ รปภ.คร,ูโรงเรียน,พระสงฆ 3  
 - การ รปภ.ชุมชนไทย พุทธ / มุสลิม 10  
 - การ รปภ.เสนทาง 6  

รวม 80  

           2) จัดกำลังพลปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยพ้ืนที่ จว.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 
พ้ืนที่ปฏิบัติไมเปลี่ยนแปลง 
 

ลำดับ ผลการปฏิบัต ิ จำนวน 
๑. การลาดตระเวน 9 
๒. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 14 

รวม 23 

  4.5.7 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการตอตานการกอการราย 
   1) วันท่ี 2 ส.ค.64 ชุดกำลังปฏิบัติการพิเศษซูลู (นเรศวร261) รวมปฏิบัติภารกิจฯ 

สืบเนื่องจาก ผูกอเหตุ กอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก จว.ปตตานี และรอยตอ 4 อำเภอของ 
จว.สงขลา ผลการปฏิบัติ คนรายเสียชีวิต 1 ราย ตรวจยึดอาวุธปนพกสั้น ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑ กระบอก 
กำลังพลทุกนายปลอดภัย 

    2) ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด เตรียมพรอม รักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ณ ที่ตั้ง 
   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      

          - วันที่ 18 ส.ค.64 จนท.ตำรวจ กก.4 บก.สอ.ฯ ปฏิบัติหนาท่ี ณ ศูนยฝกฤทธิ์ชัย 
ไดรับการประสานจากเจาหนาที่ปาไมใหทำการชวยเหลือบุคคลเปนลมหมดสติกลางปา ที่ปาละอู อ.หัวหิน 
จว.ประจวบคีรีขันธ 

4.5.9 การปฏิบัติดานพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม  
        1) ทำการฝกหลักสตูรตามแผนการฝกประจำปงบประมาณ 2564 ของ บก.สอ.บช.ตชด. 
              (1) หวงวันที่ 28 มิ.ย.- 31 ต.ค.64 จัดการฝกอบรมหลักสูตรตอตานการ
กอการราย รุนที่ 19 ณ พื้นที่ บก.สอ.บช.ตชด.  
              (2) หวงวันที่ 26 ก.ค.- 30 ส.ค 64 ทำการฝกหลักสูตรพลซุมยิง ผูเขารับการฝก
เปนกำลังพลในสังกัด ตร. 
   2) สนับสนุนการฝกใหกับหนวยในสังกัด ตร. 
    (1) หวงวันที่ 26 ก.ค.- 27 ส.ค.64 การฝกอบรมหลักสูตรการโดดรมใหมแบบ
กระตุกเอง สังกัด บช.ก.และ จัดพิธีปดการฝกอบรมในวันท่ี 27 ส.ค.64 โดยมี ผบก.สอ.บช.ตชด.เปนประธานในพิธี 
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    (2) วันที่ 23 ส.ค.- 26 ก.ย.64 การฝกอบรมหลักสูตรการโดดรมใหม สังกัด บช.ก. 
    (3) หวงวันที่ 2 ส.ค.- 6 ก.ย.64 หลักสูตรตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ 
(ตปส.) สำหรับกำลังพลตำรวจภูธรภาค 9  
    (4) หวงแต 23 - 27 ส.ค.64 จัดโครงการฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางน้ำ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   3) ทำการฝกโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกำลังพลในสังกัด บก.สอ.บช.ตชด. 
    - วันท่ี 27 ส.ค.64 จัดการฝกทบทวนกองรอยควบคุมฝูงชนชายและหญิง 
จำนวน 2 กองรอย เพ่ือเตรียมพรอมสนับสนุนภารกิจ บช.น. 
  4.5.10 แบบรายงานขอมูล ขาราชการตำรวจ บก.สอ.บช.ตชด. ทีไ่ดรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19  
   - ขอมูลวันที่ 20 ส.ค.64 ยอดกำลังพลท้ังหมด 1,212 นาย สมัครใจฉีดวัคซีน จำนวน 
1,041 นาย สมัครใจรอวัคซีนทางเลือก จำนวน 83 นาย ไมสมัครใจฉีดวัคซีน จำนวน 88 นาย และมีกำลังพล
ฉีดวัคซนีครบ 2 เข็ม จำนวน 907 นาย รอฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 134 นาย 
ลำดับ หนวย ยอดกำลัง

พล 
สมัครใจ ไมสมัครใจ หมายเหตุ 

ขอมลูสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งหมด เข็ม 1  เข็ม 2 
1 กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 

- ที่ตั้ง 
- จชต. 

308 
93 
215 

293 
86 

207 

274 
67 

207 

251 
54 
197 

13 
5 
8 

 
ชะอำ หัวหิน 
ยะลา 

2 กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 108 57 57 54 39 ชะอำ หัวหิน 
3 กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 203 161 149 147 22 ชะอำ หัวหิน 
4 กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 116 112 112 112 0 ชะอำ หัวหิน 
5 กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 230 223 223 212 2 ชะอำ หัวหิน 
6 ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 247 172 172 131 12 ชะอำ หัวหิน 
 รวม 1,212 987 987 907 88  

  4.5.11 การบริหารงบประมาณ  
          1) รายงานสถานะและผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของ 

บก.สอ.บช.ตชด. ณ วันที่ 27 ส.ค.64 ตามสถานะงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ปจจุบัน จำนวน 57,717,010 บาท 
เบิกจายแลว 51,150,845.81 บาท ผูกพันงบประมาณ(ใบสั่งซื้อ/จาง) จำนวน 124,022.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 6,441,142.19 บาท งบประมาณเบิกจายรอยละ 88.63  
               2) รายการงบลงทุนทุกผลผลิตทุกโครงการ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไดรับจัดสรรคาปรับปรุงรั้วบริเวณดานหนา บก.สอ.บช.ตชด. ผูกพันสัญญาแลว จำนวน 7,670,000 บาท
เบิกจายงานงวดที่ 1-3 งวด เสร็จสิ้นตามสัญญา เปนเงิน 7,670,000 บาท  

   3) งบลงทุน 64 ไดรับจัดสรร จำนวน 13,880,000 บาท อยูระหวางยืน่ซองเสนอราคา
พรอมเปดซอง สามารถผูกพันไดภายใน 10 ก.ย.64 
                 - ชุดดำน้ำพรอมอุปกรณ           จำนวน    6,340,000  บาท 
                 - อุปกรณดำน้ำ                      จำนวน    5,000,000  บาท 
                 - เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่   จำนวน    1,500,000  บาท 
                 - เครื่องรับ - สงวิทยุสื่อสารใตน้ำ  จำนวน    1,040,000  บาท 

   4) งบประมาณกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ.64 คงเหลือ 1 รายการ 
    - รมบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงที่พรอมรมชวย 250 รม เงิน 99,000,000 บาท 
สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค.64 (ขยายสัญญา)  
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  4.5.11 การเตรียมปฏิบัติในหวงตอไป       
   1) จัดกำลังพลปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระราชกิจ ในพ้ืนที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ เปนการสวนพระองค 
ในหวงวันที่ 13 -23 ก.ย.64 

   2) เตรียมชุดชางสนามพรอม รยบ. เตรียมพรอม ณ ที่ตั้งหนวย พรอมปฏิบัติเมื่อไดรับคำสั่ง 
   3) เตรียมการจัดพิธีเทิดเกียรติผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวาระเยี่ยมอำลา

หนวยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ บก.สอ.บช.ตชด. 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
  4.6.1 งานจิตอาสาพระราชทาน มีการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 8 ครั้ง 
           1) วันที่ 23 ส.ค.64 ตั้งแตเวลา 08.00-12.00 น. ขาราชการตำรวจ บก.กฝ.บช.ตชด. 
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนผูเขามารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ณ รพ.ชะอำ 
    2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.จัดกำลังขาราชการตำรวจ และนสต. รวมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 
ใหบริการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการรับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลแปลงยาว อ.แปลงยาว 
จว.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ ครั้ง  
    3) วันที่ 16 ส.ค.64 พ.ต.อ.ชัยรัตน อูพิทักษ ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. นำขาราชการ
ตำรวจจิตอาสาในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน ๕๘ นาย รวมกิจกรรม
จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ สโมสรลูกพระยอดฯ รวมใจ กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
รวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีเปนหนวยรับบริจาค ไดโลหิตรวมทั้งสิ้น 23,200 ซีซี  
    4) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดขาราชการตำรวจ และ นสต.รวม ๕๐ นาย รวมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม 25๖๔ โดยพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และกำจัดวัชพืชในอางเก็บน้ำ
ดิบของหนวย  
    5) วันที่ 10 ส.ค.64 มอบหมายให ร.ต.อ.หญิง บุษรัตน ชาญชำนิ รอง สว.กก.๕ บก.กฝ. 
บช.ตชด.วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ไดรวมกิจกรรมจิตอาสา 
เราทำความดี ดวยหัวใจ โดยอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จว.เชียงใหม 

   6) วันที่ 11 ส.ค.64 พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการ
ตำรวจจิตอาสา จัดกิจกรรม "จิตอาสาเฉพาะกิจ มีแลวแบงปน" เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแม
แหงชาติ ๑๒ สิงหาคม 2564 โดยการนำน้ำดื่ม หนากากอนามัย ถุงขยะติดเชื้อ และถุงมือยาง มอบใหกับ
โรงพยาบาลสนามโรงแรมไพลินสุโขทัย สถานที่กักตัวกลุมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
    7) เมื่อ 3 ส.ค.64 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 
    8) วันที่ 8 - 11 ส.ค.64 จัดขาราชการตำรวจ และ นสต.วันละ 20 นาย รวมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาวัดเขาพระทอง โดยรื้อศาลาการเปรียญหลังเกา และโรงเรือพระ เพื่อปรับปรุงเปนสถานที่สราง
พระอุโบสถ การปฏิบัติไปไดดวยความเรียบรอย 
  4.6.2 งานเทิดทูนสถาบัน 
    1) เมื่อวันที่ ๑๐, ๑๔ ส.ค.๖๔ และวันที่ ๒๑ ส.ค.64 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน 
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ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจักรยานในพ้ืนที่คายนเรศวร-คายพระรามหก โดย พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ 
ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ควบคุมการปฏิบัติภารกิจ ถปภ. โดยมีขาราชการตำรวจ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.พรอม
ดวยชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด รวม ถปภ.เสนทางทรงจักรยาน ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรต ิ

   2) หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
     (1) จัดโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ เครื่องราชสักการะ พรอมจัดกิจกรรม
ลงนามถวายพระพร 

    (2) จัดตกแตงสถานท่ีประดับพระฉายาลักษณ     
   (3) ขาราชการตำรวจในสังกัดลงนามรวมถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม

ถวายสัตยปฏิญาณฯ ผานระบบออนไลนที่เว็บไซดหนวยสวนราชการในพระองค 
    3) การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.ต.อ.ชัยรัตน 
อูพิทักษ ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอม รอง ผกก.ฯ/ ผบ.รอยฯ รวมบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
  4.6.3 งานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 

   1) หนวยในสังกัดมีการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชสวนครัว 
เลี้ยงไก, เลี้ยงปลา บริเวณพ้ืนที่วางเปลาของกองกำกับการ กองรอย และเรือนแถวที่พัก สงเสริมใหขาราชตำรวจ 
และครอบครัวปลูกพืชผักตาง ๆ เพื่อใชในการบริโภคในครัวเรือน จำหนายใหกับประชาชนทั่วไป เพ่ือเปนการสงเสริม
การลดรายจายเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวและนำผลผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให รร.ตชด.  
   2) วันที่ 20 ส.ค.64 ร.ต.อ.หญิง บุษรัตน ชาญชำนิ รอง สว.กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. 
พรอมชุดมวลชนสัมพันธ รวมจำนวน 4 นาย จัดกิจกรรรมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เขมแข็ง รวมกับเทศบาล
ต.อินทขิล ใหกับชาวบาน หวยฝกดาบ ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม มีประชาชนเขารวมกิจกรรม จำนวน 20 คน 
  4.6.4 งานประกันคุณภาพการศกึษา  
    1) ทุกหนวยไดมีการประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และดำเนินการตรวจเอกสารแฟมตัวบงชี้ นำสง บช.ศ. 
    2) ทุกหนวยประชุมเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป 
๒๕๖๓ สำหรับการตรวจเชิงประจักษ รวม บก.กฝ.บช.ตชด. ผานระบบทางไกลผานจอภาพ 
   4.6.5 งานดานการฝกอบรม 
   ดำเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตำรวจจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
     1) การฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เตรียมความพรอมความเปนครู รุนท่ี 1๗ ผูเขารับการฝกอบรม จำนวน ๘๑ นาย หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 
5 ก.ค.64 - 11 ก.พ.65   
     2) การฝกอบรมนอกแผนการฝกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 
      (1) หลักสูตร นสต. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หวงการฝกอบรม
แตวันที่ 1 เม.ย.64- 30 ก.ย.65) 
      (2) หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด ตร. รุนที่ 1/2564 (ตชด.) ผูเขา
รับการฝกอบรม จำนวน 50 นาย หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 17 พ.ค.- 20 ส.ค. 64 และเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๔   
พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธานในพิธีปดหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด ตร. รุนท่ี 1/2564 
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(ตชด.) โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./รอง ผกก.1ฯ/สว./ผบ.รอย และคณะครูฝก 
รวมพิธีปดหลักสูตร ณ หอประชุมใหญ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
     (3) หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด ตร. รุนที่ 16 (สพ.) ผูเขารับการฝกอบรม 
จำนวน 64 คน หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 17 ก.ย.64 

4.6.6 การพัฒนาหนวย 
1) การพัฒนาทางดานกายภาพ       

      - หนวยมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยใหอยูในสภาพเรียบรอยมีความ
พรอมในการฝกตามขีดความสามารถของหนวยอยางสม่ำเสมอ 
     - หนวยมีการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ทาสีภายนอก ภายในอาคารบานพักรับรอง 
อาคารกองกำกับการ และกอสรางอาคารเรือนแถวใหขาราชตำรวจ 
   2) การพัฒนาดานบุคลากร   
    - ตรวจทรงผมและเครื่องแตงกายขาราชการตำรวจในสังกัด พรอมทำการฝก
แบบฝกพระราชทาน ประจำสัปดาห ตามนโยบายของ บช.ตชด. 

    - สงขาราชการตำรวจ เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู 
ในการปฏิบัติงาน  
  4.6.7 การตรวจเยี่ยมของผูบังคบับัญชา จำนวน 4 ครั้ง 

   1) วันที่ 2 ส.ค.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธีและกลาวใหโอวาท
กำลังพลหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจประจำป 256๓ ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ สังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ 
ณ ลานฝก กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการ
ตำรวจใหการตอนรับ 

   2) วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ท.วิชิต  ปกษา ผบช.ตชด. พรอมคณะ
ประกอบดวย พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด., 
พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และ พล.ต.ต.สุภัทร มวงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ โดยทาน ผบช.ตชด.
ไดข้ึนรับแสดงการเคารพและใหโอวาทกำลังพลและ นสต. ณ ลานอินทรี พรอมรับฟงบรรยายสรุปของหนวย 
และไดใหโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ หองประชุม ศปก. เดินทางกลับประมาณ ๑๘.๐๐ น.       

   3) วันที่ 19 ส.ค.64 พล.ต.อ.เพ่ิมพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พรอมคณะเดินทางโดย 
ฮ.ตร. ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจและลูกจางประจำ ติดตามเรงรัดการดำเนินการศูนยปราบปรามการโจรกรรม
รถยนต รถจักรยานยนต และงานตำรวจชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ภ.จว.สุโขทัย 
โดยมี พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. รวมใหการตอนรับ ณ ลานจอด ฮ.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
    4) วันที่ 22 ส.ค.64 พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผบช.ตชด. พรอมคณะ เดินทางโดย ฮ.ตร.  
ไปตรวจเยี่ยม และใหโอวาทแกขาราชการตำรวจ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
พรอมดวย พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. และขาราชการตำรวจในปกครองรวมใหการตอนรับ 

  4.6.8 ความคืบหนางบลงทุนปงบประมาณ 2564 
   หนวยในสังกัด บก.กฝ.ไดรับงบประมาณ งบลงทุน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ

เรียบรอยแลว จำนวน 22 รายการ อยูระหวางบริหารสัญญา จำนวน 10 ราย ดังนี้ 
    1) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ไดรับจัดสรรงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินทั้งสิ้น 
24,609,400 บาท จำนวน 3 รายการ ดังนี ้
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      (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 
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 40 % 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) วางทอและระบบประปาภายในอาคารกองกำกับการและ
กองรอยฝกอบรมดำเนินการกอสรางถังน้ำใสขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร อยูระหวางดำเนินการขุดแนววางระบบทอประปา  
      (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 เทคอนกรีตคาน
และเสาอาคารชั้นที่ ๒ ตอทอประปาหองน้ำ วางระบบฟาภายในอาคาร 
    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) 

รายการ วิธีการดำเนินการ ลงนามสญัญา ระยะเวลาดำเนินการ 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 e-bidding ๒๑ ม.ค.๖๔ ๑๘๐ วัน ดำเนินการกอสรางได 7๐% 
งานปรับปรุงกองรอยท่ี ๕ คัดเลือก ๕ มี.ค.๖๔ ๙๐ วัน ดำเนินการกอสรางได 8๐% 
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      (1) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. วงเงิน 8,960,000.- บาท  
        (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 3 รายการดังนี้ 

      1) ขยายเขตระบบจำหนายไฟฟา ไดรับจัดสรร 880,000 บาท 
     2) ปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งหอประชุม (หอประชุมวิปุลากร) 

ไดรับจัดสรร 360,000 บาท 
     3) ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานฝก กองรอยที่ 5 

ไดรับจัดสรร 1,000,000 บาท 
    8) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. งบลงทุนป 2564 - 
      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 บาท 
  4.6.9 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ  
   1) ดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในหนวย  
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   2) ขาราชการตำรวจในสังกัดสมัครใจเขารับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
   3) สนับสนุนขาราชการตำรวจ ปฏิบัติหนาที่ชุดชางสนามใหกับ ตร. ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยการชุมนุมฯ 
   4) เตรียมความพรอมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองคกร 
(Organizational Quarantine) 

   5) โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันใหกำลังพลในหนวย โดยมีวัตถุประสงคใหขาราชการ
ตำรวจไดรวมรับประทานอาหารเพื่อสรางความสามัคคใีนหนวย 

   6) สนับสนุนภารกิจในพ้ืนที่ จชต. หวง ๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔  
  4.6.10 แผนการดำเนินงานหวงตอไป 
    1) สนับสนุนการเขารวมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” 
    2) ฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป ๒๕๖๔ 
    3) ฝกอบรมหลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ ๑๘ 
    4) พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหนวย เตรียมความพรอมในการรองรับ
การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
    5) วางแผนการสรางเต็นทสนาม จำนวน 250 เตียง 
    6) เฝาติดตามและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  
    7) ดำเนินการงานประกันคุณภาพการศกึษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยางตอเนื่อง 
    8) ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
    9) เตรียมความพรอมกำลังพล, อุปกรณการชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ที่ประสบปญหาอุทกภัย วาตภัย ในหวงฤดูฝน 
   10) แผนการออกตรวจประเมินโครงการตรวจประเมินดานสัตวรักษ/สัตวบาลและผูบังคับ
สุนัข ของหมวดสุนัขสงคราม กก.ตชด.๑๑-๑๓, ๒๑-๒๔, ๓๑-๓๔, บก.สอ.บช.ตชด. และศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

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

   - กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 26 ส.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. รวมกิจกรรม
จิตอาสาภัยพิบัติบำเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลว แบงปน” โดยรวมสนับสนุน/แบงปน สิ่งของอุปโภค บริโภค 
เชน ขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่มและเมล็ดพันธุผัก เพ่ือนำไปชวยเหลือประชนชนที่ไดรับผลกระทบและความเดือดรอน
จากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน 9 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี
ชุมชนหมูบานไทย - พุทธ ม.๗ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 นาย 

   สรุปกิจกรรมจิตอาสา   
 1) กิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ จำนวน  - ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    -    คน 
 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน  - ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    -    คน 
 3) กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน  - ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    -    คน 
 4) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 1 ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม  จำนวน    5   คน 
  4.7.2 คณะเขาศึกษาดูงาน งดรับเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

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

ซึ่งไมไดผานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตามแหลงเรียนรูตางๆ ภายในศูนยและรอบศูนยฯ จำนวน 1,401 คน 
4) ยอดผูเขาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา จำนวน - คน 

   5) ยอดผูเขารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งหมด 2,708 คน 

6) รวมยอดผูเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 4,109 คน 
4.7.3 งานสวัสดิการ 

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

    รวมลดรายจาย            89,826 บาท 
    รวมเพ่ิมรายรับ            56,159 บาท 
    ผลมวลรวมเปนบวก              145,985 บาท 
  4.7.4 เรื่องอ่ืนๆ 
   - มาตรการปองกันไวรัสโคโรนา 2019 
    - เจาหนาที่ตรวจคัดกรองผูมาใชบริการ รานคาสวัสดิการ รานตนไมสวัสดิการ 
และรานกาแฟ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,708 คน 
     ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๔.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
  4.8.1 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 

1) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ภาพรวม) บช.ตชด. ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 

  
 

  
 
   

   
  
 

 
 



- ๓๖ - 

2) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ทุกงบรายจาย (ไมรวมงบเบิกแทนกัน งบกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
  

 
 
  
 
 
 
 

  3) ผลการใชจายเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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      ที่ประชุม      รับทราบ  
 

  4.8.2 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 
   1) ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”  
    ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีวิทยุกำชับใหหนวยในสังกัด
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท ทั้งที่เปนกิจกรรมจิตอาสาซึ่งหนวยดำเนินการเอง และ/หรือที่หนวยไปเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน และใหรายงานผลการปฏิบัติให บช.ตชด.ทราบ เปนประจำทุกเดือนนั้น 
    สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ใน
ภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 158 ครั้ง รายละเอียดดังนี ้
    1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา   จำนวน      40 ครั้ง แยกเปน 
     1.1 หนวยดำเนินการเอง  จำนวน      17 ครั้ง 
     1.2 รวมกับหนวยงานอื่น  จำนวน     23  ครั้ง 
    2.กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ  จำนวน      48  ครั้ง แยกเปน 
     2.1 หนวยดำเนินการเอง  จำนวน      19  ครั้ง 
     2.2 รวมกับหนวยงานอื่น  จำนวน      29  ครั้ง 
    3.กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ  จำนวน      70  ครั้ง 
    4.ผูเขารวมกิจกรรม   จำนวน 12,707  คน แยกเปน 
     4.1 ขาราชการตำรวจ  จำนวน   2,946  คน แยกเปน 
      4.1.1 ตชด.  จำนวน   2,230  คน 
      4.1.2 อ่ืน ๆ  จำนวน      716 คน 
     4.2 ขาราชการอื่น  จำนวน   1,646  คน 
     4.3 ประชาชน   จำนวน   8,115  คน  
   2) กำชับขอสั่งการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง 
    - ตามที่ บช.ตชด. ไดมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเขารวม
กิจกรรมจิตอาสาในระดับหัวหนาหนวยนั้น 
    สรุปจำนวนหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ และกองรอย
ปฏิบัติการ ที่เขารวมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จากจำนวนหนวยในสังกัดท้ังสิ้น 
จำนวน 97 หนวย ดังนี ้
     1. หนวยที่หัวหนาหนวยเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง จำนวน 38 หนวย  
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     2. หนวยท่ีหัวหนาหนวยไมไดเขารวมกิจกรรม จำนวน 59 หนวย 
   3) โครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือดำเนินงาน
ตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    - งานกอสรางระยะที่ 1 ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการตรวจรับ
ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง  
    - ความคืบหนากอสรางระยะที่ 2 ประกอบดวย 
     (1) งานลานจอดรถยนต, ลานเอนกประสงค 
      - จอดรถบัส จำนวน 10 คัน 
      - จอดรถยนต 136 คัน 
     (2) ถนน, คลอง, สะพานภายในโครงการ 
     (3) พิพิธภัณฑกลางแจง จัดแสดงแนวคิดโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 
      - ฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำ 
      - น้ำตกจำลองภูเขา, ธารน้ำธรรมชาติ, อางเก็บน้ำ, สะพานแขวน 
      - แปลงแสดงทางการเกษตร 
     (4) งานสวนขยายถนนลาดยางเพ่ิมเติม 
      - สวนตอจากพ้ืนที่โครงการเชื่อมถนนหนา บก.สอ.บช.ตชด. 
กวาง 6 เมตรระยะทางประมาณ 955 เมตร 
     (5) งานอาคารเรือนเพาะชำ 
     (6) เก็บน้ำใตดิน 
     (7) งานรั้วไมสน 
     (8) รั้วโครงการ 
   4) กำชับการปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว การแถลงขาว 
    - ในหวงที่ผาน ตร. ไดกำชับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว การแถลงขาว 
การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ตร. 
วาดวยประมวลระเบียบการตำรวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว การแถลงขาว 
การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ.2556 อยางเครงครัด 
    ตร. มี วิทยุ ดวนที่สุด ที่ 0007.22/2372 ลง 17 ส.ค.64 กำชับทุกหนวย
ในสังกัด ตร. กรณีสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดนำเสนอขาวการนำผูตองหามาแถลงขาวหรือทำแผนประกอบ
คำรับสารภาพ โดยมีการใหใสเสื้อเกราะ ระบุขอความ “POLICE” ทำใหสังคมเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนวา ผูตองหา
ดังกลาวเปนขาราชการตำรวจ ซึ่งกรณีดังกลาว ตร. ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติและไดกำชับไปแลวหลายครั้ง ดงันั้นเพ่ือให
การดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอกำชับการปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี ้
      (1) ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นของทุกหนวย ถือปฏิบัติตามสั่งการ
ของ ตร. อยางเครงครัด 
      (2) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ทำใหประชาชนและสังคม เกิดความ
เขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง ซึ่งอาจสงผลเสียหายตอภาพลักษณ
ของ ตร. หากพบมีการฝาฝน ไมปฏิบัติตามสั่งการของ ตร. จะพิจารณาขอบกพรองทั้งทางวินัยและทางปกครองตอไป 
      บช.ตชด. จึงมีวิทยุ ที่ 0030.153/532 ลง 24 ส.ค.64 กำชับใหทุกหนวย
ในสังกัด บช.ตชด. ถือปฏิบัติตามสั่งการของ ตร. อยางเครงครัด 
      ที่ประชุม      รับทราบ  
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  4.8.3 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
    ๑) การเตรียมการรับเสด็จออนไลน กก.ตชด. 43 , 44 
     ตามสั่งการ ผบช.ตชด. เรื่องการเตรียมรับเสด็จออนไลน ขอใหมีการ
เตรียมการรับเสด็จใหเปรียบเสมือนรับเสด็จจริง พรอมทั้งกำชับใหทุกหนวยที่มีการรับเสด็จ ใหบันทึกพระราชกระแส
รับสั่ง เพ่ือจะไดนำมาสรุปเปนแนวทางในการดำเนินการตอไปนั้น 

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีกำหนดการ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด. 43, 44 หวงวันที่ 20 – 22 ก.ย.64 จำนวน 
6 โรงเรียน ไดแก 
      - รร.ตชด.ตืองอชางกลปทุมวันอนุสรณ 13 อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 

    - รร.ตชด.บานละโอ อ.ศรสีาคร จว.นราธิวาส 
    - รร.ตชด.บานประกอบออก อ.นาทวี จว.สงขลา 
    - รร.ตชด.บานสำนักเอาะ อ.สะบายอย จว.สงขลา 

    - รร.ตชด.มหาราช 1 อ.สะบายอย จว.สงขลา  
    - รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร อ.นาทวี จว.สงขลา 

     โดย ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ไดแจงให กก.ตชด.43, 44 จัดทำขอมูล
โรงเรียนที่จะรับเสด็จ สงให ฝอ.7ฯ ตรวจเพ่ือที่จะไดนำสงใหทาง สสท. ตอไปและ สสท. ไดมีกำหนดการดังนี้ 

    - วันที่ 3 ก.ย.64 ประชุมออนไลน ในสวนของผูเก่ียวของ
เพ่ือเตรียมการรับเสด็จออนไลน  
      - วันท่ี 6 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. ประชุมเพื่อเตรียมเนื้อหา
ในการนำเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในสวนของ กก.ตชด. 43 , 44 และคณะครู รร.ตชด. ทั้ง 6 โรงเรียน โดยจะ
ประชุมผานทางระบบออนไลน  

    ดานงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชดำริฯ ประจำป 2564 ขณะนี้ บช.ตชด. ยังอยูระหวางดำเนินการคัดเลือกผลงานกิจกรรมในแตละดาน 
เพ่ือสงให กศน. ซึ่งเปนเจาภาพ 
    2) การสำรวจพ้ืนท่ีหนวย และพ้ืนที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
     ตามสั่งการ ผบช.ตชด. กำชับเรื่องการสำรวจพื้นที่หนวย และพ้ืนที่ตั้ง 
รร.ตชด. ที่ยังมีปญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และหลักฐานทางการครอบครอง ใหเรงประสานงาน
และดำเนินการกอนสิ้นปงบประมาณนั้น 
     ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม
ไดเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เรื่องการเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.23 ในกรณีที่สวนราชการใดเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต ซึ่ง คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เขาทำประโยชนในเขตพ้ืนท่ี
ปาสงวนแหงชาติ ดำเนินการยื่นคำขอตามแบบ ป.ส.17 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ทองที ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 
เห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม อีก 120 วัน นับแตวันที่ ครม. มีมติ 
     บช.ตชด. มี ว.ดวนที่สุด ท่ี 0030.175/299 ลง 7 มิ.ย.64 ใหหนวย
ดำเนินการยื่นคำขอใชประโยชนในพื้นที่ปาไม และมี ว.ฝอ.๗ ที่ 0030.175/85 ลง 10 ส.ค.64 ใหหนวยเรง
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ดำเนินการกำกับติดตาม การยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพื้นท่ีปาไม ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ โดยใหหนวยรายงานผลให บช.ตชด. ทราบภายในวันท่ี 27 ส.ค.64 ขณะนี้อยูระหวาง ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
รวบรวมรายงานการดำเนินงานของ กก.ตชด.11-14, 21-24, 31-34, 41-44 เพ่ือนำเรียนผูบังคับบัญชาทราบตอไป 
    3) ฐานขอมูลโรงเรียนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
     ตามสั่งการ รอง.ผบช.(กร.2) กำชับใหหนวยในสังกัด บช.ตชด. 
เรื่องฐานขอมูลของครู รร.ตชด. ที่เปนตำรวจนั้น และใหทุก กก. ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหครู ไปปฏิบัติหนาที่
ในแตละ รร.  

    ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. ไดรวบรวมคำสั่งและสรุปขอมูลขาราชการ
ตำรวจปฏิบัติหนาที่ครู รร.ตชด. ไดดังนี ้

 

สังกัด  ขอมูลขาราชการตำรวจปฏิบัตหินาที่ครู รร.ตชด. 
ครูใหญ(คน) ครูผูสอน(คน) รวม 

กก.ตชด.11 8 56 64 
กก.ตชด.12 11 95 106 
กก.ตชด.13 16 91 107 
กก.ตชด.14 11 63 74 
กก.ตชด.21 9 85 94 
กก.ตชด.22 15 96 111 
กก.ตชด.23 11 56 67 
กก.ตชด.24 18 76 94 
กก.ตชด.31 7 37 44 
กก.ตชด.32 17 94 111 
กก.ตชด.33 33 115 148 
กก.ตชด.34 24 115 139 
กก.ตชด.41 11 78 89 
กก.ตชด.42 4 28 32 
กก.ตชด.43 15 120 135 
กก.ตชด.44 12 74 86 

รวม 222 1,279 1,501 

    4) โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานการศึกษา รร.ตชด. 
ปงบประมาณ 2564 
     ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569) 
ทาง บช.ตชด. ไดนอมนำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรที่เก่ียวของ
กับงานการศึกษา รร.ตชด. และ ศกร.ตชด. ในสังกัด บช.ตชด. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ในโครงการพัฒนา ดังนี ้

     - ครูใหญ ครูวิชาการ ครูพยาบาล ครูเกษตร ครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน และผูรับผิดชอบงานการศกึษา 

    - จำนวน 220 โรงเรียน และจำนวนผูเขาอบรม 1,164 นาย 
     - สถานท่ีดำเนินการอบรม กก.ตชด. 11-14, 21-24, 31-34, 

41-44 (แบบออนไลน) 
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    - ระยะเวลาดำเนินการ ในหวงระหวางวันที่ 12 ส.ค.- 10 ก.ย.64 
    - งบประมาณในการจัดโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,311,720 บาท

  ผลการปฏิบัติงานอื่นๆ 
    1) มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ประจำป ๒๕๖๔ 
     ดวยมูลนิธิแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (คุณประจักษ - คุณลออ ตั้งคารวคุณ) 
มีความประสงคจะมอบทุนการศึกษาใหแก นร.รร.ตชด. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ทุน  ๆละ ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)  ในวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองรับรองพรหมนอก 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยมี ผบ.ตร. หรือผูแทนฯ เปนประธานในพิธีรับ-มอบทุนการศึกษา 
    2) ธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ 
     ในป 2564 ธนาคารออมสิน มีแผนสนับสนุนกิจกรรม รร.ตชด. ในสังกัด 
บช.ตชด. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารไดรับโอกาสในการศึกษา โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือกอสรางอาคารเรียนชั้นเดียว 9 หองเรียน และอาคารโรงอาหาร อาคารหองน้ำหญิง รวมเปนรเงินมูลคา 
5,600,000 บาท ใหแกศุนยการเรียนตำรสตตระเวนชายแดน บานเทอคี (หวยสินา)  หมู 8 ต.แมตื่น อ.แมละมาด 
จว.ตาก ซึ่งอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.34 
    3) สมาคมราชกรีฑาสโมสรใหทุนอุดหนุนเพ่ือโครงการดานการกุศล รร.ตชด. 
     (1) โครงการกอสรางละปรับปรุงอาคารเรียนใหแก รร.ตชด.นิคมพิทัก
ราษฏร อ.ธารโต จว.ยะลา กก.ตชด.44 วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท  
     (2) โครงการสงเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน รร.ตชด. โครงการละ 
12,000 บาท จำนวน 30 โรงเรียน รวมวงเงินงบประมาณ 360,000 บาท 
     (3) โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา รร.ตชด. มูลคาโรงเรียนละ 6,000 
บาท จำนวน 35 โรงเรียน วงเงินงบประมาณ 210,000 บาท 
    4) สมาคมแมบานตำรวจอนุมัติโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี ้

    (1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหารและโรงครัวของ ศกร.ตชด. 
บานภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา จว.อำนาจเจริญ สังกัด กก.ตชด.22 วงเงินงบประมาณ 285,000 บาท 

    (2) โครงการกอสรางอาคารเรียน ชวงชั้นที่ 1 รร.ตชด.905 อ.แมสะเรียง 
จว.แมฮองสอน สังกัด กก.ตชด.33 วงเงินงบประมาณ 650,000 บาท 

    (3) โครงการปรับปรุงอาคารไม รร.ตชด.สุนทรเวช อ.สังขละบุร ีจว.กาญจนบุรี 
สังกัด กก.ตชด.13 วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท 
      ที่ประชุม      รับทราบ  
 

 4.9 บก.สสน.บช.ตชด. 
  4.9.1 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) ผลการปฏิบัตกิารฌาปนกิจสงเคราะห (บช.ตชด.สวนกลาง) 
    - สมาชิกจำนวน 501 ราย ไมมีผลการเสียชีวิตของขาราชการตำรวจ 
   2) ผลการปฏิบัติการชวยเหลือสงเคราะหตำรวจตระเวนชายแดนจากการปฏิบัติหนาที่ 
ควบคุมฝูงชนและชุดชางสนามจำนวน 4 ราย ซึ่งไดมีการเบิกจายเงินชวยเหลือเรียบรอยแลว 
   3) ผลการปฏิบัติการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจ ไดดำเนินการอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
      ที่ประชุม      รับทราบ  
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  4.9.2 ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) เงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (ประชุมวันที่ 30 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 รวมหนวยละ 375,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,100,560 บาท 
(หกลานหนึ่งแสนหารอยหกสิบบาทถวน) 

     (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 30 ส.ค.64 (มาตรการเรงรัดการเบิกจายตามมติ ครม.ไตรมาส 3 รอยละ 77 ) สรุปดังนี้  

    (1) หนวยที่มีผลเบิกจายมากกวา 77 % จำนวน 11 หนวย ไดแก 
กก.ตชด.11, 12, 21, 22, 24, 31, 33, 34, 42, 43, 44 

    (2) หนวยที่มีผลเบิกจายนอยกวา 77 % จำนวน 5 หนวย ไดแก 
กก.ตชด.13, 14, 23, 32, 41  
       ผลการเบิกจายในภาพรวมของ บช.ตชด. คดิเปนรอยละ 82.42 
   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 ส.ค.64 ผลการเบิกจายในภาพรวมของ บช.ตชด. คิดเปนรอยละ 84.14   
   3) รายงานผลการตรวจสอบของ สตส. ประจำเดือนสิงหาคม 2564   
            - ในเดือนสิงหาคม 2564 ยังไมมีการแจงเขาตรวจสอบหนวยในสังกัด บช.ตชด.  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
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5. วาระที่ 6 การสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
  5.1 พล.ต.ต.สมพงษ   เตชะสมบูรณ    รอง ผบช.ตชด. 
   5.1.1 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหผูบังคับบัญชาเขาไปควบคุม กำกับ ดูแล 
และสอดสองพฤติการณของชุดปราบปรามยาเสพติดอยางใกลชิด อยาใหมีการหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ 
หากมีการพบวาผูใดมีพฤติการณที่ไมเหมาะสม ใหปรับเปลี่ยนเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 
   5.1.2 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการดำเนินการทางวนิัย การรองเรียน ใหเรงรดั
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาดำเนินการวางมาตรการ หาแนวทางเพื่อควบคุมความประพฤติ
ผูใตบังคับบัญชา ไมใหประพฤติผิดวินัยและผิดกฎหมาย  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.2 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต    รอง ผบช.ตชด. 
   5.2.1 ขอชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งผลการปฏิบัติของทุกหนวยอยูในเกณฑที่ดี 
   5.2.2 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องบัตรเจาพนักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดที่หมดอายุและประสงคจะตออายุบัตร ใหหนวยในสังกัด บช.ตชด.ดำเนินการสำรวจและสงหลักฐานมายัง 
บช.ตชด.  
   5.2.3 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องความประพฤติขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่
ชุดปฏิบัติการขาว และชุดยาเสพติด 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

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

  5.4 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน    รอง ผบช.ตชด. 
   - กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหผูบังคับบัญชาเขาไปดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ 
และเรื่องสวัสดิการตางๆ พรอมกำชับเก่ียวกับเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติใหถูกตอง ละเวนการกระทำทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.4 พล.ต.ท.วิชิต   ปกษา    ผบช.ตชด. /ประธาน 
   5.4.1 เนนย้ำ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ตรวจสอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ยัง
ไมอยูในบัญชีรายชื่อของกรมสรรพากร รวบรวมและทำวิทยุสั่งการหนวยตางๆ 
   5.4.2 กำชับใหทุกหนวยกำกับดูแลกำลังพลเรื่องของยาเสพติด พฤติกรรมในการปฏิบัติ
หนาที ่และการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
   5.4.3 กำชับเรื่องการโพสตขอความที่ไมเหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน 
   5.4.4 เนนย้ำเรื่องเตรียมการจัดกำลังพลทดแทนในพ้ืนที่ จชต. ใหวางแผนการจัด
กำลังพลใหเรียบรอย 
   5.4.5 เนนย้ำใหทุกหนวยเตรียมความพรอมของกำลังพลในภารกิจควบคุมฝูงชน 
โดยใหมีความพรอมอยูเสมอ 
   5.4.6 เนนย้ำการเตรียมความพรอมของ บก.ตชด.ภาค 1 เรื่องภารกิจควบคุมฝูงชน 
และการปฏิบัติขอใหมีความอดทน อดกลั้น 
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   5.4.7 กำชับเรื่องการเตรียมการรับเสด็จออนไลน ใหดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ 
และทุกสวนที่เกี่ยวของอยาใหบกพรอง 
   5.4.8 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ใหมีการเฝาฟงพระราชกระแสรับสั่ง หรือพระบรม
ราโชวาท เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและขับเคลื่อนงานใหตรงตามพระราชประสงค 
   5.4.9 เนนย้ำ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการทาง
การศกึษา 
   5.4.10 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. ที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ จชต. ใหมีความระมัดระวัง 
อยาละเลยเรื่องการปองกันตนเอง และเรื่องของฐานที่มั่น ใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
   5.4.11 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการระมัดระวังและปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   5.4.12 กำชับเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
   5.4.13 กำชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 

5.4.14 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติ
มิชอบและการคามนุษย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.30 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. 
 


