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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 7/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

--------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 ๒. พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธ รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ชวนนท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

6. พล.ต.ต.ธานี   เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
7. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสนา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
8. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
9. พล.ต.ต.พงพิพัฒน   ศิริพรวิวัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 2 
10. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
11. พล.ต.ต.อรรถวุฒ ิ  ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑2. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
13. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์  ตาตะนันทน รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 

 14. พ.ต.อ.กันตพิชญ       กฤตวงศวิมาน รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 
15. วาที่ พ.ต.อ.หญิง กุลชไม  สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
16. วาที่ พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
17. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา   นิสัยสม   ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.  
18. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
19. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
๒0. พ.ต.ท.วชัระ   ศรีสวาง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
๒1. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์           สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.  
๒2. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
23. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.  
24. พ.ต.อ.กมล    พลสมัคร  ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.  
25. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ศรีธร  ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
26. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
27. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
28. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน   เพ้ียนภักตร  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.  
29. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
30. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓1. พ.ต.อ.ชัยรัตน   อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓2. วาที่ พ.ต.อ.สมภพ   ออนสิน   ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
33. พ.ต.อ.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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34. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.  
35. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
36. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
37. พ.ต.ท.ธีรภัค   วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
39. พ.ต.ท.สุทิน    ขาวเรือง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  
๔0. วาที่ พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  
๔1. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
๔2. พ.ต.ท.ตะวัน   ตระการฤกษ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.  
 43. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.   
 44. พ.ต.ท.รชต    เรียงอิศราง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
45. วาที่ พ.ต.อ.มงคล   วิลยัเกษม  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 
46. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
47. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
48. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13  
49. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
๕0. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
๕1. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต  ผกก.ตชด.22  
52. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓  
53. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
54. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
55. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
56. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
57. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
58. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
59. พ.ต.อ.บูรหัน   ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4  
60. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑  
๖1. วาที่ พ.ต.อ.พิิมณรัตน  ธรรมาธิปติ์  ผกก.ตชด.42  
62. วาที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43  
63. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
64. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  
65. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 2. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 4. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

5. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์   ปลาทอง  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
6. พ.ต.อ.วัตรธนา  มีขำ  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
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7. พ.ต.อ.บรรลือศักดิ ์  แสงสวาง รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
8. พ.ต.อ.กฤตชาติ  พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 

 9. พ.ต.อ.พันธุพัฒน         พรประสิทธิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.  ติดราชการ 
10. พ.ต.อ.ทวีศักดิ ์  จินดาศักดิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.  ติดราชการ 

 11. พ.ต.อ.สมชาย          สุวจสุวรรณ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.  ติดราชการ
 12. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. ติดราชการ 
 13. พ.ต.อ.พิศาล            ลิ้มมณี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. ติดราชการ 
 14. พ.ต.อ.พีระศักดิ์   เครือสุวรรณ  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.   ศึกษาอบรม 

 15 พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮิง   ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.   ศกึษาอบรม 
 16. พ.ต.อ.อัคราวัส   สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.   ติดราชการ 

 17. พ.ต.อ.อธิวัฒน        ลาสุทธ ิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
 18. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร     สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ศกึษาอบรม 
 19. พ.ต.อ.อมร              ผองสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒  ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 

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

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม      รับทราบ  
 

๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 6/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 31 ส.ค.๖4 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 6/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที ่31 ส.ค.๖4  
 

3. วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา  
 - รายงานความคืบหนาการตรวจสอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ยังไมอยูในบัญชีรายชื่อของกรมสรรพากร 
(ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 

บก.ตชด ภาค กก.ตชด. จำนวน รร.ตชด./ศกร.ตชด. ดำเนินการแลว (แหง) ยังไมดำเนินการ (แหง) 
 
๑ 
 
  

๑๑ ๘ ๘ - 
๑๒ ๑๑ ๑๑ - 
๑๓ ๑๖ ๑๕ 1 
๑๔ ๑๑ ๑๑ - 

 
๒ 
 
  

๒๑ ๙ ๙ - 
๒๒ ๑๕ ๑๕ - 
๒๓ ๑๑ ๑๑ - 
๒๔ ๑๘ ๑๘ - 
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 ท่ีประชุม      รับทราบ  
 

4. วาระที่ 4  การบรรยายสรุปและรายงานในหวงระยะเวลาที่ผานมา 
 4.1 การสรปุสถานการณภายในประเทศ สถานการณชายแดน และเหตุการณสำคัญ (ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.) 
  1. สถานการณภายในประเทศ 
   สถานการณการชุมนุม 
    การเคลื่อนไหวของกลุมเห็นตางทางการเมือง การจัดกิจกรรมในหวงท่ีผานมา
ไมสามารถโนมนาวมวลชนใหเขารวมกิจกรรมไดอยางที่คาดหวังไว มีเพียงสมาชิกกลุมฯ เทานั้นที่รวมกิจกรรม 
โดยเห็นไดจากการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรำลึกเหตุการณ ๖ ต.ค.๑๙ และ 14 ต.ต.16 ท่ีผานมา ในหลายจังหวัด 
มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวนหลักสิบเทานั้น ปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมิใชหวงเวลา 
ที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหว และสวนหนึ่งเกิดจากแกนนำและแนวรวมถูกเจาหนาที่จับกุมดำเนินคดี และ
บางสวนตองไปใหการ และตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง จึงเปนเพียงการจัดกิจกรรมเพ่ือดำรง
กระแสตอตานรัฐบาลให เกิดความตอเนื่องเทานั้น อยางไรก็ตามกลุมฯ ยังจะรอจังหวะและโอกาส 
ที่เหมาะสม ปลุกกระแสมวลชนสรางแนวรวมใหมๆ ใหออกมาเคลื่อนไหวรวมกับกลุมฯ ในการตอตานรัฐบาล 
จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคของกลุมฯ โดยเฉพาะในหวงที่จะมีการเปดภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการรวมตัวของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกอบกับจะมีการเปดประเทศ  
   แนวโนมสถานการณ การชุมนุมในหวงตอไป มีแนวโนมท่ีจะถดถอย มีผูเขารวมชุมนุม
จำนวนนอยลง ซึ่งจะสงผลตอการใชกำลังพลของ ตชด. ในการควบคุมฝูงชน นอยลง เชนกัน 
  2. สถานการณประเทศรอบบานท่ีสำคัญ 
   1) สถานการณประเทศกัมพูชา 
    1.1 เมื่อ ๒๘ ต.ค.64 กัมพูชาในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ตอจากบรูไน ระบุวาจะผลักดันผูปกครองทหารของพมา ใหเปดการเจรจากับ ฝายตรงขาม 
โดยรัฐมนตรีวากระทรวงการตางประเทศกัมพูชากลาววา กัมพูชาจะแตงตั้งทูตพิเศษประจำพมาคนใหม 
เพ่ือเริ่มทำงานในตนปหนา ซึ่งตามหลักการของอาเซียน คือการไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศ ของประเทศ
สมาชิก แตสถานการณในพมายังคงเปนประเด็นที่นาวิตกกังวลอยางยิ่ง ท่ีสงผลกระทบเชิงลบตอภูมิภาค 
ความนาเชื่อถือของสมาคมและตอประชาชนชาวเมียนมา ซึ่ง พล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย ถูกกีดกันการเขารวม
ประชุมของอาเซียน เนื่องจากความลมเหลวที่จะปฏิบัติตามคำมั่นของเขา ที่มีตออาเซียนในการยุติความรุนแรง 
เริ่มใหมีการเจรจา และเปดรับความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่งประเด็นนีทู้ตอาเซียนจะใชเปนเงื่อนไขในการ
กีดกัน พล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย เพ่ือบังคับใหเขาอนุญาตใหทูตอาเซียน พบกับฝายตรงขามของกองทัพ 

บก.ตชด ภาค กก.ตชด. จำนวน รร.ตชด./ศกร.ตชด. ดำเนินการแลว (แหง) ยังไมดำเนินการ (แหง) 
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และบททดสอบการแกไขของอาเซียนในการกีดกันรัฐบาลทหาร ครั้งถัดไปคือการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน 
ในเดือนหนา โดยคาดวาประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จะเขารวมประชุม ดวย  
    1.2 เม่ือ 14 พ.ย.64 นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงวากัมพูชา
ตัดสินใจยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผูเดินทางเขาประเทศที่ไดรับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ทั้งชาวกัมพูชา
และชาวตางชาติ โดยมีผลตั้งแต 15 พ.ย.64 ที่ผานมา เพ่ือทำใหการเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ
สมบูรณมากขึ้น ทั้งนี้ ผูเดินทางที่รับวัคซีนครบโดสตองตรวจ ATK และรอผลในที่พัก หากมีผลตรวจเปนลบ 
จึงจะสามารถเดินทางไดทั่วประเทศ อยางไรก็ตามผูเดินทางเขาประเทศท่ียังไมไดรับวัคซีนยังตองกักตัว 14 วัน 
และตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR   
     แนวโนมสถานการณ จากการที่กัมพูชายกเลิกมาตรการกักตัว
สำหรับผูเดินทางเขาประเทศ อาจจะสงผลใหมีการลักลอบขามไปมาระหวางประชาชนท้ัง 2 ประเทศ ทั้งที่
ลักลอบขามไปเลนการพนัน และการลักลอบหลบหนีเขามาเพ่ือใชแรงงานในประเทศไทย เพ่ิมมากขึ้น 
   2) สถานการณประเทศเมียนมา 
    2.1 สถานการณการเมืองในเมียนมา มีแนวโนมตึงเครียดมากขึ้น โดยรัฐบาล
สภาบริหารแหงรัฐ (SAC) จะเผชิญแรงกดดันรอบดาน ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่จะสั่นคลอน
ประสิทธิภาพการปกครองประเทศ เฉพาะอยางยิ่ง วิกฤตความชอบธรรมทางการเมือง หลังจากอาเซียนมีทาที 
แข็งกราวขึ้น และไมยอมรับผูนำ SAC เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ดังนั้น SAC จึงมีคำสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขัง
ทางการเมือง รวมกวา 5,636 คน เพ่ือคลายแรงกดดันและเบ่ียงเบนความสนใจของประชาคมโลก โดยมีเงื่อนไข
วา หากกระทำผิดซ้ำ ตองรับโทษที่ยังคงเหลืออยู  ขณะที่รัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (NUG) จะมีพ้ืนที่ทางการเมือง
มากขึ้นในระดับระหวางประเทศ โดย NUG แตงตั้งผูแทนของรัฐบาลพลัดถิ่นเมียนมา เปนผูแทนเจรจากับอาเซียน   
     ๒.2 สถานการณการสูรบ  ในเมียนมายังมีการสูรบอยางรุนแรงข้ึน ตอเนื่องระหวาง
กองทัพเมียนมากับกองทัพปลดปลอยแหงชนชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ซึ่งเปนปกกองกำลังของสหภาพแหงชนชาติ
กะเหรี่ยง (KNU) โดยชนกลุมนอยจะพยายามขยายกำลังและมีความตองการจัดหาอาวุธ รวมถึงยังฝกอาวุธใหกับ
กองกำลังปองกันประชาชน (PDF) ขณะที่ PDF จะเคลื่อนไหวกอเหตุโจมตีสถานท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจและเปาหมาย
ทางทหาร เพ่ือลดความเขมแข็งของกองทัพ ซึ่งไทยตองเฝาระวังการสนับสนุนอาวุธใหกับกองกำลังในเมียนมา 
โดยเฉพาะ PDF โดยสงผานพ้ืนที่ชายแดนไทย  กลุมชาติพันธุสวนใหญยังไมตองการเปนปฏิปกษตอกองทัพ 
อยางชัดเจน และเกรงการโจมตีจากกองทัพฐานที่สนับสนุน PDF ซึ่งเปนกลุมกอการราย 
     แนวโนมสถานการณ จากสถานการณการเมืองในประเทศ และ
สถานการณการสูรบกับชนกลุมนอย จะยังคงมีอยางตอเนื่อง และรุนแรงตอไป ซึ่งขณะนี้เขาสูฤดูหนาวและจะเขาสู
ฤดูรอน ทำใหการเคลื่อนยายกำลังพลของทหารพมาเขาปราบปรามชนกลุมนอยสะดวกมากขึ้น จะสงผลกระทบตอ
ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน และแนวโนมอีกอยางคือจะมีการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายเพ่ือมาใชแรงงานในประเทศไทยมากขึ้น  
   3) สถานการณ สปป.ลาว 
    ความคืบหนาของโครงการสนามบินนานาชาติสามเหลี่ยมทองคำ คาดวาจะเสร็จ
ในป พ.ศ.2565 หากสนามบินดังกลาวสรางเสร็จเรียบรอย จะทำใหแขวงบอแกวเปนแขวงที่มีการเดินทางโดย
เครื่องบินมากท่ีสุดในอนาคต พรอมท้ังความคืบหนาโครงการรถไฟ สปป.ลาว – จีน มีแถลงการณ วาไดเปดบริการ
ในวันท่ี ๓ ธ.ค.64 ซึ่งคาดการณวาจะดึงดูดนักทองเที่ยวไดจำนวนมาก 
    แนวโนมสถานการณ เม่ือ สปป.ลาว มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน
มากขึ้น จะทำใหพื้นที่บริเวณดังกลาวมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามมา จะสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานนอยลง 
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   4) สถานการณมาเลเซีย 
    เม่ือ ๑๑ พ.ย.๖๔ ถอยแถลงของตัน ศรี มูหยิดดิน ยัสซิน ประธานสภาฟนฟู
แหงชาติ (National Recovery Council-NRC) ของมาเลเซียวา มาเลเซียจะกลับมาเปดพรมแดนระหวางประเทศ 
เพ่ือรับชาวตางชาติภายใน ๑ ม.ค.๖๕ เปนอยางชา เพื่อฟนฟูอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ฟนตัวชา จากการไมมี
นักทองเที่ยวตางชาติชวงการระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งหนวยงานดานสาธารณสุขและดานความมั่นคง
อยูระหวางการหารือเพ่ือกำหนดวันเปดพรมแดนที่ชัดเจน อยางไรก็ดี มาเลเซียจะยังคงมาตรการควบคุมโรค 
เชน การตรวจของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผูเดินทางเขาประเทศ และจะประเมินสถานการณ  
การแพรระบาดในประเทศตนทางกอนพิจารณาเลือกประเทศที่อนุญาตใหเดินทางเขามายังมาเลเซีย 
    แนวโนมสถานการณ เมื่อมาเลเซียเปดพรมแดนระหวางประเทศ เพ่ือรับชาวตางชาติ 
จะสงผลใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศเดินทางเขาออก พรมแดนระหวางไทย - มาเลเซีย 
มากขึ้น ปญหาที่จะตามมาคือการลักลอบคาสินคาหลบหนีศุลกากร และแนวโนมผูกอความไมสงบจะเดินทาง 
เขา - ออก ระหวางประเทศสะดวกยิ่งข้ึน 
   5) สถานการณอาชญากรรม 6 ดาน  
    5.1 ยาเสพติด 
     ในปจจุบัน ยังมีแนวโนมพบวามีการแพรระบาดของยาเสพติด 
โดยเฉพาะยาบา และยาไอซ ในหลายพ้ืนที่อยางตอเนื่อง ซึ่งยาเสพติดสวนใหญลำเลียงมาจากพ้ืนที่ จว.แนวชายแดน
ตะวันตกของประเทศ ชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศ
เพ่ือนบาน เนื่องจากปริมาณยาเสพติดภายนอกประเทศยังมีอยูเปนจำนวนมาก ประกอบกับสารตั้งตน/เคมีภัณฑ 
มาจากทางจีนสามารถหาไดงาย ทำใหกลุมผูผลิตสามารถผลิตยาเสพติดไดมากข้ึน  โดยเฉพาะ "ยาบา" เดิมจะ
ถูกลำเลียงจากประเทศเพื่อนบานเขาสูชายแดนภาคเหนือของไทย แตเมื่อมีการปราบปรามสกัดก้ัน และตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดก้ัน อยางเขมขน กลุมขบวนการคายาเสพติด จึงเริ่มปรับเปลี่ยนเสนทางลำเลียงจากภาคเหนือหันมาเปน
นำเขาทางจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย ลำเลียงเขาสูภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 
บางสวนมีการลำเลียงลงไปในพื้นที่ภาคใต 
     สำหรับกลุมที่เก่ียวของกับการคาการลำเลียง ยังคงเปนกลุมนักคา 
ที่เปนชนเผา เผาที่สำคัญไดแก มง, มูเซอ, อาขา, ลีซอ, เยา และจีนฮอ โดยมีกลุมผูคาในประเทศเมียนมาและ 
สปป.ลาว ลักลอบลำเลียงมายังแหลงพักยาตามแนวชายแดนไทย เพ่ือรอจำหนายใหกับกลุมผูคาคนไทยตอไป 
    5.2 การหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย 
     จากสถานการณการระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ที่ผานมา
สงผลใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจในวงกวาง แตเมื่อสถานการณการแพรระบาดเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับผูประกอบการ
ยังมีความตองการแรงงานที่มีคาแรงถูก ทำใหแรงงานตางดาวที่เดินทางกลับประเทศในชวงที่ผานมา ไดเริ่มมีการ
ลักลอบกลับเขามาเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือหาทำงานในประเทศไทย โดยสวนใหญใชเสนทางธรรมชาติ เปนชองทาง 
ลักลอบเขาประเทศ มีทั้งลักลอบเขามาเอง หรือมีนายหนาคนไทยเขาไปรับ เพ่ือสงตอไปตามสถานที่ตางๆ ที่ตองการ 
    5.3 การตัดไมทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาติ 
     แนวโนมในพ้ืนที่ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ปาและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ,เขตรักษาพันธุสัตวปา และมีการตัดไมทำลายปาอยางตอเนื่อง
ดวยปจจัย ๓ ลักษณะ คือ เพื่อใชประโยชน, เพื่อครอบครองพ้ืนที่ทำกิน และการลักลอบตัดไมเพื่อการคา 
โดยเฉพาะไมพะยูง  ท่ีมีมากในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีราษฎรชาวกัมพูชาลักลอบเขามาตัด เนื่องจาก
เปนไมมงคลเปนท่ีตองการของกลุมนายทุนชาวไทย-จีน ทำใหไม มีราคาสูง เปนแรงจูงใจใหมีการลักลอบตัด 
เพราะไดคาตอบแทนสูง 
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    5.4 สินคาหลบหนีศุลกากร 
     ปจจุบนัสถานการณการลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากร ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมลดลง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) 
ทำใหมีการปดดานพรมแดน สวนภาคตะวันออก ยังมีการลักลอบขนสินคาประเภทตางๆ เขามาในราชอาณาจักร 
อยางตอเนื่อง เชน การนำบุหรี่ปลอมมาขายในพ้ืนที่เพราะวาราคาถูกกวาบุหรี่ที่เสียภาษี โดยบุหรี่ปลอมจะมี
หลายยี่หอและมีการซื้อขายกัน ในพ้ืนที่สวนใหญจะลักลอบนำเขาจากชายแดน สำหรับพ้ืนท่ีภาคใต ก็ยังคงมี
การลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากรอยางตอเนื่อง จากสภาพภูมิประเทศมีแนวชายฝงทะเลที่ติดกับทะเลอันดามัน  
สินคาจะมาจากประเทศเพื่อนบานที่ติดตอกันทางทะเล โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันปาลม และเครื่อง
อุปโภคบริโภคตางๆ เนื่องจากสินคาประเทศมาเลเซยีราคาถูกกวาในประเทศไทย   
     5.5 การลักลอบคาอาวุธ  
     จากมาตรการปราบปรามอยางเขมงวดและตอเนื่องของ จนท. ทำให
ผูกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดลดลง สวนมากพบเปนอาวุธปนที่ประดิษฐเอง ใชใน
การลาสัตว หรือบางครั้งนำไปใชในการกระทำผิด ในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนยังไมพบอาวุธปนสงครามแตอยางใด 
ปจจุบันไมปรากฏขาวสารการลักลอบซื้อ – ขาย หรือลำเลียงอาวุธสงคราม มีอาวุธบางสวนถูกลักลอบนำไปใช
ประกอบอาชญากรรม เนนการใหความคุมครองในการประกอบอาชญากรรมดานยาเสพติด การลักลอบตัดไม 
หรือผูมีอิทธิพล 
    5.6 การโจรกรรมรถ 
     ปจจุบันการลักลอบโจรกรรมรถยนต/รถ จยย. ตามแนวชายแดน 
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแนวชายแดนดานกัมพูชา และดาน สปป.ลาว เนื่องจากราษฎรยังมีความตองการ
รถยนต/รถ จยย. ที่มีคุณภาพ ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับจำหนายในประเทศแลวสินคาประเทศไทย มีราคา
ถูกกวา เปนมูลเหตุกอใหเกิดการลักลอบโจรกรรมรถยนต/รถ จยย. จากฝงไทยเขาไปจำหนายในฝงประเทศ
เพ่ือนบาน โดยลักลอบผานชองทางตางๆ และตามแนวแมน้ำโขง  
   6) สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 
    ในหวง ต.ค. – พ.ย.๖๔ เกิดเหตุการณที่เก่ียวของกับความมั่นคง ๑๑ เหตุการณ  
อาชญากรรม ๘ เหตุการณ ปดลอมตรวจคน ๑ เหตุการณ วางเพลิง ๑ เหตุการณ การสูญเสีย จนท.เสียชีวิต  
๑ นาย บาดเจ็บ ๑๔ นาย ปชช.เสียชีวิต ๗ คน บาดเจ็บ ๔ คน ผกร.เสียชีวิต ๖ คน 
    แนวโนมสถานการณ จากการเขาบังคับใชกฎหมายและพิสูจนทราบแหลงหลบซอน
พักพิงของ ผกร. สงผลใหสมาชิก ผกร.ถูกวิสามัญไปหลายราย ประเมินวาจะมีการกอเหตุรุนแรงสูงกวาหวงเวลาเดียวกัน
ของปที่ผานมา เนื่องจากกลุม ผกร. เรงกอสรางสถานการณความรุนแรง เพ่ือตอบโตการปฏิบัติการเชิงรุกของ จนท. 
และแกแคนใหแกสมาชิก ผกร.ดังนั้น เจาหนาที่ตองเพิ่มความระมัดระวังขณะออกปฏิบัติภารกิจใหมากขึ้น 
รูปแบบหรือยุทธวิธีการ กอเหตุ ฝายตรงขามยังคงมุงเนนการกอเหตุโจมตีดวยระเบิดเปนหลัก รองลงมากอเหตุ
ดวยการยิง หรือซุมยิง พ้ืนที่เฝาระวัง คืออำเภอที่มีความเคลื่อนไหวหนาแนนและยังไมมีเหตุการณเกิดขึ้น จ.ยะลา 
มีพ้ืนที่ อ.เมืองยะลา และ อ.บันนังสตา จ.ปตตานี อ.โคกโพธ ยะรัง และ อ.สายบุรี, จ.นราธิวาส อ.ระแงะ อ.รือเสาะ 
อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ และ อ.สุไหงปาดี, จ.สงขลา อ.เทพา และ อ.สะบายอย และมีแนวโนมที่คนรายจะประกอบ
กำลังโจมตีฐานปฏิบัติการท่ีตั้งอยูพ้ืนที่ราบเชิงเขาตะเว และเมาะแต ในพื้นที่ อ.ระแงะ อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี 
และ อ.ศรีสาคร เพงเล็งชุดคุมครองตำบลท่ีตั้งหางไกลหรือฐานปฏิบัติการท่ีมีกำลังพลนอย การระวังปองกันต่ำ 
   7) สถานการณตางประเทศ ที่สำคัญ 
    สถานการณการกอการรายในยุโรปประสบปญหาการกอเหตุโดยลำพัง 
เนื่องจากชวงการควบคุมโรคประชาชนสวนใหญใชสื่อออนไลนมากขึ้น ทำใหปลูกฝงนิยมความรุนแรงผานสื่อ 
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ออนไลน รวมถึงการยึดครองอัฟกานิสถานของกลุมตอลิบานไดเปนอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจในการกอเหตุ 
สวนสถานการณในตะวันออกกลางยังคงมีการสูรบกับกลุม กบฏ Houthi ท่ีมีอิหรานสนับสนุน โดยการกอเหตุดังกลาว 
จะใชโดรนในการโจมตีตอบโตซึ่งกันและกัน และยังคงมีการโจมตีอยางตอเนื่องเพื่อตองการยึดครองอำนาจ 
จากเยเมน และตองการตอบโต ซาอุดิอาราเบียที่เขามาแทรกแซง สำหรับในแอฟริกาการกอเหตุลดลงสาเหตุ
นาจะมาจากเครือขายกลุม IS  และกลุมอัลกออิดะห ไดเสียแกนนำกลุมหลายคน ซึ่งสงผลใหเครือขายออนแอ
ลง คาดวากลุมกำลังตั้งแกนนำคนใหมโดยเร็ว เพ่ือสรางแรงจูงใจในการคงอิทธิพลของกลุมตอไป สวนในเอเชีย
กำลังจับตาการกอเหตุของกลุม ISKP โดยมีเปาหมายที่ศาสนสถานชีอะห ในอัฟกานิสถาน เนื่องจากกลุม IS มอง
วาเปนพวกนอกศาสนา นอกจากนี้ รัฐบาลตอลิบานกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจจากการถูกสหรัฐฯ ปดกั้นไมให
เขาถึงเงินสำรองของประเทศ คาดวากลุม ISKP จะถือโอกาสนี้กอเหตุรุนแรงเพ่ือลดความนาเชื่อถือของรัฐบาล
ตอลิบาน สำหรับในไทยยังไมมีสิ่งบงชี้วาจะมีเหตุการณการกอการรายเกิดขึ้นในหวงนี้ แตใหเฝาระวังการชุมนุม
ผูประทวงใน กทม. อาจมีมือท่ีสามในการสรางสถานการณความรุนแรง ทางหนวยงานไดติดตามขาวสารอยางเนื่อง 
 ท่ีประชมุ      รับทราบ 
 4.2 การสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญของหนวยในรอบเดือน (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
  สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ๖ ดาน เปรียบเทียบระหวางเดือน ต.ค.๖๔ และ พ.ย.๖๔ 
   ๑. การจับกุมยาเสพติด 

     ผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม ประจำเดือน พ.ย.64 จำนวน 518 ราย (คดี) 
เพ่ิมขึ้นจำนวน 66 ราย (คดี) เม่ือเทียบกับเดือนที่ผานมา จำนวนผูตองหา 613 คน เพิ่มข้ึนจำนวน 97 คน 
จากเดือนที่แลว ซึ่งพบวามีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นรอยละ 12 
    ๒. แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

     ผลการจับกุมคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองในภาพรวม ประจำเดือน พ.ย.64 
จำนวน 107 ราย(คดี) เพิ่มข้ึนจำนวน 39 ราย (คดี) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา จำนวนผูตองหาหลบหนีเขาเมือง 
จำนวน 1,241 คน เพ่ิมขึ้นจำนวน 501 คน จากเดือนที่แลว ซึ่งพบวามีแรงงานตางดาวชาวเมียนลักลอบเขามา
ในราชอาณาจักรมากข้ึน 
    3. การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     ผลการจับกุมการลักลอบตัดไมทำลายปาในภาพรวม ประจำเดือน พ.ย.64 
จำนวน 27 ราย (คดี) ลดลงจำนวน 1 ราย (คดี) เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผานมา จำนวนผูตองหา 8 คน ลดลงจำนวน 7 คน 
จากเดือนที่แลว ซึ่งพบวามีการจับกุมตัวผูตองหาลดลง รอยละ 46 
    4. การปราบปรามอาวุธปน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด 

     ผลการจับกุมอาวุธปนเครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดในภาพรวมประจำเดือน พ.ย.64 
จำนวน 76 ราย (คดี) เพิ่มขึ้นจำนวน 31 ราย (คดี) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา จำนวนผูตองหา 76 คน เพิ่มข้ึน
จำนวน 32 คน จากเดือนที่แลว ซึ่งพบวามีการจับกุมจำนวนคดีเพ่ิมขึ้นรอยละ 40 
    ๕. การจับกุมตาม พ.ร.บ.ศุลกากร  

     ผลการจับกุมสิ้นคาหลบหนีภาษีศุลกากรในภาพรวม ประจำเดือน พ.ย.64 
จำนวน 14 ราย (คดี) เพ่ิมขึ้นจำนวน 7 ราย (คดี) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา จำนวนผูตองหา 11 คน เพิ่มขึ้น
จำนวน 8 คน จากเดือนที่แลว ซึ่งพบวามีการจับกุมจำนวนคดีเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 
   ๖.  การโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต 

     ผลการจับกุมคดีเก่ียวกับคดีโจรกรรมรถฯ ในภาพรวม ประจำเดอืน พ.ย.64 
ไมมีผลการจับกุม 

 ที่ประชุม      รับทราบ 
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 4.3 การสรุปผลการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน งานจิตอาสาพระราชทาน และการชวยเหลือผูประสบภัย 
(ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.) 
  เรื่องท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวม
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
   ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไดมีวิทยุกำชับใหทุกหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกประเภท ทั้งท่ีเปนกิจกรรมจิตอาสาซึ่งหนวย
ดำเนินการเอง และ/หรือที่หนวยไปเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน และใหรายงานผลการ
ปฏิบัติใหกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทราบ เปนประจำทุกเดือน นั้น 
   สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวม
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 รวมท้ังสิ้น
จำนวน 427 ครั้ง รายละเอียดดังนี ้
 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  จำนวน       162 ครั้ง แยกเปน 
  1.1 หนวยดำเนินการเอง จำนวน        75  ครั้ง 
  1.3 รวมกับหนวยงานอ่ืน จำนวน        87  ครั้ง 
 2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน       154       ครั้ง แยกเปน 
  2.1 หนวยดำเนินการเอง จำนวน        83  ครั้ง 
  2.2 รวมกับหนวยงานอ่ืน จำนวน        71  ครั้ง 
 3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน       111  ครั้ง 
 4. ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน     46,170    คน แยกเปน 
  4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน    6,378    นาย 
  4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอ่ืน    จำนวน       869    นาย 
  4.3 ขาราชการหนวยงานอ่ืน            จำนวน    8,317    นาย 
  4.4 ประชาชน            จำนวน   30,606   คน 
  เรื่องที่ 2 การปฏิบตัิกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ ในหวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 
   ขออนุญาตชมวีดีทัศนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหนวยตาง ๆ ในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
  เรื่องท่ี 3 การกำชับขอส่ังการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบตักิิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง สรุปผล
การปฏิบตัิในหวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564   
   ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาในระดับหัวหนาหนวยนั้น 
   สรุปการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ 
และกองรอยปฏิบัติการ ท่ีเขารวมดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
จากจำนวนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งสิ้น 97 หนวย ดังนี ้
    1. หัวหนาหนวยท่ีเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง        จำนวน  45  หนวย 
    2. หัวหนาหนวยท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง  จำนวน  52  หนวย 
  เรื่องท่ี 4 ขอสั่งการการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อความสุขของประชาชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64   
   สรุปขอสั่งการการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือความสุขของประชาชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ในสวนที่เก่ียวของ 
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กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะตองดำเนินการ มีดังนี ้
    1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค.2564 และวันพอแหงชาติ และกิจกรรม “เพื่อนพ่ึงพา เพราะเพ่ือนไมทิ้งกัน” 
เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธ.ค.2564 ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2564 โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา ดังนี ้
     1.1 สนับสนุนการสงเสริมอนุรักษดินและสิ่งแวดลอม การปลูกปา 
สรางผืนปาและซอมแซมผืนปาท่ีถูกทำลาย ปองกันปญหาอุทกภัย ภัยแลว ไฟปาและหมอกควัน ปลูกตนไม 
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและสามารถบำรุงรักษาไดอยางตอเนื่อง เพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ เพ่ิมพ้ืนที่ปา รักษาระบบนิเวศ 
และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     1.2 สนับสนุนงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน พัฒนาทำความสะอาด 
คูคลองแหลงน้ำสาธารณะตาง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชน ทำความสะอาดวัด สถานที่ราชการ หรือสถานท่ีในชุมชนที่ใชประโยชน
รวมกัน เก็บขยะ วัชพืชตาง ๆ  ท่ีกีดขวางการระบายของน้ำ รณรงคใหประชาชนในพ้ืนที่ไมทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล 
ลงในแมน้ำลำคลอง 
     1.3 สนับสนุนงานตำรวจ ปรับปรุงภูมิทัศน จุดเสี่ยง จุดลอแหลม
ตอการเกิดอาชญากรรมหรือเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตัดหญา ยายสิ่งของบดบังสายตาผูขับขี่ยานพาหนะบริเวณ
ริมทาง ทางแยก ตรอก ซอกซอย รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตการใหบริการ 
     1.4 สนับสนุนสังคม การบริจาคโลหิต เพื่อชวยเหลือผูอื่นและเพ่ิม
โลหิตในระบบการบริหารจัดการของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รวมบริจาคโลหิต ชวยเหลือผูอื่น 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล สรางจิตเสียสละใหกับกำลังพลและครอบครัว 
    ซึ่งหลังจากการประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ในวันดังกลาว พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.(กร 1) ไดกำชับใหทุกหนวยในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่เฝาฟงการประชุม ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ่งแวดลอม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต” และกิจกรรมจิตอาสา “เพื่อนพ่ึงพา เพราะเพ่ือน ไมทิ้งกัน” ตลอดเดือน ธันวาคม 2564 
และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไดมีวิทยุ ดวนที่สุด ที่ 0030.154/709 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 
ใหทุกหนวยที่มีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค.2564 และ 
วันพอแหงชาติ และกิจกรรม “เพ่ือนพึ่งพา เพราะเพ่ือนไมท้ิงกัน” เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธ.ค.2564 ตลอดทั้ง
เดือนธันวาคม 2564 โดยนำแนวคิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแหงชาติขางตน เปน
แนวทางในการปฏิบัต ิ
    2. ใหนำกำลังพลตำรวจจิตอาสา ลงพ้ืนที่ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ที่
ประสบภัยพิบัติ โดยใหหัวหนาหนวยมอบหมายหนาที่ กำชับการปฏิบัติ นำกำลังพลตำรวจจิตอาสา ลงพ้ืนที่ให
ความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ ท่ีประสบภัยพิบัติ โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ตามกำลังความรู
ความสามารถ ประสานความรวมมือกับจังหวัด อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานทหาร
ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทน ในการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเขาไปฟนฟู
พ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติจากน้ำทวมภาคใต และผูไดรับผลกระทบจากภัยหนาวทางภาคอีสาน
และภาคเหนือ โดยใหจัดกำลังพลจิตอาสาเปนหลัก 
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    ในเรื่องนี้  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีวิทยุ ดวนที่สุด 
ที่ 0030.152/619 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 กำชับและสั่งการใหทุกหนวยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ท่ีมีท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค นำกำลังพลจิตอาสาและชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย ออกชวยเหลือ
บรรเทาความเดือนรอนใหกับประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู 
สรางขวัญกำลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 
    3. การพิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม 
ขับขี่ปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ.2565 กำหนดใหจัดกิจกรรม ในเรื่อง
ของการปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางการจราจร ตัดหญา ยายสิ่งของท่ีบดบังสายตาผูขับข่ี รณรงค ประชาสัมพันธ 
แจงเตือน และสรางจิตบริการ การใหบริการประชาชน ประชาสัมพันธ บริการดูแลความปลอดภัย สรางการ
ตระหนักรูถึงความปลดดภัยในการใชรถใชถนน และกิจกรรมชุดเคลื่อนท่ีเร็ว สนับสนุนการเขาชวยเหลือการ
ทำงานของทุกฝาย หรือชวยเหลือประชาชนบนถนน ที่ตองการความชวยเหลือ  
  เรื่องที่ 5 ผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน หวงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
   ในหวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดนไดจัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสา ออกชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ 
ความเดือดรอนจากเหตุสาธารณภัย รวมถึงการเขาไปฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู สรางขวัญกำลังใจใหกับ
ผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติ จำนวน 184 ครั้ง ในพื้นที่ 38 จังหวัด ชุดชวยเหลือผูประสบภัย           
จำนวน 303 ชุด กำลังพล 1,642 นาย ประชาชนไดรับการชวยเหลือ 8,580 ครัวเรือน 24,016 คน  
  เรื่องที่ 6 การขับเคลื่อนงานกิจการพลเรือน ตามนโยบายการปฏิบัติงานของ พล.ต.ท.ณัฐ 
สิงหอุดม ผบช.ตชด.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565   
   เรื่องที่ 1 การแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือความสุข
ของประชาชน ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 
528/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปนที่ปรึกษา รองผูบัญชาการ 
ตำรวจตระเวนชายแดน กิจการพลเรือน 1 เปนหัวหนาคณะทำงาน มีผูบังคับการทุกทาน รองผูบังคับการ 
ศูนยอำนวยการโครงการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ เปนคณะทำงาน มีหนาที่อำนวยการ ขับเคลื่อน สนับสนุน 
เผยแพรและประชาสัมพันธการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   
   โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดกำหนดแผนปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อน
งานจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทาง 
การดำเนินกิจกรรม  จิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนนใหขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน 
มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ครอบคลุมกระบวนการ
ดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานท้ัง 3 ดาน ไดแก จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 
   ในเรื่องดังกลาว ไดมีวิทยุ บช.ตชด.ที่ 0030.154/640 ลง 23 พฤศจิกายน 2564 
แจงใหทุกหนวยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทราบและถือปฏิบัติและสั่งการใหทุกหนวยในสังกัด 
ดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา และจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 สงใหกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 20 ธ.ค.65 
   เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีวิทยุ บช.ตชด.ที่ 
0030.152/681 ลงวันที่ 17 พ.ย.64 สั่งการใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด.ท่ีมีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
เพ่ิมความเขมขนในการบริหารจัดการดานการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย โดยการปฏิบัติใหใชแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ บช.ตชด.ประจำป พ.ศ.2563 เปนแนวทางและเครื่องมือในการดำเนินการ 
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โดยใหทุกหนวยทบทวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหนวย 
และจัดสงให บช.ตชด.ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 ซึ่งในขณะนี้หนวยตาง ๆ ไดทยอยสงแผนดังกลาวมายัง บช.ตชด.แลว 
   เรื่องท่ี 3 การขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธและจัดระบบฐานขอมูลเครือขายการ
ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน การพัฒนาระบบเครือขายและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนชายแดน 
บช.ตชด. ไดมีวิทยุ ที่ 0030.153/660 ลงวันที่ 26 พ.ย.64 แจงใหทุกหนวยดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธใหชัดเจน เปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลดังกลาวประกอบดวย หมูบานเปาหมาย/พ้ืนที่
เปาหมาย หลังคาเรือนในหมูบานเปาหมาย/กลุมบุคคลในพ้ืนที่เปาหมาย กำหนดความรับผิดชอบใหกับกำลังพล 
โดยใหดำเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ตามคูมืองานมวลชนสัมพันธของ 
บช.ตชด. (พ.ศ.2558) และใหคำนึงวางานมวลชนสัมพันธจะทำใหเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพราะถาเรามีมวลชนดี เราก็มีการขาวที่ดี และมีคนคอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา 
โดยกำหนดใหหนวยจัดสงขอมูลแผนงาน/โครงการที่หนวยไดดำเนินการวางแผนไวสำหรับการปฏิบัติงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ให บช.ตชด.ภายในวันที่ 24 ธ.ค.64 
   เรื่องที่ 4 การกำชับใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด.ถือปฏิบัติตามคำแนะนำขอควร
ปฏิบัติและไมควรปฏิบัติการใชสื่อสังคมออนไลนของขาราชการตำรวจ กำชับการปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว 
การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธของหนวย ในหวง 
ที่ผานมา บช.ตชด.ไดมีวิทยุกำชับในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหหนวยถือปฏิบัติ จำนวน 5 ฉบับ โดยในฉบับลาสุด 
ไดสั่งการใหทุกหนวยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ เพ่ือทำหนาที่ติดตามขาวสารของหนวยทางสื่อตาง ๆ กำชับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาวการแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ โดยใหปฏิบัติตามวิทยุสั่งการของ บช.ตชด.และระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการตำรวจ
ไมเก่ียวกับคดีลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพ
ตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ พ.ศ.2556 โดยเครงครัด หากพบวามีการดำเนินการที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม ทำใหเกิดความเขาใจผิดและเสียหาย จะตองถูกพิจารณาดำเนินการทางการปกครองและ
ทางวินัยอยางเครงครดัตอไป 
   เรื่องที่ 5 การขับเคลื่อนงานโครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน            
เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดมีคำสั่ง บช.ตชด.ที่ 527/2564 ลงวันที่ 23 พ.ย.64 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือดำเนินงาน 
ตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 14 ทาน  มี ผบช.ตชด. 
เปนประธานกรรมการ รอง ผบช.ตชด.(กร 1,2) รองประธานกรรมการ ผบก.อก.บช.ตชด. ผบก.สสน.บช.ตชด. 
ผบก.กฝ.บช.ตชด. ผบก.สอ.บช.ตชด. รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.เปนกรรมการ และมีคำสั่งคณะกรรมการฯ 
ที่ 1/2564 ลงวันท่ี 23 พ.ย.64 แตงต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการฯ มี รอง ผบช.ตชด. 
(กิจการพลเรือน 1) และรอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. เปนที่ปรึกษาคณะทำงาน มี ผบก.สอ.บช.ตชด.เปนหัวหนา
คณะทำงาน ผูแทนของหนวยงานเก่ียวของในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี เปนคณะทำงาน  
   ซึ่งทางคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฯ จะกำหนดนัดประชุม เพื่อนำเสนอ
ขอมูลการดำเนินการในหวงตอไป เพื่อนำไปเขาที่ประชุมคณะกรรมการโครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ ในชวงเดือน 
มกราคม 2564 
  เรื่องท่ี 7 แผนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
   ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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ภายใตแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ที่ไดกำหนดกิจกรรม
การดำเนินการ 8 กิจกรรม ที่อยูภายใต 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร และกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดน งบรายจายอ่ืน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไตรมาส 1-2 ใหกับหนวยตาง ๆ สำหรับเปนคาใชจายในการ
ดำเนินกิจกรรมดังกลาว นั้น 
   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีวิทยุที่ 0030.152/674 ลงวันที่ 2 ธ.ค.64 
แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปที่เจ็ด 
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือใหหนวยดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดังกลาว และใหรายงาน
ผลการดำเนินการตามวงรอบที่กำหนด 
  เรื่องที่ 8 การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กองทัพไทย ประจำป 2565 
   ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความม่ันคง ดำเนินการ
จัดการประกวดผลงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำป 2565 ข้ึน เพ่ือรวมกัน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนชาวไทย โดยการดำเนินโครงการจะเปนความ
รวมมือกันระหวาง กองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการสงเสริมกำลังพล 
ครอบครัวและหนวยงานในสังกัด ท่ีไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำรงชีวิต และ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถเผยแพรขยายผลไปสูบุคคล 
รอบขางและสังคมตอไป  
   การประกวดในปงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดใหเหลาทัพและกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดนจัดสงผลงานเขารวมประกวด ครบทุกประเภท จำนวน 6 ประเภท ไดแก 
    ประเภทที่ 1 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของหนวยทหารหรือตำรวจ 
    ประเภทที่ 2 ครอบครัวขาราชการที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปดำเนินชีวิต 
    ประเภทที่ 3 หนวยงานตนแบบที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการปฏิบัติงาน 
    ประเภทท่ี 4 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเทาพอ (หมูบานนอกหนวย
ทหารหรือตำรวจ) 
    ประเภทที่ 5 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของชุมชนบริเวณบานพักในหนวย
ทหารหรือตำรวจ) 
    ประเภทที่ 6 ประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ไดรับการสงเสริมจากหนวย
ทหารหรือตำรวจ 
   ซึ่งหนวยที่เขาประกวด จะตองไมเคยไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ในประเภทที่สงเขาประกวดมากอน ในหวงปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 - ปจจุบัน  
   หนวยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2560 - ปจจุบัน 
และไมสามารถสงผลงานเขาประกวดประเภทนั้นในปนี้ ไดแก 
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    1. ป 2560 กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท หนวยงาน
ตนแบบที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน และนายจรูญ นวลพลอย (ศอพ.บช.ตชด.) ชนะเลิศ
ประเภท ประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ไดรับการสงเสริมของหนวยทหารหรือตำรวจ 
    2. ป 2561 ด.ต.หญิง กิตติกา ศรีโบราณ (กก.ตชด.24) ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท ครอบครัวขาราชการที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต 
    3. ป 2562 บานชายควน จว.สงขลา (กก.ตชด.43) ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเทาพอ  
    4. ป 2563 ศูนยการเรียนรู ฯ รร.ตชด.คอกนิสไทย (กก.ตชด.23) ไดรับ
รางวัลชนะเลิศประเภท  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของทหารหรือตำรวจ 
    5. ป 2564 รอย ตชด.434 ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในหนวยตำรวจ 
   โดยกำหนดใหจัดสงผลงานเขาประกวดไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย ภายในวันท่ี 
10 พ.ค.2565 เปนไฟลวีดีทัศน ในลักษณะการเลาเรื่อง ความยาวไมเกิน 15 นาที และเปนเอกสารประวัติ
และผลงาน พรอมแนบรูปภาพผลงานอยางนอย 10 ภาพ 
   รางวัลสำหรับผูชนะการประกวดฯ จำนวน 6 ประเภท ประเภทละ 5 รางวัล ดังนี ้
    1. ชนะเลิศ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท 
    2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๆ  ละ 60,000 บาท 
    3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๆ  ละ 30,000 บาท 
    4. ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ไดรับประกาศนียบัตร หรือเงนิรางวัล  ๆละ 15,000 บาท 
   ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการสรุปรายละเอียดนำเรียนทานผูบัญชาการ เพ่ือกำหนด
แนวทางและแจงเวียนใหทุกหนวยทราบ 
 ท่ีประชมุ      รับทราบ 
 4.4 หนวยในสังกัด บช.ตชด. รายงานผลการปฏิบัติ  
  4.๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1  
   1) ความคบืหนาการกอสรางประตูรั้ว รั้ว บริเวณดานหนาทางเขา บก.ตชด.ภาค ๑ 
    - งบประมาณ 494,000 บาท 
    - บริษัทผูรับจาง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
    - กำหนดเสร็จ ๔๕ วัน วันท่ี ๒๙ ก.ย. – ๑๓ พ.ย.๖๔ 
    - ขอขยายเวลา จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๕ วัน รวม ๓๐ วัน กำหนดเสร็จวนัที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔  
    - อยูระหวางกอสราง ประมาณรอยละ ๘๕  อยูในขั้นตอนติดตั้งประตูรั้ว 
   ๒) การปรับปรุงอาคารหองประชุมชั้น ๒ ของ บก.ตชด.ภาค ๑ 
    - งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - ดำเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการเบิกจายคาจาง 
    - บริษัทผูรับเหมา หางหุนสวนจำกัด กิ่งแกว เอ็นเตอรไพรส   
   ๓) การสรางหองน้ำอาคารที่พักกองรอยกำลัง 
    - งบประมาณ 49๙,000 บาท 
    - บริษัทผูรับจาง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี เมดิคอล จํากัด 
    - สัญญากอสรางวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ กอสรางเสร็จ ๑๘ ธ.ค.๖๔ จำนวน ๘๐ วัน  
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    - อยูระหวางกอสราง ประมาณรอยละ ๗๕ อยูในข้ันตอนติดตั้งสุขภัณฑและ
ตกแตงภายใน  
   ๔) การสรางหองน้ำอาคารหอประชุมรักสามัคคี  
    - งบประมาณ 49๘,๗00 บาท 
    - บริษัทผูรับจาง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี เมดิคอล จํากัด 
    - สัญญากอสรางวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ กอสรางเสร็จ ๑๘ ธ.ค.๖๔ จำนวน ๘๐ วัน  
    - อยูระหวางกอสราง ประมาณรอยละ ๗๐ อยูในข้ันตอนติดตั้งสุขภัณฑและ
ตกแตงภายใน 
  ที่ประชุม      รับทราบ 
  4.๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
   1. การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
           ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 3 ครั้ง 
               - เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.นครราชสีมา และ
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.รอยเอ็ด 
               - สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประทับแรม ณ พระตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง 
จว.นครราชสีมา และเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.นครราชสีมา 
                 บก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมาย ผกก.ตชด.21 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ
กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยจัดกำลังพลสนับสนุน กอร.ถปภ.ประจำพื้นท่ี
ประกอบดวย 
                    ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด 5 ชุด 
สสน.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่เสด็จ  
                    ข) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด 
สสน.กอร.ถปภ.ประจำตำหนักทิพยพิมานฯ โดยใหอยูปฏิบัติภารกิจตลอดหวงระยะเวลาที่พระองคทรงประทับแรม  
(หมายเหตุ : สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติรอบละ ๑๕ วัน โดยจัดจาก กก.ตชด.๒๑ – ๒๔)             
                    ค) จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จฯ  
                    ง) มอบหมาย รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบ และ ผกก.ฯ ที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่เสด็จฯ ประชุมเตรียมการฯ และควบคุมการปฏิบัติของกำลังพลของหนวย 
               ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัย
สูงสุด สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค 
    2. การปองกันและรักษาสถานการณชายแดน 
    สถานการณชายแดนภาพรวมในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวย อยูในภาวะปกติ     
ไมมีปญหาหรือมูลเหตุที่จะนำไปสูความขัดแยงรุนแรงถึงขั้นใชกำลัง โดยในหวงที่ผานมาไดมีการสับเปลี่ยน 
กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแผนปองกันชายแดนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย และวงรอบในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกำลังพล ซึ่งผลการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
        ที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ (ปราสาทพระวิหาร) หนวยไดทำงาน
สับเปลี่ยนกำลังพลเรียบรอย (๑ ต.ค.๖๔) ไมมีปญหาขอขัดของ ในสวน ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ (พ.ต.อ.เผาภากร 
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รามนุช) ซึ่งไดรับมอบหมายใหไปดำรงตำแหนงใหมในวาระการแตงตั้งโยกยายประจำป ของ ตร. ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
ไดมอบหมายให พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ รับผิดชอบหนาที่แทน   
    ผลการปฏิบัติภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีปราสาทพระวิหาร 
เปนไปดวยความเรียบรอย ปจจุบันทางอุทยานไดเปดใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาชมไดหลังจากที่รัฐบาล
ไดปลดล็อคมาตรการดานการควบคุมโรคโควิด – 19 โดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นมาพักผอนและ
เยี่ยมชมเปนจำนวนมาก     
   3. สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม 
    การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ในหวงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
หนวยมีผลการจับกุมตรวจยึดยาเสพติดเปนจำนวนมาก 
    เดือนตุลาคม 
           - จับกุม  ๗๒  ครั้ง 
     - ผูตองหา  ๗๐  ราย 
            - ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี ้
      - ยาบา   ๑,๖๐๙,๒๕๘  เม็ด  
             - กัญชา         ๔,๖๘๗  กิโลกรัม 
             - ไอซ            ๑,๔๑๒  กรัม 
        เดือนพฤศจิกายน 
            - จับกุม  99  ครั้ง 
     - ผูตองหา  118  ราย 
            - ของกลาง โดยแยกประเภท ดังนี ้
      - ยาบา   ๒,๐๘๒,๖๕๓  เม็ด  
             - กัญชา         7,764  กิโลกรัม 
             - ไอซ            ๑๒.82  กรัม 
    โดยเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดมอบโล ใบประกาศนียบัตรชมเชย 
และเงนิบำรุงขวัญสำหรับหนวยที่มีผลการปราบปรามดีเดน เพื่อเปนขวัญกำลังใจสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ 
   4. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
    การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกำหนดการ ที่พระองคจะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ใน รร.ตชด. สังกัด 
กก.ตชด.2๑ ในวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ จำนวน ๒ โรงเรียน 

   ก) ร.ร.ตชด.บานทรัพยทรายทอง ต.โคกมะมวง อ.ปะคำ จว.บุรีรมัย 
   ข) ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ บานโรงเลื่อย ต./อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย 

              ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จ ในครั้งนี้ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดสั่งการ รอง ผบก.ฯ, 
ผกก.ตชด.๒๑ และ ผบ.รอยฯ ท่ีรับผิดชอบพื้นที่ ใหลงพ้ืนที่ตรวจความพรอม เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ในทุกโรงเรียน 
ที่มีหมายกำหนดการฯ โดยปจจุบัน กก.ตชด.๒๑ จัดกำลังพลเขาทำการปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา สภาพแวดลอม 
ของทั้งสองโรงเรียน เพ่ือใหมีความพรอมในการรับเสด็จตามกำหนดการ  
               เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๔ ที่ผานมา พล.ท.ฉกาจ ประสงค ราชองครักษในพระองคฯ และ
คณะฯ เดินทางมาสำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จ มี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21 และหัวหนาสวน
ราชการในพ้ืนที่ใหการตอนรับ รวมประชุม รวมทั้งตรวจพ้ืนท่ีฯ ทั้ง ๒ โรงเรียน ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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    ๕. การปฏิบัติงานตามนโยบาย ตร. และการพัฒนาบริหารหนวย 
   1) การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน  

              บก.ตชด.ภาค ๒ ดำเนินการจัดทำ โครงการอาหารกลางวัน บก.ตชด.ภาค 2 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเปนสวัสดิการใหขาราชการตำรวจในสังกัดฯ และเปนการชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาครองชีพ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 โดยดำเนินการเปนประจำทุกวันพุธของสัปดาห 

      2) โครงการ “ขาราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 
ขับข่ีปลอดภัย มีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจร ” 
             เมื่อวันท่ี 18 ต.ค.64 บก.ตชด.ภาค ๒ ไดรับมอบหมวกนิรภัยจาก 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ใบ โดย ผบก.ตชด.ภาค ๒ เปนประธานในพิธีมอบใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัด และประชาชน เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต 
และสงเสริมใหผูใชรถจักรยานยนตปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
               3) โครงการฝกทักษะการตดัผมชาย  
                 ผบก.ตชด.ภาค 2 จัดการฝกอบรมทักษะการตัดผมชาย บก.ตชด.ภาค 2 
ขึ้น เพ่ือใหขาราชการตำรวจในสังกัดไดเรียนรู ฝกทักษะการตัดผมชายที่ถูกตอง ตามแบบแผนการฝกวิชาชีพ
ชางตัดผม โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองขอนแกน เขามาดำเนินการฝกอบรม ณ หองประชุมสิงหอุดม 
บก.ตชด.ภาค 2 ในการนี้ ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดสนับสนุนอุปกรณตัดผมชายใหกับทุกงาน/กองรอย จำนวน 8 ชุด 
ชวยใหขาราชการตำรวจ ประหยัดคาใชจายการตัดผมประมาณเดือนละ 400 บาท และยังเนนย้ำใหขาราชการ
ตำรวจทุกนายปฏิบัติตามนโยบายทางวินัย ตร. เกี่ยวกับการตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ทุกวันจันทรของทุกสัปดาห 
              ๔) โครงการ “ลดพุง ลดอวน” 
     ผบก.ตชด.ภาค ๒ มีดำริใหกำลังพลในหนวยมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุมกัน
โรคภัยตางๆ โดยเฉพาะปจจุบันซึ่งมีการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 จึงไดจัดทำโครงการ “ลดพุง ลดอวน” 
โดยใหตำรวจที่มีน้ำหนักเกินคามาตรฐานหรือภาวะอวน ตองเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งไดจัดตั้งกลุม
แอพพิเคชั่นไลน เพื่อแจงขอมูลขาวสารและวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกตองตามหลักวิธี และใหหมวดแพทยติดตาม
เก็บขอมูลสถิติน้ำหนัก และรอบเอว ของกำลังพลที่เขารวมโครงการ เพื่อติดตามและประเมินผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์    
   6. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
    1) เตรียมความพรอมในภารกิจถวายความปลอดภัย และ เตรียมการรับเสด็จฯ 
ร.ร.ตชด.ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวย 
    2) จัดเตรียมกำลังกองรอยควบคุมฝูงชน ยุทโธปกรณ และยานพาหนะ พรอมสนับสนุน 
ภารกิจรักษาความสงบเรียบรอย เมื่อไดรับมอบหมาย  
            3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามนโยบายของรัฐบาล และ
หนวยเหนือ หรือตามระเบียบ/ขอสั่งการของหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
  ที่ประชุม      รับทราบ            
  4.๔.๓ บก.ตชด.ภาค 3 
   1) แนวทางการรับเสด็จใน รร.ตชด. หวงที่ผานมา (เดือน พ.ย.64) 
    จุดที่ 1  เสด็จพระราชดำเนินถึง 
     (1) ใหงดถวายมาลัยชอพระกร ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 (COVID-19) 
     (2) แทนรองพระบาท เปนลักษณะขั้นบันได โดยข้ันแรกมีขนาดข้ัน
ที่สองขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 85 ซม. สูง 15 ซม. ปูดวยพรม และติดดวยเทปกาวสีน้ำเงนิ 
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    จุดที่ 2 พระราชทานสิ่งของ แก ครู นักเรียน และผูแทนราษฎร 
      (1) เพิ่มเติม โตะวางสิ่งของพระราชทานขนาดเล็ก ขนาด กวาง 40 ซม. 
ยาว 40 ซม. สูง 90 ซม.จำนวน 5 ตัว วางหางจากพระแทนประทับยืนอยางนอย 4 เมตร และวางพานทรง
รัฐธรรมนูญอยูดานบน โตะวางสิ่งของพระราชทานขนาดเล็ก 
     (2) ปรับเปลี่ยน พระแทนที่ประทับยืน โดยใชไมอัดวางราบกับพ้ืน
แลวปูทับดวยพรมสีน้ำเงิน ตรึงยึดใหแนน ขนาดกวางไมเกิน 120 ซม. ดานหนามีฉากประดับดวยตราสัญลักษณ กพด. 
    จุดที่ 3 ลงพระนามาภิไธย 
     (1) กำหนดขนาดของโตะทรงพระอักษร และพระเกาอี้ (พระเกาอี้
เมื่อวัดจากพื้นถึงผิวพระเกาอี้ใหมีความสูง 53 ซม. ที่ประทับตองมีขนาดใหญ โตะทรงพระอักษรตองมีความสูง
จากพื้น 75 ซม. ตองมีผาบังดานหนา) 
     (1) ใหจัดปายตั้งโตะขนาดเล็ก บนปายระบุขอความครั้งที่เสด็จฯ โดย
จัดวางไวบนโตะทรงพระอักษร 
    จุดที่ 4 หองครูใหญถวายรายงาน 
     (1) เพ่ิมรูปแบบการถวายรายงานเปน 2 แบบ คือ การถวายรายงาน
แบบใชแผนชารทขอมูล และการถวายรายงานแบบใชโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) 
     (2) ขอมูลพ้ืนฐานในการถวายรายงานใหครบถวนสมบูรณ ดังนี ้
      ขอมูลโรงเรียน ประกอบดวย 
       - ที่ตั้งของโรงเรียน เทียบกับสถานพยาบาล โรงเรียน
ใกลเคยีง หนวยงานรัฐที่สำคัญ 
       - จำนวนนักเรียน แยกเปนชั้นอนุบาล ประถม มัธยม, 
นักเรียนพิการ-เรียนรวม, นักเรียนหอพัก 
       - ขอมูลครูและบุคลากร จำแนกตามระดับความรู
และภาระงาน 
      ขอมูลชุมชน ประกอบดวย 
       - หมูบานในเขตบริการของโรงเรียน พรอมประวัติโดยยอ 
       - จำนวนประชากร โครงสรางอายุ จำนวนครัวเรือน 
       - อาชีพ รายไดเฉลี่ย 
       - ปญหาและความตองการชวยเหลือ 
     (3) ขอมูล ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ กพด. ฉบับที่ 5 กิจกรรม
ที่โรงเรียนไมไดทำ ไมตองนำเสนอ ควรเลือกนำเสนอประเด็นที่ต่ำกวาเปาหมาย 
    จุดที่ 5 หองนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ 
     (1) การจัดสถานที่ใหใชหองเรียน หรือในอาคาร โดยจัดหองใหสวยงาม
ตามความเหมาะสม (ถาหองไมเพียงพอ ใหนักเรียนเขาเฝาฯ ในหองลงพระนามาภิไธย) 
     (2) ติดตั้งไมโครโฟน หรือเครื่องขยายเสียงแบบพกพา ใหผูถวาย
รายงานตัวทุกคน 
     (3) ขอบเขตการถวายรายงาน  
                                                     นักเรียนปจจุบัน ถวายรายงาน 
         - ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
         - คะแนนเฉลี่ยสะสม ความตองการศึกษาตอ 
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         - กิจกรรมเพ่ือสวนรวม(ระดับอุดมศึกษา) 
           นักเรียนเกา ถวายรายงาน 
        - ชื่อ นามสกุล ปท่ีเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห 
       - จบการศึกษาชั้นสูงสุด 
        - การประกอบอาชีพ 
    จุดที่ 6 ชมรมศิษยเกาของโรงเรียน 
     (1) การจัดสถานที่ใหใชหองเรียน หรือในอาคาร โดยจัดหองใหสวยงาม
ตามความเหมาะสม (ถาหองไมเพียงพอ ใหนักเรียนเขาเฝาฯ ในหองลงพระนามาภิไธย ก็ได) 
     (2) ภายในหองจัดทำแผนชารท หรือบอรดพรอมภาพกิจกรรม ไมเกิน 
2 ภาพ กรณีนำเสนอในหองลงพระนามาภิไธย ใหใชโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) จำนวนไมเกิน 3 หนา 
     (3) ประธานชมรมศิษยเกา ถวายรายงานเพียงผูเดียว 
       - ชื่อ นามสกุล ปที่เขาศึกษา ประกอบอาชีพ 
       - ขอมูลชมรม/สมาคมนักเรียนเกา เชน จำนวนสมาชิก 
       - กิจกรรมของชมรม/สมาคม เพ่ือโรงเรียน หรือสวนรวม 
    จุดที่ 7 หองเรียนสาธิต 
     (1) ครูใหญเปนผูถวายรายงาน ชื่อเรื่องที่สาธิต ความสำคัญของเรื่อง 
และระดับชั้น ตลอดจนแนะนำครูผูสอน 
     (2) ผูสนับสนุน รออยูนอกหองสาธิต 
     (3) ครูผูสอน (อยูภายในหองที่สาธิต) ดำเนินการสอนสาธิต 
      - เปนผูสอนชั้น/วิชานั้นจริงๆ 
      - เรื่องที่สาธิตสอดคลองกับหลักสูตร เหมาะสมกับระดับชั้น 
      - ใชเวลา 2 - 3 นาท ี
      - เลือกนำเสนอในสวนท่ีเปน Hilight ของการสอนเรื่องนั้น  ๆ 
      - เปนการสอน/กิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวนรวม และมี Action 
ที่แสดงออกถึงการไดรับความรู มีความเขาใจ มีทักษะ 
    จุดที่ 8 กิจกรรมสหกรณนักเรียน 
     (1) กำหนด ผูถวายรายงาน และผูเฝารับเสด็จฯ ประจำจุด 
      - ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
      - นักเรียนจำนวน 1 - 2 คน 
      - ผูแทนจาก กรมสงเสริมสหกรณ จำนวน 1 คน  
      - ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ จำนวน 1 คน 
     (2) ขอบเขตการถวายรายงาน 
      - ครูรับผิดชอบกิจกรรม ถวายรายงานการจัดกิจกรรม
สงเสริม และเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมสหกรณ และกิจกรรมสหกรณภาคปฏิบัติอะไรบาง 
      - นักเรียนใหถวายรายงานขอมูลพ้ืนฐานสหกรณนักเรียน, 
ผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณนักเรียน, การนำไปใชในชีวิตประจำวัน, การศึกษาดูงานในปที่ผานมา และ
การจัดหองสหกรณ 
      - ผูสนับสนุนหากมีรับสั่งถาม ใหถวายรายงานผลการประเมิน 
และแนวทางการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนตอไป   
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      - อาจมีกิจกรรมสาธิตของนักเรียนเพ่ิมเติมก็ได 
    จุดที่ 9 กิจกรรมหองสมุด 
     (1) ภายในหองสมุด ควรมีการจัดกลุมหนังสือประเภทตางๆ ดังนี ้
       - หนังสือพระราชทาน 
      - หนังสือพระราชนิพนธ 
      - มุมสมเด็จยา 
       - มุมสื่อ 60 พรรษา 
       - ตูหนังสือมัธยมพระราชทาน 
       - หนังสือทั่วไป 
     (2) ผูถวายรายงาน และผูเฝาฯรบัเสด็จ ประจำจุด ประกอบดวย 
        - ครูผูรับผิดชอบ 
       - นักเรียน 1 - 2 คน ทำหนาที่เปนบรรณารักษนอย 
       - นักเรียน 2 - 3 คน ทำการสาธิตกิจกรรมสงเสริมการอาน 
     (3) ขอบเขตการถวายรายงาน 
       - ครูรับผิดชอบถวายรายงานการบริหารจัดการหองสมุด, 
จำนวนหนังสือ สื่อตางๆ, ระยะเวลาท่ี ใหบริการ, สถิติเบื้องตนของผูเขาใชบริการ, แผนการจัดการตูหนังสือ
พระราชทาน และกิจกรรมสงเสริมการอาน 
        - นักเรียนที่ทำหนาที่บรรณารักษนอยถวายรายงานในหนาท่ีที่ทำ 
        - นักเรียนที่สาธิตกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดการสาธิต
กิจกรรมเชน การเลานิทาน, การรักการอาน หากมีหลายกิจกรรมเลือกกิจกรรมเดนมานำเสนอ กิจกรรมอ่ืนนำ
ผลงานมาแสดง โดยใชเวลาประมาณ 2 - 3 นาที 
    จุดที่ 10 กิจกรรมฝกอาชีพ 
     (1) อาชีพที่สาธิต ใหสาธิตอาชีพที่ไดฝกใหกับนักเรียน และศิษยเกา 
รร.ตชด. แลวเทานั้น ซึ่งอาจเปนครู ตชด. สอนเอง หรือสถาบันอาชีวศกึษา หรือภูมิปญญาทองถิ่นฝกสอนใหก็ได 
     (2) ใหติดชารทขอมูลภายในหองฝกอาชีพ 
     (3) กิจกรรมที่สาธิตตองสอดคลองตามตัวชี้วัดของแผน กพด. 
ตรงตามครูใหญถวายรายงาน และตองเปนกิจกรรมที่โรงเรียนไดรายงานตามแบบรายงาน กพด. ใหกับ สสท. 
แลวเทานั้น 
     (4) ผูถวายรายงาน และผูเฝาฯรับเสด็จ ประจำจุด และขอบเขต
การถวายรายงาน 
      - ครูรับผิดชอบถวายรายงาน การจัดการเรียนการสอนอยางไร 
มีแผนการสอนหรือไม ผลผลิตที่ไดจำหนายทีใ่ด  
      - นักเรียนจะตองสาธิตและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึง
การนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน กรณีที่มีการเสด็จคราวเดียวกันหลายโรงเรียน การสาธิตจะตองหลากหลาย ไมซ้ำกัน 
    จุดที่ 11 กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
     (1) นักเรียน 
       - มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
       - มีการสาธิต/การแสดง 
      (2) ครู ถวายรายงาน 
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       - วิธีการจัดการเรียนรู และปลูกฝงจิตสำนึกนักเรียน 
       - หลักสูตร สื่อ เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู 
    จุดที่ 12 กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
     (1) จัดใหมีบอรดแสดงขอมูลโดยไมบดบังภูมิทัศน ของกิจกรรม
โครงการเกษตรฯ ประกอบดวย 
            - แผนผัง หรือภายถายทางอากาศแสดงจุดที่ตั้งของกิจกรรม
ทางการเกษตรตาง ๆ โดยประกอบภาพถายของกิจกรรม 
            - ขอมูลแสดงกิจกรรมโครงการเกษตรฯ ในดานการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว 
      - ตั้งโตะแสดง บัญชีฟารม, บัญชีการซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตร และบัญชีเงินกองทุนของทุกกิจกรรมในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
      - จัดใหมีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน เชน การทำ 
อาหารสัตว การขยายพันธุพืช การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
     (2) กำหนดผูถวายรายงาน และผูเฝาฯรับเสด็จ ประจำจุดประกอบดวย 
                - ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
      - นักเรียนผูรับผิดชอบกิจกรรมกลุมเกษตร กลุมปศุสัตว 
และกลุมประมง 
      - ผูแทนจาก 4 หนวยงาน หนวยละ 1 ทาน ประกอบดวย
กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมพัฒนาที่ดิน 
    จุดที่ 13 หองพยาบาล 
     (1) ขอมูลแสดงในหองพยาบาลประกอบไปดวย 
       - ขอมูลการเจ็บปวยของนักเรียน  
       - ภาวะทันตสุขภาพของนักเรียน 
       - ภาวะสายตาของนักเรียน 
       - ภาวะหิด เหา และหนอนพยาธิของนักเรียน 
         หมายเหตุ ควรนำเสนอเปนกราฟขอมูล ยอนหลัง 3 ป 
       - สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน (ถามี) 
     (2) กำหนดผูถวายรายงาน และผูเฝาฯรับเสด็จ ประจำจุด ประกอบดวย 
        - ครูพยาบาลถวายรายงานเรื่องขอมูลการใชหองพยาบาล 
สถิติการเจ็บปวย ภาวะทันตสุขภาพ ภาวะสายตา ภาวะหิด เหา หนอนพยาธิของนักเรียน และการรักษาภายในโรงเรียน 
        - ผอ.รพ.สต. (ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล) 
หรือผูแทนถวายรายงาน (ขอมูลระบาดวิทยาของชุมชน และการแกไขปญหา, ขอมูลอนามัยแมและเด็กของ
ชุมชน และการแกไขปญหา, สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ 
(ถามี) 
    จุดที่ 14 โรงอาหาร 
     (1) ครู ถวายรายงานเรื่อง 
      - การจัดเมนูอาหารกลางวัน อาหารวาง นม [สถานการณ
ปกติ/โควิด-19 (COVID-19)] 



- ๒๒ - 

      - การจัดการวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การทำความสะอาด 
การจัดการขยะ/น้ำเสีย 
      - การจัดการเรียนรู 
      (2) แมบาน/ผูสนับสนุน ถวายรายงานเรื่อง 
      - หนาที่/ทำอะไร 
      - ปญหา และแนวทางการพัฒนา 
     (3) หมายเหตุ 
      - จัดชุดอาหารกลางวันของวันนั้นๆ ใหทอดพระเนตร 
หรือจัดชุดอาหารที่นำไปใหนักเรียนในชวงโควิด-19   
                         - หามมิใหนำแมครัว ที่มาจากการจาง เขาเฝาฯ รับเสด็จ 
    จุดที่ 15 ฉายพระฉายาลักษณ 
     (1) จัดเสื่อ หรือวัสดุอยางอ่ืนที่เหมาะสม ปูรองนั่งสำหรับผูรวมฉาย
พระฉายาลักษณทุกคนใหเพียงพอ 
     (2) จุดที่พระองคประทับยืนใหปูดวยพรมขนาดกวาง 100 ซม. 
ยาว 100 ซม. และตรึงใหแนบสนิทกับพ้ืน 
     (3) ผูเขารวมฉายพระฉายาลักษณ จะตองเขาประจำตำแหนงท่ีกำหนด
ไวกอนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำเนินถึง 
     (4) หลังจากรวมฉายพระฉายาลักษณเสร็จแลว ใหครู และนักเรียน
กมลงกราบแบบ ไมแบมือ สำหรับผูบังคับบัญชาใหถวายความเคารพ แลวเดินออกจากจุดโดยเร็ว 
    จุดที่ 16 หองสวนพระองค 
     (1) พื้นหองสวนพระองคปูดวยพรมตรึงใหแนนกับพ้ืน 
     (2) มีความมั่นคงแข็งแรง 
     (3) มีราวจับสแตนเลสติดตั้งทั้ง 2 ขาง (ซายและขวา) เนื่องดวยหองสรง 
แตละสถานที่มีขนาดหองไมเทากัน บางแหงหองกวาง บางแหงหองแคบ ในกรณีหองแคบไมสามารถติดตั้งราว
จับได สวนลวงหนาจะตองแจงชาวที่พระจำพระองค จะใชการแกปญหาโดยการใช WALKER พระจำพระองค
สวนกรณีท่ีชาวที่พระจำพระองคไมไดนำ WALKER ประจำพระองคไป เจาภาพสามารถจัดถวายได เนื่องจาก 
WALKER จะมี ขนาดมาตรฐานสากลอยู แล ว  แต ให จั ด ถวายรุน ท่ี ส ามารถปรับ ระดับความสู งได  
     (4) จัดใหมีนายตำรวจเฝา 
    จุดที่ 17 หองเสวยสวนพระองค 
     (1) หองเสวยสวนพระองค (กรณีท่ีมีการเสวยในโรงเรียน) 
        -  จัดเตรียมหองสำหรับพระองค ตองติดตั้งมุงลวดเพื่อ
ปองกันแมลง 
       -  จัดเตรียมอุปกรณสำหรับอุนรอน 
        -  มีโตะ พระเกาอี้ พรมปู ในลักษณะเชนเดียวกับโตะทรง
พระอักษร 
        -  จัดเตรียมโตะญี่ปุน จำนวน 2 ชุด สำหรับพยาบาลประจำ
พระองค 
     (2) หมายเหตุ ใหจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหาร และอาหาร
ใหกับผูติดตาม ผูบังคับบัญชา และหัวหนาสวนราชการท่ีเขารับเสด็จ จำนวนประมาณ 50 ชุด 



- ๒๓ - 

    จุดที่ 18 ขอเนนย้ำในการปฏิบัติ 
     (1) เสนทางเสด็จฯ 
      - พื้นที่ท่ีเปนพ้ืนตางระดับใหติดดวยเทปกาวสีน้ำเงิน หรือ
พนสีน้ำเงิน ในจุดที่เปนพ้ืนท่ีตางระดับ และใกลกับราวบันได 
       - ใหทำเครื่องหมายลูกศรเสนทางเสด็จฯ บนพ้ืน โดยใชสีน้ำเงิน 
       - เสนทางที่เสด็จพระราชดำเนิน หากมีสภาพพื้นที่ลาดชัน
เกินกวา 15 องศา ตองทำเปนขั้นบันไดโดยมีความสูง 15 ซม. โดยแตละขั้นมีความกวางดานหนาไมนอยกวา 
30 ซม. และมีราวบันได ขั้นบันไดที่ทำ จะตองเสด็จพระราชดำเนินไดโดยสะดวก ไมสะดุด หรือลื่น ราวบันได 
ที่ทำตองขัดใหเรียบ อยาใหมีเสี้ยน หรือหนามที่จะเปนอันตรายได 
     (2) เมื่อมีการตรวจพื้นที่ (ของสวนลวงหนา) เรียบรอยแลว หามมี
การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด 
     (3) ให กก.ตชด.หมายเลข ประสานกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ท่ีเสด็จฯ 
เพ่ือขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ใหกับผูบังคับบัญชา สวนราชการ ครู นักเรียน และสวนท่ี
เก่ียวของ โดยตองมีผลการตรวจไมเกิน 72 ชั่วโมง 
   2) การถวายความปลอดภัย 
 การพิจารณาแบงพื้นที่รับผดิชอบ 

 การแบงพื้นที่ เพ่ือกำหนดเปนพื้นที่รับผิดชอบใหกับกำลังสวนตางๆ ที่ปฏิบัติภารกิจในการ
ถวายความปลอดภัย แบงเปน 3 พื้นที่ ดังนี ้

  1.1 พ้ืนที่ไขแดง เปนพื้นที่ที่มีความสำคัญที่สุด ในงานดานการถวายความปลอดภัย โดยปกติ 
จะเปน เสนทาง อาคาร หรือสถานที่ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระราชินีฯ และพระบรมวงศานุวงศ 
เสด็จฯ แบงเปน 2 พ้ืนที่ 
    (1) พ้ืนที่ไขแดงชั้นใน (สีชมพู) กำหนดเปนบริเวณหมายพิธี ไดแก หองรับรอง 
หองประทับพัก หองทรงงาน หองสรง ที่ประทับ ตลอดจนเสนทางเสด็จพระราชดำเนินตางๆ ภายในสถานที่นั้นๆ 
รับผิดชอบโดย กบช.ทม.รอ. เปนหลักรับผิดชอบพ้ืนที่กอนจะมีการเสด็จ ๒ ชั่วโมง โดยรับมอบพื้นที่ตอจาก ศปก.กองพล 
        (2) พื้นที่ไขแดงชั้นนอก (สีแดง) (100-200 เมตร จากหมายพิธี) คือพื้นที่ 
ไขแดงสวนที่เหลือ ฉก.ทม.รอ.904 จัดกำลัง ศปก.กองพล รับผิดชอบพ้ืนที่กอนจะมีการเสด็จ ๒ ชั่วโมง โดยรับ
มอบพื้นที่ตอจาก กอร.ถปภ. 
   1.2 พื้นที่ไขขาว (400-600 เมตรจากหมายพิธี) เปนพ้ืนที่ลอมรอบพ้ืนที่ไขแดง ถือเปน
พ้ืนที่ควบคุมดวยระบบการถวายความปลอดภัยของเจาหนาที่ ท่ีอยูในพื้นปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการวางกำลังของ 
กอร.ถปภ. ตามพื้นที่ราบ พื้นที่สูงขม จุดเสี่ยง จุดลอแหลม 

  1.3 พ้ืนท่ีกระทะ เปนพ้ืนที่ลอมรอบพื้นที่ไขขาว (ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร - 1,๐๐๐ เมตร) 
ถือเปนพ้ืนที่ควบคุมดวยระบบการถวายความปลอดภัยของเจาหนาที่ ที่อยูในพ้ืนที่ปฏิบัติการ จะมีการวางกำลัง
ของ กอร.ถปภ. ตามพ้ืนท่ีราบ พ้ืนที่สูงขม จุดเสี่ยง จุดลอแหลม โดยใชมาตรการเฝาระวังเหตุเปนหลัก 
 การจัดกำลัง ถวายความปลอดภัย บช.ตชด. 

 - กอร.ถปภ. : เปนกำลังจาก หนวยทหาร (มทบ., พล.ร., พล.ม.) หรือสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ตามพื้นที่รับผิดชอบ และสวนสนับสนุน จัดกำลังจากสวนราชการ หรือหนวยงานที่เขามาสนับสนุนรับผิดชอบ
พ้ืนที่ไขขาว และพ้ืนที่กระทะ ในสวนของ บช.ตชด.จะรับมอบภารกิจถวายความปลอดภัยจาก กอร.ถปภ. 
โดยจัดกำลังถวายความปลอดภัย ดังนี ้
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  ๑. ชป.ควบคุมพื้นท่ี (นอกไขแดง) 
   กก.ตชด.หมายเลข จัดกำลัง ตชด. ๑๐ ชป.ถปภ.ตชด.(1 ขป. ประกอบดวย

กำลังพล 8 นาย) วางกำลังถวายความปลอดภัย ณ ที่หมาย โดยวางกำลังวงรอบชั้นนอก(กระทะ) ,ตรวจสอบ
บุคคล และยานพาหนะ ในพื้นที่นอกไขแดง การปฏิบัติ ดังนี ้
     - วางกำลัง ๑๐๐% และซักซอมกอนการปฏิบัติกอนเสด็จ ๑ วัน 
     - วางกำลัง ๑ ใน ๓ และรักษาพื้นที่ใหปลอดภัย กอนเสด็จ ๑๕ วัน 
     - วางกำลังคุมครองพ้ืนที่ ตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะ ในพ้ืนที่
นอกไขแดงและรายงานความเคลื่อนไหวในทันทีเมื่อมีเหตุการณผิดปกติ 
     - จัดกำลัง ตชด.๕ ชป.ถปภ.ตชด.เตรียมพรอม ณ ที่ตั้ง พรอมปฏิบัติ
เมื่อสั่ง/รองขอ 

   จัดกำลังจาก กก.ตชด.หมายเลข 
   การแตงกาย ชุดฟารติก 
   อุปกรณ : วิทยุ, ไฟฉาย, โทรศัพท, กุญแจมือ, อาวุธปนประจำกาย (ไม

บรรจุซองกระสุน) 
   หมายเหตุ : การปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามแผน ถปภ.ของ กอร.ถปภ. 
  ๒. ชป.ตรวจพสิูจน หรือเก็บกูทำลาย วัตถุระเบิด(EOD)  
   กก.ตชด.หมายเลข จัดกำลัง ตชด. ๑ ชป.EOD ตชด. (1 ชป. ประกอบดวย

กำลังพล ๔ นาย) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย การปฏิบัติ ดังนี ้
   - เขารวมประชุมเตรียมความพรอมจัดทำแผนการปฏิบัติถวายความ

ปลอดภัย รวมกับ กอร.ถปภ.กอนการเสด็จ ๗ วัน 
   - สำรวจพ้ืนท่ีเสด็จ เสนทางเสด็จ กอนการเสด็จ ๗ วัน 

            - ตรวจสอบความปลอดภัยดานวัตถุระเบิด ในพ้ืนท่ีไขแดงจำนวน 
๓ ครั้ง และทำเครื่องหมาย , ติดสัญลักษณสถานที่ที่ไดรับการตรวจสอบแลว สงมอบพ้ืนที่ใหกับ ชป.ควบคุม
พ้ืนที่กอนการเสด็จ ๔ ชั่วโมง   

            - เตรียมพรอมอุปกรณตดัสัญญาณการจุดระเบิดจากระยะไกล 
                     - ติดตั้งเครื่องตรวจสอบวัตถุโลหะแบบบุคคลเดินผาน (Walk through) 

ณ จุดคัดกรองทุกที่หมายเสด็จ 
   จัดกำลังจาก กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด ของหนวย ตชด.หมายเลข, กก.ในสังกัด 

บก.กฝ.บช.ตชด. 
   การแตงกาย ชุดปฏิบัติงาน 
   อปุกรณ : อุปกรณ EOD 

    หมายเหตุ : การปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามแผน ถปภ.ของ กอร.ถปภ. 
   ๓. ชป.จุดคัดกรอง 
    กก.ตชด.หมายเลข จัดกำลัง ตชด.(หญิง) ๑ ชป.จุดคัดกรอง (1 ขป. ประกอบดวย
กำลังพล 8 นาย) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย ณ จุดคัดกรอง การปฏิบัติ ดังนี ้
     - สำรวจพื้นที่ และตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นที่ กอนเสด็จ ๑ วนั 
     - ประสานการปฏิบัติกับหนวยขาวกรอง ตำรวจสันติบาล ในเรื่อง
บุคคลเฝาระวัง และบุคคลที่เก่ียวของในหมายเสด็จ  กอนเสด็จ ๑ วัน   
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     - รายงาน และกระจายขาวสำคัญ บุคคลเฝาระวังและขอสั่งการ
ผูบังคบับัญชา 
     - แจงเตือนขาวสารและภัยคุกคาม ตลอดจนดำรงการติดตอสื่อสาร
กับ บก.ควบคุม ถปภ. และรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการปฏิบัติ 

   จัดกำลังจาก ขตร.หญิง กก.ตชด.หมายเลข  
   การแตงกาย ชุดฟารติก 
   อปุกรณ : วิทย,ุ ไฟฉาย, โทรศัพท, กุญแจมือ 

    หมายเหตุ : การปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามแผน ถปภ.ของ กอร.ถปภ. 
   ๔. ชป.ถปภ.บก.สอ.บช.ตชด. 
    (1) บก.สอ.บช.ตชด.จัดกำลัง ตชด.(หญิง) ๑ ชป. (๕ นาย) มีนายตำรวจชั้น
สัญญาบัตรเปนหัวหนาชุด เพ่ือเสริมการถวายความปลอดภัยตลอดเวลาการเสด็จฯ ภายในโรงเรียน โดยใหจัดในลักษณะ
นำเสด็จฯ ๒ นาย ตามเสด็จฯ ๒ นาย เฝาหนาหองสรง ๑ นาย สวนท่ีเหลือใหพิจารณาวางกำลังตามความเหมาะสม  
            (2) ให ผบก.สอ.บช.ตชด.หรือ ผูแทนที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติ
ของชุดปฏิบัติการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยทุกครั้งที่มีการเสด็จฯ            
 การปฏิบัติเกี่ยวกับ เฮลิคอปเตอรและสนามจอดเฮลิคอปเตอร 
  ขอมูลแบบและลักษณะของเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง และ สำรองพระที่นั่ง  
    แบบ     H-175B 
    ผูผลิต   บริษัท แอรบัส เฮลิคอปเตอร 
    น้ำหนักสูงสุด  7,800 กิโลกรัม   
    ความเร็วเดินทาง  145 น็อต 
    เวลาบินสูงสุด  3:00 ชั่วโมง 
    จำนวนผูโดยสาร  11 คน 
             - การจัดเตรียมสนามเฮลิคอปเตอรตองเตรียมใหเพียงพอ เฮลิคอปเตอรในขบวนเสด็จ 
มีจำนวน 5 ลำ และมี เฮลิคอปเตอรติดตาม คือ เฮลิคอปเตอรพยาบาล 1 ลำ, เฮลิคอปเตอร มทภ. 1 ลำ และ 
เฮลิคอปเตอร กอร.ถปภ. 1 ลำ และอาจมี เฮลิคอปเตอรของหนวยงานที่เกี่ยวของอีก รวมทั้งหมดประมาณ ๑๑ ลำ  
  การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร ( Helipad ) 
   (1) ขนาด Helipad เฮลิคอปเตอรแบบ H-175 (ฮ.พระที่นั่ง และสำรองพระที่นั่ง)
ขนาด ๘ x ๘ เมตร 
   (2) ขนาด Helipad เฮลิคอปเตอรแบบอื่นๆ ขนาด ๖ x ๖ เมตร 
   ระยะหางระหวางลานจอด ( Helipad ) 
    - เฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง และ สำรองพระที่นั่ง ลานจอดแตละลานควรมีระยะหาง
ไมนอยกวา ๔๐ เมตร และใหหางจากแนวตนไมไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
    - เฮลิคอปเตอรชนิดอื่นๆ ลานจอดแตละลานควรมีระยะหางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
และใหหางจากแนวตนไมไมนอยกวา ๒๕ เมตร 
  การจดัทำพื้นสนามเฮลิคอปเตอร ( Helipad ) 
   (1) พื้นแข็ง ผิวเรียบเสมอกัน แนน แหง 
   (2) พื้นลาดเอียงไมเกิน 5 องศา 
   (3) สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของ ฮ. แตละแบบได    
   (4) ไมมีวัสดุที่ทำอันตรายตอฐานลอ 
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 การปฏิบัติและขอเนนย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอรและลานจอดเฮลิคอปเตอร 
  (1) การปฏิบัติของ ชป.สนามเฮลิคอปเตอรจัดกำลังพลจาก กก.ตชด.หมายเลข ๑ ชป.(๘ นาย)         
รปภ.สนามเฮลิคอปเตอรจนจบภารกิจ 
  (2) จัดชุดนำอากาศยาน ๓ นาย การแตงกายชุดฟารติก สวมเสื้อก๊ักสะทอนแสง แวนตากันฝุน 
(ไมใหใชแวนตากันแดด), หมวกนิรภัยสีขาว และอุปกรณใหสัญญาณ(ไมใหใชกระบองไฟ) พรอมเครื่องมือ
สื่อสาร ที่สามารถติดตอกับเฮลิคอปเตอรได 
  (3) การเติม สป.๓ กำหนดจุดตำบลจายและจุดเก็บถังน้ำมันเปลาในระยะเกินกวา ๗๕ เมตร 
จากสนามเฮลคิอปเตอรและควรมีปายบอกกำกับใหชัดเจนและสิ่งกำบังใหมิดชิด 
  (4) บริเวณสนามเฮลิคอปเตอรและที่หมายเสด็จไมควรมีรถยนตอ่ืน  ๆที่ไมเก่ียวของจอดอยูในบริเวณนั้น 
  (5) จัดใหมี รถพยาบาล รถกูภัย รถดับเพลิง ประจำ สนามเฮลิคอปเตอรสามารถปฏิบัติไดจริง
และตองจัดแยกจาก รถพยาบาลตามเสด็จ (หาก รพ.จัดไมไดใหใช ของ องคการปกครองสวนทองถ่ินได) 
  (6) จุดจอด ฮ.พระที่นั่ง ใหเตรียมรถสองสวาง / หรือไฟสองสวาง (โดยไมกีดขวางเสนทางการบิน) 
  (7) พื้นที่โดยรอบสนามจอดเฮลิคอปเตอร 
   - ไมมีเศษวัสดุน้ำหนักเบาที่สามารถปลิวข้ึนดานบนได เชน ถุงพลาสติก เศษกระดาษ 
   - งดการถากหนาดิน พยายามใหมีฝุนนอยท่ีสุด ถามีฝุนใหรดน้ำใหพอชุม 
   - ตนไมขอบสนาม ใหตัดตามความเหมาะสมไมใหกีดขวางเสนทางการบิน 
   - เก็บกวาดเศษหญาแหง ฟางแหง ออกจากบริเวณโดยรอบสนาม 
   - หลีกเลี่ยงการจอดรถยนตหรือพักอยูใตตนไมบริเวณแนวรอน 
   - ตรวจสอบสัตวที่อาจเปนอันตรายตอผูโดยสาร เชนรังตอ รังผึ้ง ฯลฯ 
   - ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณประดับ เชน ธง ผาแพร เต็นท ฯลฯ 
   3) การประชุมประชาคมขาว 

   จัด ขรก.ตร. ระดับ สว. ขึ้นไป เขารวมการประชุมประชาคมขาว ตามหวงที่ 
กอร.ถปภ.กำหนด โดยเบื้องตนจะมีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
     ๑. (ครั้งที่ ๑) ดำเนินการกอนวันเสด็จ ๑๕ วัน   
     ๒. (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการกอนวันเสด็จ ๗ วัน   
     ๓. (ครั้งที่ ๓) ดำเนินการกอนวันเสด็จ ๓ วัน   
   4) การจัดทำบัตรบุคคลและบัตรยานพาหนะ 

   บัตรบุคคล ใชเพื่อคัดกรองบุคคล โดยแบงตามบทบาทหนาท่ี ความใกลชิด
กับ VVIP/บุคคลสำคัญแบงออกเปน ๔ สี โดย กอร.ถปภ. เปนผูกำหนด 

    ๑. บัตรบุคคลชั้นในสุด (สีชมพู) 
    ๒. บัตรบุคคลชั้นใน  (สีแดง) 

   ๓. บัตรบุคคลชั้นกลาง (สีเหลือง) 
    ๔. บัตรบุคคลชั้นนอก  (สีเขียว) 

    บัตรยานพาหนะ แบงเปน ๔ สีเชนเดียวกับบัตรบุคคล โดยใหจัดทำในคราว
เดียวกัน (ในพื้นที่ รร.ตชด. และพ้ืนที่หางไกล จะไมมีการจัดทำบัตรยานพาหนะก็ได โดยใหประสาน กอร.ถปภ. 
กำหนดจุดจอดยานพาหนะ)  
   5) การจัดทำบัตรบุคคล ๔ ส ี
     ขั้นท่ี ๑ เม่ือทราบวามีหมายเสด็จ หรือไดรับแจงจากสวนลวงหนา(ทม.รอ.) 
ใหแจงเตือน กก.ตชด.ใหรับทราบกำหนดการและสำรวจขอมูลรายชื่อผูเขารวมเบื้องตน 
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     ขั้นที่ ๒ ให กก.ตชด. เขารวมประชุม เม่ือมีการประชุมเตรียมความพรอม
ระดับจังหวัด และประสานขอขอมูลรายชื่อผูเขารวม และสงให กก.ตชด. กอนวันเสด็จ ๑๐ วัน  
     ขั้นท่ี ๓ กอนวันเสด็จ ๑๐ วัน ให กก.ตชด. รวบรวมรายชื่อจากสวนที่
เก่ียวของและสงให กอร.ถปภ. ตามแบบฟอรมรายชื่อบัตรคาดสีตางๆ พรอมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
๑๓ หลัก และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่ใชในภารกิจ  
     ขั้นท่ี ๔ กอนวันเสด็จ 7 วัน ให กก.ตชด. รวบรวมและตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง 
เพ่ือยืนยันจำนวนผูเขารวมกับ กอร.ถปภ.  
     ขั้นท่ี ๕ กอนวันเสด็จ 5 วัน ใหกก.ตชด. ประสานขอรายช่ือผูไดรับการยืนยัน 
ใหเขารวมจาก กอร.ถปภ. และตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ ในกรณีเกิดการตกหลนใหเรงประสาน กอร.ถปภ. 
เพ่ือขอแกไขความถูกตอง  
     ขั้นท่ี ๖  กอนวันเสด็จ 3 วัน ให กก.ตชด. แจกจายบัตรภายในพิธี และเริ่ม
นำมาใชในพ้ืนท่ี  
     ขั้นท่ี๗ กอนวันเสด็จ 1 วัน ให กก.ตชด. นำขอมูลรายชื่อผูที่ไดรับบัตร
ประเภทตางๆ สงใหจุดคดักรอง เพ่ือใชตรวจสอบในวันเสด็จ  
     ขั้นท่ี ๘ หลังเสร็จสิ้นการเสด็จ ให กก.ตชด. แจงทุกสวนสงคืนบัตรบุคคล
และบัตรยานพาหนะ 
    6) สไลดตัวอยาง ตารางการสงรายชื่อ 
    7) การตรวจคัดกรอง COVID-19 และโรคระบาดสำคัญในหวงเวลา 
     กก.ตชด. ประสานโรงพยาบาลมาดำเนินการตรวจโควิด-19 ใหแกผูบังคับบัญชา 
ครู นักเรียน และ ดำเนินการแจงใหผูรวมพิธีโดยใกลชิด ไดแก ผูที่ไดรับบัตรคาดชมพูและคาดแดงดำเนินการ
ตรวจคัดกรองโควิด-19 ใหแลวเสร็จ กอนวันเสด็จ ๑ วัน และนำผลตรวจมาแสดง ณ จุดคัดกรองหรือจุดลงทะเบียน
เพ่ือติดสติ๊กเกอรบนบัตรตอไป 
    8) การติดบัตรบุคคล 
     ผูไดรับแจกจายบัตรดังกลาว จะตองติดบัตรบริเวณหนาอกฝงซาย หรือในจุด
ที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย เพ่ือให จนท.รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก 
    9) ตัวอยาง หนวยงานท่ีเขารวมรับเสด็จ 
      - หนวยในสังกัด บช.ตชด. 
     - องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ อบต./เทศบาล ที่เปนเจาของพ้ืนที ่
     - ศาลจังหวัด  
     - หนวย ทหาร ที่ไดรับมอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 
     - ตำรวจสันติบาล 
     - ตำรวจภูธร ในพ้ืนท่ี รวมถึงหนวยเหนือ 
     - การไฟฟาสวนภูมิภาค ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
     - หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ( สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรมการขาว,กรมชลประทาน, กรมตรวจบัญชีสหกรณ, กรมประมง, กรมปศุสัตว, กรมพัฒนาท่ีดิน, 
สำนักงบประมาณ, กรมวิชาการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร, กรมสงเสริมสหกรณ, กรมหมอนไหม, สำนักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม)  
     - หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต.) 
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     - หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม, 
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช, กรมทัพยากรน้ำ)   
     - หนวยงานทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ, สำนักงานอาชีวศึกษา, 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
     - หนวยงานพัฒนาสังคมฯ (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 
     - หนวยงานพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 
     - หนวยงานภาครัฐ และ เอกชน ที่เขารวมรับเสด็จ และปฏิบัติหนาที ่
        - หนวยงานอื่นๆ 
   ที่ประชุม      รับทราบ 
  4.๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
   1) สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของหนวย 
   สรุปผลการปฏิบัติงานการชวยเหลือผูประสบภัย 
     สถานการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนจากความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรง
จากประเทศจีน ไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทำใหมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงข้ึน ในหวงเดือน ต.ค.- พ.ย.๖๔ บริเวณภาคใตมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 
สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และน้ำลนตลิ่ง ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด ประกอบดวย จว.ชุมพร, จว.ระนอง, 
จว.สุราษฎรธานี, จว.นครศรีธรรมราช, จว.สงขลา, จว. ตรัง, จว.สตูล และ จว.ยะลา โดย บก.ตชด.ภาค ๔ ไดจัดกำลัง
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย หวงเดือน ต.ค. - พ.ย.๖๔  มีท้ังสิ้น ๗ จังหวัด ๑๒ อำเภอ ไดแก 
     - จว.ชุมพร จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.เมือง, อ.ทาแซะ 
     - จว.ระนอง จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.เมือง, อ.กระบุร ี
     - จ.สุราษฎรธานี  จำนวน ๑ อำเภอ ไดแก อ.ดอนสัก 
     - จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.สิชล, อ.ชะอวด 
     - จ.ตรัง จำนวน ๑ อำเภอ ไดแก อ.เมือง 
     - จ.สตูล จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.เมือง, อ.ควนโดน 
     - จ.ยะลา จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.เบตง, อ.ธารโต 

สรุปสถานการณการเกิดอุทกภัยและการออกชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ หวงเดือน ต.ค.๖๔ 
 

พื้นที่รับผดิชอบ การปฏิบัตกิาร 

(คร้ัง) 
การชวยเหลือผูประสบภัย การใหความ 

ชวยเหลือ 
จำนวนการ 

ชวยเหลือ 

(คร้ัง) 
จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) 
จำนวน ปชช. 

(คน) 
กก.ตชด.๔๑ 

(จว.ระนอง,จว.ชุมพร, 
จว.สุราษฎรธานี 

 
๑๓ 

 
 
 
 

๑,๗๖๐ 

 
 
 
 

๕,๗๖๘ 

- แจกจายถุงยังชีพ 
- แจกจายน้ำดื่ม 
- แจกจายยาและเวชภณัฑ 
- แจกจายขาวกลอง 
- ขนยายสิ่งของ 
- วางกระสอบทราย 
- พัฒนาทำความสะอาด 
  บานเรือน 
- อื่น ๆ 

๕ 
๗ 

๑๒ 
๗ 
๘ 
๗ 
๘ 
 

๓ 

กก.ตชด.๔๒ 
(จว.นครศรีธรรมราช) 

๒ 

กก.ตชด.๔๓ 
(จว.ตรัง, จว.สตูล) 

4 

กก.ตชด.๔๔ 
(จว.ยะลา) 

5 

รวม ๒๔ ๑,๗๖๐ ๕,๗๖๘  ๕๗ 
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   2) ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนเสริมสรางสันติสุข ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
    - กำลังพลยังขาดอุปกรณปองกันตนเอง เชน เสื้อเกราะ หมวกเหล็ก โดยในเบื้องตน 
ผบ.กกล.ตชด.จชต. ไดประสาน ศปก.ตร.สน. เพ่ือดำเนินการจัดหาสนับสนุน 

   - กำพลในพ้ืนที่เกรงวาจะเปนโรคทางจิตจากเหตุรุนแรง หรือ PTSD ซึ่งเปน
โรคจิตเภทชนิดหนึ่งเกิดจากสภาวะจิตใจของผูปวย ไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรงจากเหตุการณเลวราย 
เชน เหตุกอการราย ซึ่งทาง กกล.ตชด.จชต. ไดประสานโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ อ.เมือง จว.ยะลา 
ชวยทำการตรวจสอบและคัดแยกกำลังพล ที่คาดวาจะเปนโรคทางจิตประเภทนี้ และรีบทำการรักษา หากมีอาการ
รุนแรงจะไดดำเนินการสงกลับตนสังกัดเพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนที ่

   - หนวยยังขาดอุปกรณในการปองกันการเกิดระเบิดของชุดเก็บกูและทำลาย
วัตถุระเบิด (EOD) เชน รถกระตุนสัญญาณการจุดระเบิด DTMF  
    - กำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในสนาม โดยเฉพาะในพื้นที่ จว.นราธิวาส ซึ่งเปน
พ้ืนที่ยานอันตราย กลุมผูกอเหตุรุนแรงมีความถ่ีในการลอบวางระเบิด ดังนั้นเพ่ือลดการสูญเสียและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลาดตระเวนตามแนวชายแดน ดวยการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติ เชน โดรน 
ซึ่งปจจุบันหนวยยังขาดอุปกรณดงักลาว 
  ที่ประชุม      รับทราบ 
  4.๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
   ความจำเปนและความตองการในการฝกหลักสูตรตาง ๆ ประจำป 2565  
    1. โดดรมเพ่ือบรรจุแตงตั้งขอรับเงิน ต.ด.ร. 
     - งบประมาณ: 152,600 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 14 มี.ค. - 8 เม.ย.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 30 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บช.ตชด., บตร. 
     - หมายเหตุ: บก.ตชด.ภาค 1 (8), บก.ตชด.ภาค 2 (10) ,บก.กฝ. 
บช.ตชด. (3), บก.สอ.บช.ตชด. (13), บก.ตชด.ภาค 4 (2) จากการประสานเบ้ืองตน 
    2. หลักสูตรโดดรมใหม บช.ตชด., บ.ตร., บก.สอ.บช.ตชด. 
     - งบประมาณ: 539,600 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 5 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 6 มิ.ย. - 8 ก.ค.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 100 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บช.ตชด., บตร. 
    3. โครงการฝกอบรมการปฏิบัติการในพ้ืนที่ปาภูเขา 
     - งบประมาณ: 804,270 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 30 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บช.ตชด. 
     - หมายเหต:ุ ขอรับการสนันสนุนกระสุนจาก บช.ตชด. 
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    4. หลักสูตรทบทวนการตอตานการกอการราย 
     - งบประมาณ: 303,880 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 2 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 3 ม.ค. - 16 ม.ค.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 60 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บก.สอ.บช.ตชด. 
     - หมายเหต:ุ ฝกเพ่ิมประสิทธิภาพและความชำนาญใหชุดปฏิบัติการพิเศษ 
    5. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
     - งบประมาณ: 550,000 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 2 พ.ค. - 29 พ.ค.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 30 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บก.สอ.บช.ตชด. 
     - หมายเหตุ: รองรับภารกิจ ถปภ., รปภ.บุคคลสำคัญ 
    6. หลักสูตรโดดรมแบบกระตุกเอง รุนที่ 1 
     - งบประมาณ: 141,600 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 7 มี.ค. - 8 เม.ย.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 30 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บก.สอ.บช.ตชด. 
    7. หลักสูตรโดดรมแบบกระตุกเอง รุนที่ 2 
     - งบประมาณ: 141,600 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 11 ก.ค. - 11 ส.ค.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 30 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: บก.สอ.บช.ตชด. 
    - หมายเหตุ: เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ และคัดเลือก 
เปนนักกีฬา เพ่ือเขารวมแขงขันกีฬา โดดรมระหวางเหลาทัพและกีฬาโดดรมนานาชาติ 
    8. โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย และดับเพลิง 
ดานการจัดทำแผนและซักซอมแผนเผชิญเหต ุปองกันระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ 
     - งบประมาณ: 439,800 บาท 
     - ระยะเวลาการฝก: 4 วัน 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: 7 - 10 มี.ค.65 
     - จำนวนผูฝกอบรม: 50 นาย 
     - สังกัดผูฝกอบรม: กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
     - หมายเหตุ: เพ่ือใหความชำนาญเน่ืองจากตองปฏิบัติหนาที่ในเขต
พระราชฐานและท่ีประทับ 
   รวมเปนเงินจำนวน 3,073,350 บาท 
  ที่ประชุม      รับทราบ 
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  4.๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
   ความจำเปนและความตองการในการฝกหลักสูตรตางๆ ประจำป พ.ศ.2565 
    1. หลักสูตร กอป.สายครู รร.ตชด. รุนท่ี 19 
     - งบประมาณ: 1,508,800 บาท 
     - ระยะเวลา: 3 เดือน 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: ต.ค. - ธ.ค.64 
     - จำนวนผูเขารับการฝก: 100 นาย 
     - หนวยปฏิบัต:ิ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     2. หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน (สายครู ตชด.) รุนที่ ๑9 
     - งบประมาณ: 1,533,400 บาท 
     - ระยะเวลา: 15 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: ม.ค. - เม.ย.65 
     - จำนวนผูเขารับการฝก: 100 นาย 
     - หนวยปฏิบัต:ิ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     3. หลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 
     - งบประมาณ: 4,401,300 บาท 
     - ระยะเวลา: 7 เดือน 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: มิ.ย.65 - ม.ค.66 
     - จำนวนผูเขารับการฝก: 100 นาย 
     - หนวยปฏิบัต:ิ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     4. หลักสูตร ครูฝก (เรงรัด) 
      รางแผนเดิม  
      - งบประมาณ: 915,800 บาท 
      - ระยะเวลา: 12 สัปดาห 
      - หวงเวลาการฝกอบรม: 6 มิ.ย. – 26 ส.ค.65 
      - จำนวนผูเขารับการฝก: 80 นาย 
      - หนวยปฏิบัติ: กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
     ปรับแกไข 
      - งบประมาณ: 534,800 บาท 
      - ระยะเวลา: 6 สัปดาห 
      - หวงเวลาการฝกอบรม: 17 ก.พ. – 30 มี.ค.64 
      - จำนวนผูเขารับการฝก: 80 นาย 
      - หนวยปฏิบัติ: กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 

ตารางขอมูลผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรครูฝก (เรงรัด) 
 

หนวยเขารับการฝกอบรม จำนวนผูปฏิบัต ิ
กก.1 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.2 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.3 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
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หนวยเขารับการฝกอบรม จำนวนผูปฏิบัต ิ
กก.4 บก.กฝ.ฯ 9 นาย 
กก.5 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.6 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.7 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.8 บก.กฝ.ฯ 8 นาย 
กก.9 บก.กฝ.ฯ 9 นาย 
ศฝส.บก.กฝ.ฯ 1 นาย 

บก.สอ.บช.ตชด. 5 นาย 
รวม 80 นาย 

     5. หลักสูตร เจาหนาที่ยุทธการ 
     - งบประมาณ: 249,400 บาท 
     - ระยะเวลา: 4 สัปดาห 
     - หวงเวลาการฝกอบรม: พ.ค. – มิ.ย.65 
     - จำนวนผูเขารับการฝก: 50 นาย 
     - หนวยปฏิบัต:ิ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
    6. หลักสูตร โครงการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรระดับกองกำกับการ 
และกองรอยปฏิบัติการ จำนวน 2 รุน วงเงินงบประมาณ 500,700 บาท  
     รุนที่ 1 ระดับ สว./ผบ.รอย 
      - ระยะเวลา: 3 วัน 
      - หวงเวลาการฝกอบรม: 22 - 24 ธ.ค.64 
      - จำนวนผูเขารับการฝก: 114 นาย 
     รุนที่ 2 ระดับผูกำกับการ ในสังกัด บช.ตชด. 
      - ระยะเวลา: 3 วัน 
      - หวงเวลาการฝกอบรม: 27 - 29 ธ.ค.64 
      - จำนวนผูเขารับการฝก: 51 นาย 

สรุปประมาณการงบประมาณการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจำปงบประมาณ 2565 
ลำดับ หลักสูตร งบประมาณ 

1 หลักสูตร กอป.สายครู รร.ตชด. รุนที่ 19 1,508,800 

2 หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน (สายครู ตชด.) รุนที่ ๑9 1,533,400 

3 หลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 4,401,300 

4 หลักสูตร ครูฝก (เรงรัด) 534,800 

5 หลักสูตร เจาหนาที่ยุทธการ 249,400 

6 หลักสูตร โครงการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรระดับกองกำกับการ
และกองรอยปฏิบัติการ 

500,700 

รวม 8,728,400 

     7. พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ข้ึนประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐานพระบรมรูป บก.กฝ.บช.ตชด. 
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    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 เวลา 06.19 น. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน 
รอง ผบช.ตชด.(มค 2) (ยศ) เปนประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐาน บก.กฝ.บช.ตชด. สำหรับเปนสถานท่ี
เคารพสักการะบูชา และเปนอนุสรณแหงความรำลึก และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอประเทศชาติ
โดยมีผูเขารวมในพิธีประกอบดวย ผบก.กฝ.บช.ตชด., รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ผกก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด., 
ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ผูมีเกียรติและคณะขาราชการตำรวจ เขารวมพิธโีดยพรอมเพรียงกัน 
  ที่ประชุม      รับทราบ 
  4.๔.7 บก.อก.บช.ตชด. 
   1. ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
    1) การประชุมหารือกรณี ศฝร.ภ.1 มีความประสงคขอมีภาพเครื่องหมาย
ราชการประจำหนวย เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ศปก.ตชด. ผานระบบทางไกล
ผานจอภาพ (VDO Conference) โดยมี พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เปนประธานการประชุม 
     - พล.ต.ต.ณพล  บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. สั่งการใหจัดทำรายงาน
การประชุมนำเรียน ผบช.ตชด. ทราบ พรอมเสนอแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการ 
    2) สำนักนโยบายและแผนกลาโหม มีหนังสือประสานใหหนวยพิจารณา
เสนอรายชื่อผูแทน เพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนสตรีดีเดนดานการสงเสริมความมั่นคงของประเทศ
ประจำป 2565 โดยใหเสนอประวัติตามแบบที่กำหนด สงใหสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ภายในวันที่ 5 ม.ค.65 
    3) งานการลา 
     - มอบอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการตํารวจ 
ในระดับตางๆ ตั้งแตระดับ ผบช., ผบก. และผกก. โดยยกเลิกการมอบอำนาจการลา พ.ศ.2555 
    4) งานการสอบ 
     - การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผูมีวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปน
นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุนที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา 
     - สงสำเนาอนุมัติหลักการในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ 
ให บก.ปพ.บช.ก. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรม ในสวนของ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 600 อัตรา 
     - สงรางประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจ ดำรงตำแหนง ผบ.มว. (ทำหนาที่ ผบ.มว.พยาบาล) 
สังกัด บช.ตชด. ใหคณะกรรมการพิจารณาตรวจรางประกาศรับสมัครและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบอีกครั้ง 
     - ประชุมการพิจารณาดำเนินการแกไข กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 เมื่อวันพุธที่ 17 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. 
    5) การขอบัตรเหรียญราชการชายแดน และบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน 
     - ดําเนินการแจงคาํสั่งยกเลิกแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส. ของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด บช.ตชด. จํานวน ๗๖ ราย  
    6) การรายงานตาง  ๆและงานขึ้นทะเบียนทหารประจําการของ นสต./ขาราชการฯ  
     - การขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการเปนพิเศษ ประจําป ๒๕๖๕ 
ของ ขาราชการตํารวจ จํานวน ๑๐ ราย และของ นสต. จํานวน ๙๗ ราย รวม ๑๐๗ ราย 
   ที่ประชุม      รับทราบ 
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   2. ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
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5. วาระที่ 6 เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
  5.1 พล.ต.ต.สมพงษ   เตชะสมบูรณ    รอง ผบช.ตชด. 
   5.1.1 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการจัดทำมาตรการควบคุมและเสริมสราง
ความประพฤติและวินัยขาราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 ใหเปนปจจุบัน และให
ผูบังคบับัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และสอดสองพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา ไมใหประพฤติผิดวินัยและผิดกฎหมาย 
   5.1.2 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องเครื่องแตงกายและทรงผมของขาราชการตำรวจ 
ใหมคีวามเปนระเบียบเรียบรอย 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.2 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช    รอง ผบช.ตชด. 
   5.2.1 แนะนำสายงานที่รับผิดชอบ รร.ตชด. ดวยปจจุบันมีการขยาย รร.ตชด. ไปยังชุมชน 
ดังนั้นการปฏิบัติในป 2565 ขอใหระดับ กก. มอบหมายกองรอย 2 รับผิดชอบในรั้วโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน และ กองรอย 3 - 7 รับผิดชอบนอกรั้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เปนชุมชน สวนภาพรวม
การรับเสด็จใหเปนนโยบายของ ผกก. 
   5.2.2 ฝาก ผกก. แตละหนวยท่ีเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ ขอใหศึกษา พ.ร.บ.
ถวายความปลอดภัย พ.ศ.2560 และศึกษาทำความเขาใจหนวยงานหลัก 2 หนวย คือ กองงานในพระองค 
และสำนักงานโครงการสวนพระองค 
   5.2.3 กำชับเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-มอบสิ่งของหลวง โดยเฉพาะคลังอาวุธ ยุทโธปกรณ 
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

  5.3 พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์    รอง ผบช.ตชด. 
   5.3.1 ฝากใหผูบังคับบัญชา ระดับ บก. และ กก. ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
และควบคุมกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามที่กำหนด 
   5.3.2 ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานบริหาร ซึ่งงานบริหารตองใชกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตางๆ เพ่ือผูบังคับบัญชาสั่งการ ดังนั้นจึงขอฝาก ผบก. และ ผกก. ทุกทาน ใหความสนใจ
ในงานท่ีรับผิดชอบ และกำกับดูแลผูใตบังคบับัญชาในการปฏิบัติงานดวย 
      ที่ประชุม      รับทราบ 
 

   5.4 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
   5.4.1 เนนย้ำใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรงดำเนินการมอบหมายหนาทีแ่ละการจัดทำ
มาตรการควบคุมและเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
ใหเปนปจจุบัน  
   5.4.2 กำชับทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการเตรียมความพรอมถวายความปลอดภัย 
และการเตรียมการรับเสด็จฯ ในการเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเนนใหมีมาตรการการปองกันและ
ตรวจคัดกรองโควิด-19 กลุมเปาหมายเปนพิเศษ ประสานสาธารณสุขเพ่ิมมาตรการในการตรวจมากขึ้น 
   5.4.3 เนนย้ำทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันชายแดน
การปองกันประเทศ และงานจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล เครื่องแตงกาย 
อุปกรณประจำตัว และการปรับปรุงฐานที่ตั้งปฏิบัติการ จะตองใหมีความเหมาะสมตามหลักยุทธวิธี ผูบังคับบัญชา
จะตองไปกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาดวย 



- ๓๗ - 

   5.4.4 เนนย้ำการเตรียมความพรอมของกำลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
ตางๆ โดยใหมีความพรอมอยูเสมอ  
   5.4.5 กำชับใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. กำกับดูแลกำลังพลโดยหามใหยุงเก่ียวกับ
การเรียกรับผลประโยชน โดยเฉพาะการคามนุษยและการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
   5.4.6 เนนย้ำใหผูบังคับบัญชาดูแลเรื่องสิทธิประโยชนของกำลังพล และสวัสดิการตาง  ๆ
   5.4.7 กำชับทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการรายงานเหตกุารณสำคัญ ขอใหมีการ 
เรงรีบรายงานใหผูบังคบับัญชาทราบในเบ้ืองตนโดยดวน 
   5.4.8 เนนย้ำทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการจดัตั้งชุดปฏิบัติการขาว เมื่อออกคำสั่ง
แตงตั้งบุคคลใดแลว ใหมีการรับรองความประพฤติของบุคคลนั้นดวย 
   5.4.9 กำชับเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคบับัญชา 
   5.4.10 กำชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 

5.4.11 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติ
มิชอบและการคามนุษย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
   
 พ.ต.ต.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
               ( สมฤดี   ตังเจริญ )     
                สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
 
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 
 


