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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 8/2564 

เมื่อวันพุธที่ 29 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.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 6. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 7. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 

8. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
9. พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา  รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.ตชด.ภาค 1 
10. พล.ต.ต.พงพิพัฒน   ศิริพรวิวัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 2 
11. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
12. พล.ต.ต.อรรถวุฒ ิ  ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑3. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
14. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์  ตาตะนันทน รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 

 15. พ.ต.อ.กันตพิชญ       กฤตวงศวิมาน รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 
 16. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 

17. วาที่ พ.ต.อ.หญิง กุลชไม  สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
18. วาที่ พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
19. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา   นิสัยสม   ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.  
20. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
21. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.อ.พิศาล            ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
23. พ.ต.ท.หญิง เสาวณีย  เรืองสุภาภิชาติ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
๒4. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
25. พ.ต.ท.ธชัพล   คงทวี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.  
26. พ.ต.อ.กมล    พลสมัคร  ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.  
27. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ศรีธร  ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
28. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
29. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
30. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน   เพ้ียนภักตร  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
31. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
32. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓3. พ.ต.อ.ชัยรัตน   อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
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๓4. วาที่ พ.ต.อ.สมภพ   ออนสิน   ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
35. พ.ต.อ.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
36. พ.ต.ท.อนันต  ศรีเอ่ียม  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
37. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
39. พ.ต.ท.ธีรภัค   วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
40. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
41. พ.ต.อ.อัคราวัส   สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
42. วาที่ พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  
๔3. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
 44. พ.ต.อ.อธิวัฒน        ลาสุทธ ิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 45. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
 46. พ.ต.ท.รชต    เรียงอิศราง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
47. วาที่ พ.ต.อ.มงคล   วิลยัเกษม  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 
48. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
49. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
50. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13  
51. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
๕2. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
๕3. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต  ผกก.ตชด.22  
54. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
55. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
56. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
57. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
58. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
59. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
60. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
61. พ.ต.อ.บูรหัน   ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4  
62. พ.ต.ท.กุลนริศร   นวมมณีรัตน รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.๔๑  
๖3. วาที่ พ.ต.อ.พิิมณรัตน  ธรรมาธิปติ์  ผกก.ตชด.42  
64. วาที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43  
65. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
66. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  
67. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 2. พล.ต.ต.ชวนันท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด.  ติดราชการ 

3. พล.ต.ต.ธานี   เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด.  ติดราชการ 
4. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑   ติดราชการ 
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5. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์           สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.  ติดราชการ 
6. พ.ต.อ.อนันต    ลำน้ำ   ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ติดราชการ 

 7. พ.ต.อ.พีระศักดิ์   เครือสุวรรณ  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.   ศึกษาอบรม 
8. พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ   เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.   ติดราชการ 
 9. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮงิ   ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.   ศกึษาอบรม 

 10. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร     สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ศกึษาอบรม 
 11. พ.ต.อ.อมร              ผองสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒  ติดราชการ 

12. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑    ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.ท.ธนพัน   สุพัฒนวรางกูร 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 09.00 น. 
 

๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
 

๒. วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่9 ธ.ค.๖4 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่9 ธ.ค.๖4  
 

3. วาระที่ 4  เรื่องการบรรยายสรุปและรายงานในหวงระยะเวลาที่ผานมา 
 3.1 การสรุปสถานการณภายในประเทศ สถานการณชายแดน และเหตุการณสำคัญ (ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.) 
 สรุปสถานการณดานการขาว 
 1. สถานการณตางประเทศที่สำคัญ 
 เปนสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน กรณียูเครนแสดงความตองการเปนสมาชิก
ของกลุมนาโต ซึ่งรัสเซียถือวาเปนภัยคุกคามตอประเทศ รัสเซียจึงสงกำลังทหารเขาไปประจำการตามแนวชายแดน 
รัสเซยี-ยูเครน ประมาณ 170,000 นาย เพื่อเตือนยูเครนไมใหเขารวมเปนสมาชิกของกลุมนาโต และเตรียมการตั้งรับ
ทาทีของชาติตะวันตก และสหรัฐอเมริกา ทำใหกลุมสหภาพยุโรป (EU) 27 ประเทศ และสหรัฐอเมริกา เห็นพองจะดำเนินการ
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอรัสเซีย หากรัสเซียบุกยูเครน แตไมไดระบุถึงมาตรการทีเ่ปนรูปธรรม แตมีความเปนไปได
ที่จะระงับธุรกรรมทางการเงินของผูนำระดับสูงของรัสเซีย หาม EU ทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชยของรัสเซยี ตลอดจน
ตัดระบบสื่อสารดานการเงินระหวางธนาคารพาณิชยของรัสเซียกับธนาคารทั่วโลก ถาเกิดสงครามดังกลาวจะสงผลกระทบ
ตอรายไดการทองเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยอยูในระดับตน  ๆ
  2. สถานการณประเทศรอบบานที่สำคัญ 

  2.1 สถานการณประเทศเมียนมา 
 2.1.1 สถานการณการเมืองในเมียนมา มีแนวโนมตึงเครียดมากข้ึน รัฐบาลสภาบริหารแหงรัฐ 
(SAC) เผชิญแรงกดดันทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ขณะที่รัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (NUG) จะมีพื้นที่ 
ทางการเมืองมากขึ้นในระหวางประเทศโดยรัฐบาลเอกภาพแหงชาติพมา NUG แตงตั้งผูแทนของรัฐบาลพลัดถิ่น
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เมียนมา เปนผูแทนเจรจากับอาเซียน เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากประชาชนจำนวนมากหยุดงานรวมประทวงรัฐบาล 
และนักลงทุนตางชาติบางสวนเลิกกิจการเพราะปญหาการเมืองของเมียนมา 
 2.1.2 สถานการณการสูรบ ในเมียนมายังมีการสูรบอยางตอเนื่องระหวางกองทัพเมียนมา
กับกองทัพปลดปลอยแหงชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ที่มีผลกระทบกับไทยโดยมีการสูรบกันบริเวณ บานทิลาโบ 
บานเลเกกอ บานแมทอดตะเล และบานผาลู จังหวัดเมียวดี ทำใหมีผูอพยพหนีภัยเขามาฝงประเทศไทย ในพื้นที่ 
อ.พบพระ และ อ.แมสอด จว.ตาก ประมาณ 6,600 คน ตั้งแตวันที่ 15 – 17 และ 22 – 25 ธ.ค.64 
 2.1.3 แนวโนมสถานการณ ซึ่งขณะนี้เขาสูฤดูหนาว และจะเขาสูฤดูรอน ทำใหการเคลื่อนยาย
กำลังพลของทหารเมียนมา เขามาปราบปรามชนกลุมนอยสะดวก และจะสงผลใหมีผูอพยพหนีภัยจากการสูรบเขามายัง
ฝงประเทศไทยมากข้ึน ซึ่งกระทบตอประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน และมีแนวโนมจะมีการลักลอบ
หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเพ่ือมาทำงานในประเทศไทยมากข้ึน สงผลกระทบตอการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 (COVID-19) 

   2.2 สถานการณประเทศลาว  
 เมื่อ 3 ธ.ค.64 สปป.ลาว เปดบริการรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุณหมิง ทางใตของจีน มายัง
นครเวียงจันทน ของ สปป.ลาว จะชวยสรางประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจการลงทุน และการทองเที่ยว ยุทธศาสตรของ 
สปป.ลาว ที่ตองการเปลี่ยนแปลงตนเองจากประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล เปนศูนยกลางการเชื่อมตอทางบก 
 แนวโนมสถานการณ เมื่อ สปป.ลาว มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐานมากขึ้น จะทำให
พ้ืนที่บริเวณดังกลาวมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามมา จะสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในประเทศไทยนอยลง 

  2.3 สถานการณกัมพูชา 
 เมื่อ 16 ธ.ค.64 สำนักขาวตางประเทศรายงานโดยอางแถลงการณของ นาย ฮุน เซน 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุวาเปาหมายของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน ป 2565 มี 2 ประการ คือ แกไข
วิกฤติการณในเมียนมา โดยจะเยือนเมียนมาและเขาพบ พล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย ประธานสภาบริหารแหงรัฐ 
ใน 7 ม.ค.65 พรอมแตงตั้ง รมว.การตางประเทศกัมพูชา เปนทูตพิเศษอาเซียนดานเมียนมา และแกปญหาทะเล
จีนใตและหารือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใตรวมกับอาเซียน 

 แนวโนมสถานการณ จากประสบการณของ นาย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งบริหาร
ประเทศมาเกือบ 40 ป อาจจะชวยแกปญหาความขัดแยงในเมียนมาไดในระดับหนึ่ง  

  2.4 สถานการณมาเลเซีย 
 ฤดูมรสุมของปนี้ มาเลเซียเจออุทกภัยใหญที่สุดในรอบ 100 ป หวง 17 - 19 ธ.ค.64 

ที่ผานมาหลายพ้ืนที่ของประเทศมาเลเซียเผชิญกับฝนตกหนัก โดยปริมาณน้ำฝนสูงเปนประวัติการณ จนทำให
ระดับน้ำในแมน้ำเออลนฝงไหลเขาทวมบานเรือนประชาชน รวมถึงในกรุงกัวลาลัมเปอร โดยพ้ืนที่ท่ีรับความเสียหาย
รุนแรงท่ีสุดคือ รัฐเซอลางโงร มีผูเสียชีวิตอยางนอย 14 คน ผูไดรับผลกระทบมากกวา 300,000 คน 

 แนวโนมสถานการณ เนื่องจากในหวงเดือน ต.ค.-ม.ค.ของทุกป เปนชวงฤดูมรสุมของประเทศ
มาเลเซียและภาคใตของประเทศไทย ซึ่งปนี้ทางนักวิชาการไดคาดการณถึงสภาพอากาศ ปญหาสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
ที่ถูกทำลาย จะสงผลใหสถานการณอุทกภัยรุนแรงขึ้น สงผลตอการใชกำลังพล ตชด. ในการเขาไปปฏิบัติหนาท่ีใน 3 จชต. 
และการชวยเหลือผูประสบภัยตอไป 

 3. สถานการณภายในประเทศ 
   3.1 สถานการณชุมนุม 

 3.1.1 การเคลื่อนไหวของกลุมเห็นตางทางการเมือง 
  สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุมเห็นตาง ยังคงมีการจัดกิจกรรมในบางพ้ืนที่ เพ่ือดำรงความ
เคลื่อนไหวใหมีความตอเนื่อง ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวในประเด็นยกเลิก มาตรา 112 มีแนวโนมขยายตัว 
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มากข้ึน โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน อยางไรก็ตาม การออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกลาว ท่ีผานมา 
ยังไมสามารถโนมนาวมวลชนใหเขารวมกิจกรรมไดเทาที่ควร จึงมีความเปนไปไดวา การจัดกิจกรรมในหวงตอไป 
จะยังคงเปนในลักษณะกลุมยอยดังเดิม ถึงแมจะมีการนัดชุมนุมใหญในเดอืน ม.ค.65 ก็ตาม 

 แนวโนมสถานการณ คาดวาจะมีผูเขารวมชุมนุมจำนวนนอยลง ซึ่งจะสงผลใหใช
กำลังพลของ ตชด.ในการควบคุมฝูงชนนอยลงเชนกัน 
 3.1.2 กลุมมวลชนที่ไดรับความเดือดรอนท่ีสำคัญ  

 ตามที่กลุมเครือขายจะนะรักษถ่ินประมาณ 150 คน นำโดย น.ส.ไครียะห ระหมันยะ 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ชุมนุมพักคางคืนตอเนื่อง ตั้งแต 8 ธ.ค.64 บริเวณเชิงสะพาน 
ชมัยมรุเชษฐ เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลดำเนินการตามขอตกลง เมื่อ 16 ธ.ค.63 เพ่ือใหยุติโครงการ “เมืองตนแบบ
อุตสาหกรรม กาวหนาแหงอนาคต” โดยใน 14 ธ.ค.64 ไดขอสรุปเบื้องตนดังนี้ คณะรัฐมนตรีรับทราบปญหา
โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมาย นายสุพัฒพงษ พันธมีเชาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการดำเนินการโครงการและมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำ SEA หรือผลการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรท่ีประกอบไปดวยผูแทนกลุมตางๆทั้งนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขาราชการและประชาชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งใหรับขอเสนอของเครือขาย จะนะรักษถิ่น และผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงมาพิจารณาดวย โดยยึดหลักความโปรงใสและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ขณะนี้ทางกลุม
ไดเดินทางกลับภูมิลำเนา เพ่ือรอการดำเนินการจัดทำ SEA 
  แนวโนมสถานการณ ปจจุบันจะมีปญหาการชุมนุมประทวงคัดคานโครงการตางๆ
ของรัฐบาลอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะสงผลตอการใชกำลังพลของ ตชด. 
ในการควบคุมฝูงชนในโอกาสตอไป  
  4. สถานการณจังหวัดชายแดนใต 
    ในหวง ต.ค.- ธ.ค.64 เกิดเหตุการณที่เก่ียวของกับความมั่นคง 38 เหตุการณ อาชญากรรม 
6 เหตุการณ เหตุลอบวางเพลิง และทำลายวัตถุของทางราชการ 6 เหตุการณ  
    การสูญเสีย เจาหนาท่ี เสียชีวิต 1 นาย (ทหาร) บาดเจ็บ 21 นาย ประกอบดวย ทหารพราน 6 นาย 
ตำรวจภูธร 6 นาย อาสาสมัครชุดคุมครองตำบล 8 นาย เจาหนาท่ีอุทยาน 1 นาย ประชาชน เสียชีวิต 10 คน 
บาดเจ็บ 11 คน ผูกอการราย เสียชีวิต 5 คน จับกุมได 1 คน 
   แนวโนมสถานการณ แนวโนมกลุมผูกอการราย (ขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู ปตตานี 
(BRN), องคกรปลดปลอยสหปตตานี (PULO)) มีความพยายามที่จะกอเหตุในหลายพ้ืนที่ โดยในพื้นที่พบการเคลื่อนไหว 
พบปะ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อวางแผนกอเหตุ หรือรอโอกาส และเปาหมาย 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเตรียมกอเหตุดวยยุทธวิธีคลายกับที่ผานมา อาทิ การลอบวางระเบิดและซุมยิงเจาหนาที่
หรือเปาหมายออนแอ รวมถึง การลอบหรือยิงเจาหนาที่หรือเปาหมายที่ออนแอ ดังนั้น การเฝาระวังและเพิ่มมาตรการ 
รปภ. อยางเขมงวด ยังเปนแนวทางสำคัญที่จะสกัดก้ันและปองปรามการดำเนินการของผูกอการรายและแนวรวมในพ้ืนที ่
 สถานการณดานอาชญากรรม 
 1. สถานการณดานยาเสพตดิ 
  บริเวณพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัว
มากขึ้นยาเสพติดที่แพรระบาดและมีการลักลอบคาในปริมาณสูง ไดแก เมทแอมเฟตามีน (ยาบา), ไอซ, เฮโรอีน 
และกัญชาอัดแทง พ้ืนที่นำเขายาเสพติดหลัก ยังคงเปนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งจะถูกลำเลียงมาจากเมียนมา 
ดาน จว.เชียงใหม และ จว.เชียงราย สวนใหญเปนการลักลอบของเครือขายชนเผา/ชนกลุมนอย ไดแก ชาวมง 
มูเซอ อาขา จีนฮอ และลีซอ สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแพรระบาดของกัญชา พื้นที่ที่มีการตรวจยึด/
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จับกุมอยางตอเนื่อง ไดแก จว.นครพนม,จว.บึงกาฬ และ จว.หนองคาย ลำเลียงจาก สปป.ลาว มาพักไวริมฝง
แมน้ำโขง 

เดือนตุลาคม 2564 จับกุมทั้งหมด 452 ครั้ง ผูตองหา 516 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

ยาบา เม็ด 9,361 1,561,436 214,980 1,286,856 
ยาไอซ กิโลกรัม 0.14 7.58 20.01 0.03 
กัญชา กิโลกรัม 0.10 2,611 53.38 1,199 
เฮโรอีน กิโลกรัม - - 35.25 1.50 
ฝน กิโลกรัม - - - - 

เดือนพฤศจิกายน 2564 จับกุมทั้งหมด 518 ครั้ง ผูตองหา 613 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

ยาบา เม็ด 35,464 1,700,699 6,238,708 1,907,088 
ยาไอซ กิโลกรัม 0.18 10.30 20.04 579.99 
กัญชา กิโลกรัม - 7,274    3.24    24.3       
เฮโรอีน กิโลกรัม - - 0.06 0.24 
ฝน กิโลกรัม - - 9 - 

  แนวโนมสถานการณ จากผลการจับกุมการแพรระบาดของยาเสพติดและการลักลอบนำเขา
ยาเสพติด ในรอบ ๒ เดือนท่ีผานมามีแนวโนมสูงขึ้น กลุมผูลำเลียงนอกประเทศยังคงเตรียมการขนยาเสพติด
เขามาในประเทศไทยอยางตอเน่ือง และกลุมผูคายาเสพติดมีการ  เปลี่ยนทิศทางการลำเลียงจากพ้ืนที่ภาคเหนือ
มายังภาคอีสานมากข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากที่เจาหนาที่ของรัฐ มีการกวดขันอยางเขมงวดทั้งการปลอยแถว
ระดมกวาดลางการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 
 2. สถานการณดานการลักลอบหลบหนีเขาเมือง  
  สถานการณการลักลอบหลบหนีเขาเมือง สัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว ถึงแมกฎหมายไทย 
จะเขมงวดในการเขามาทำงานของแรงงานตางดาวดังกลาวก็ตาม แตก็ยังมีการลักลอบเขามาทำงานโดยผิดกฎหมาย 
อยูอยางตอเนื่อง ในหวงที่ผานมามีการจับกุมแรงงานตางดาว สัญชาติเมียนมา มากที่สุดที่ จว.กาญจนบุรี 
จว.ประจวบคีรีขันธ และ จว.ตาก รองลงมาสัญชาติกัมพูชา ท่ีจังหวัดสระแกว สวนสัญชาติลาว จับกุมที่ 
จว.อุบลราชธานี และ จว.บึงกาฬ 

เดือนตุลาคม 2564 จับกุมทัง้หมด 68 ครั้ง ผูตองหา 740 คน 
สัญชาต ิ หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

เมียนมา คน 225 - 146 15 
ชาวลาว        คน - 32 3 - 
ชาวกัมพูชา คน 306 11 - - 

เดือนพฤศจิกายน 2564 จับกุมทั้งหมด 107 ครั้ง ผูตองหา 1,241 คน 
สัญชาต ิ หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

เมียนมา คน 295 - 704 104 
ชาวลาว        คน - 10 1 - 
ชาวกัมพูชา คน 127 - - - 

  แนวโนมสถานการณ การลักลอบหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (เมียนมา, ลาว, กัมพูชา) ยังคงเขามา
อยางตอเนื่องสาเหตุ จากประเทศมีปญหาทางดานการเมือง และอยากเขามาทำงานในประเทศไทย โดยสวนใหญ 
จะลักลอบหลบหนีเขามาทำงานในชวงฤดูหลังการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
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เอ้ืออำนวย ในการเดินทางเขามา กอปรกับนายจางตองการแรงงานตางดาวกลุมนี้เขามาทำงานทั้งดานอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม 
 3. สถานการณดานการลักลอบตัดไมทำลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ  

เดือนตุลาคม 2564 จับกุมทั้งหมด 28 ครั้ง ผูตองหา 15 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

บุกรุก ไร 20 - 0 -69 - 9 - 2 - 67 31 - 2 - 55 
ไมพะยูง ลบ.ม. - 0.53 - - 
ไมสัก ลบ.ม. - - 32.20 - 
ไมกระยาเลย ลบ.ม. - - 19.80 - 
ไมชนดิอ่ืนๆ ลบ.ม. - - 14.87 - 

เดือนพฤศจิกายน 2564 จับกุมทั้งหมด 27 ครั้ง ผูตองหา 8 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

บุกรุก ไร 21 - 0 -6 - 126 - 0 - 9    45 - 1 - 45    
ไมพะยูง ลบ.ม. - 1.95 - - 
ไมสัก ลบ.ม. - - 2.20 - 
ไมกระยาเลย ลบ.ม.   55.49    12.77 
ไมชนดิอ่ืนๆ ลบ.ม. - - - 0.28        

  แนวโนมสถานการณ การลักลอบตัดไมและบุกรุกแผวถางปา ยังคงพบการกระทำผิด เนื่องจาก
กลุมนายทุนยังมีความตองการขยายพ้ืนที่และยากตอการจับกุมผูกระทำผิด โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติ, 
เขตอุทยานแหงชาต,ิ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
 4. สถานการณดานการโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต 
  เดือน ต.ค.64 มีการจับกุมทั้งหมด 1 ครั้ง ของกลางรถจักรยานยนต จำนวน 1 คัน ในพ้ืนที่ บก.ตชด.ภาค 2  

เดือน พ.ย.64 ไมมีผลการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบแตอยางใด 
  แนวโนมสถานการณ คาดวากลุมผูลักลอบโจรกรรมรถยนต/รถจักรยานยนต จะยังคงมีการลักลอบ
นำรถออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอยูตอไป เนื่องจากมีชองทาง/ทาขามเปนจำนวนมากรวมทั้งปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ ปญหา การตกงาน กลุมคนที่มีรายไดนอย ซึ่งจะตองหารายไดจากการโจรกรรมรถเพ่ือสงออกขาย  
 5. สถานการณดานการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  

เดือนตุลาคม 2564 จับกุมทั้งหมด 28 ครั้ง ผูตองหา 15 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

ปนสัน้ กระบอก 2 1 6    2    
ปนยาว กระบอก 1 - 5 - 
ปนลูกซอง กระบอก 1 1 10 1 
ปนแกป กระบอก 3 - 12 - 
ปนไทยประดิษฐ กระบอก 7 4 12 1 
ระเบิดขวาง      ลูก 1 - - - 
กระสุนปน นัด 49 31 256 47 

เดือนพฤศจิกายน 2564 จับกุมทั้งหมด 76 ครั้ง ผูตองหา 76 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 

ปนสัน้ กระบอก 3 - 2 10 
ปนยาว กระบอก 7 - 3 - 
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ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 
ปนลูกซอง กระบอก 3 - 2 1 
ปนแกป กระบอก 18 3 10 - 
ปนไทยประดิษฐ กระบอก 13 3 11 10 
ระเบิดขวาง      ลูก - - - - 
กระสุนปน นัด 68 54 152 100 

 แนวโนมสถานการณ การกระทำผิดเก่ียวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดในพื้นที่ 
คาดวาการใชอาวุธสงครามในการกอเหตุรายยังคงมีอยูในกรณีที่มีความขัดแยงกันในผลประโยชนทางธุรกิจ การเมือง 
และในการลอซื้อ/จับกลุมกลุมผูเสพ ผูคายาเสพติดมักจะมีอาวุธปนตอสูขัดขืนการจับกุมของเจาหนาท่ีซึ่งปรากฏ
ขาวสารอยูบอยครั้ง จากการที่สังคมไทยกลายเปนสังคมที่เผชิญหนากันนั้น จะมีความรุนแรงมากขึ้น  
 6. สถานการณการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร  

เดือนตุลาคม 2564 จับกุมทั้งหมด 7 ครั้ง ผูตองหา 3 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 
บุหรี ่ ซอง 10,900 - - 4,750 
น้ำมันดีเซล ลิตร - - - 540 
น้ำมันเบนซนิ ลิตร - - - - 
รถจักรยานยนต       คัน - - - - 
วัว ตัว - 4 - - 
เรือพรอมเครื่องยนต ลำ - - - - 

เดือนพฤศจิกายน 2564 จับกุมทั้งหมด 14 ครั้ง ผูตองหา 11 คน 
ของกลาง หนวยนับ บก.ตชด.ภาค 1 บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 4 
บุหรี ่ ซอง 7,340 - - 1,157,000 
น้ำมันดีเซล ลิตร - - - - 
น้ำมันเบนซนิ ลิตร - - - 100 
รถจักรยานยนต       คัน - 8 - - 
วัว ตัว - 4 - - 
เรือพรอมเครื่องยนต ลำ - 1 - - 

  แนวโนมสถานการณ คาดวาจะมีการการลักลอบนำเขาสินคาเกษตรโดยผิดกฎหมายลดนอยลง 
เนื่องจาก จนท.ของรัฐไดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด แตก็ยังมีกลุมผูมีอิทธิพลในพื้นที่พยายามวาจางใหมีการลักลอบ
ขนสินคาหลบหนีภาษีในรูปแบบกองทัพมด นำเขามาตามชองทางที่ไมถูกตอง เชน ชองทางตามปาเขาชองทาง
ที่เปนรั้วลวดหนาม ในพ้ืนที่ยังไมมีกำแพง สามารถขนสินคาเขามาได โดยใชรถ จยย. และรถประจำทางที่วิ่ง
ระหวางจังหวัด ซึ่งจะมีกลุมพอคาทั้งชาวตางชาติ และคนไทยเปนผูไปรับมาจำหนาย 
     ที่ประชมุ รับทราบ 
 3.2 การสรุปผลการปฏิบัติท่ีสำคัญของหนวยในรอบเดือน (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
 ๑. การดำเนินการกักตัว ในสถานท่ีกักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด. 
 บช.ตชด. ไดรับมอบหมายใหจัดตั้ง Organizational Quarantine (OQ) จำนวน 14 แหง ในพ้ืนที่ 
10 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี , สระแกว, หนองคาย, เชียงราย, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี,ประจวบคีรีขันธ, 
ระนอง และสงขลา    
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    สรุปผลการดำเนินการกักตัว ในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด. 
หวงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ดังนี ้
 - หวงเดือน ตุลาคม 2564  มีการกักตัวสะสม จำนวน 3,580  คน 
 - หวงเดอืน พฤศจิกายน 2564  มีการกักตัวสะสม จำนวน 4,586  คน 
 - หวงเดอืน ธันวาคม 2564   มีการกักตัวสะสม จำนวน 4,855 คน 
 ๒. สรุปรายงานผลการปฏิบตัิในการควบคุม และปองกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ บช.ตชด. 
หวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 
  มาตรการสกัดกั้น และปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
     ๒.1 การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน จำนวน 11,990 ครั้ง  
          ผลการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด  
   - ยานพาหนะ  ผานเขา - ออก  จำนวน    436,774    คัน 
             - บุคคล   ผานเขา - ออก  จำนวน    534,267   ราย 
      ๒.2 การลาดตระเวนเฝาตรวจชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน จำนวน 7,271 ครั้ง 
     ที่ประชมุ รับทราบ 
 3.3 การสรุปผลการปฏิบตัิงานกิจการพลเรือน งานจิตอาสาพระราชทาน และการชวยเหลือผูประสบภัย 
(ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.) 
 เรื่องที่ 1 ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวม
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนธันวาคม 2564 
 ตามที่ บช.ตชด. ไดมีวิทยุกำชับใหทุกหนวยงานในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 
ทุกประเภท ทั้งท่ีเปนกิจกรรมจิตอาสาซึ่งหนวยดำเนินการเอง และ/หรือที่หนวยไปเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน และใหรายงานผลการปฏิบัติให บช.ตชด.ทราบ เปนประจำทุกเดือน นั้น 
 สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวมของ 
บช.ตชด. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (หวงวันที่ 25 พ.ย. - 20 ธ.ค.64) รวมทั้งสิ้นจำนวน 235 ครั้ง 
รายละเอียดดังนี ้
 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน        53  ครั้ง แยกเปน 
   1.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน        19  ครั้ง 
   1.3 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน        34  ครั้ง 
 2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ   จำนวน        35  ครั้ง แยกเปน 
   2.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน        24  ครั้ง 
   2.2 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน        11  ครั้ง 
 3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ   จำนวน       147  ครั้ง 
 4. ผูเขารวมกิจกรรม    จำนวน     33,658  คน แยกเปน 
  4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน      4,393  นาย 
  4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น จำนวน       547  นาย 
  4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น  จำนวน      8,821  คน 
  4.4 ประชาชน    จำนวน     19,897  คน 
 เรื่องท่ี 2 การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ ในหวงเดือนธันวาคม 2564 
  ขออนุญาตชมวีดีทัศนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหนวยตาง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ความยาวประมาณ 3 นาที 
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 เรื่องท่ี 3 แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวย
หัวใจ” ในภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนมกราคม 2565  
  รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน        30  ครั้ง แยกเปน 
   1.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน        25  ครั้ง 
   1.3 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน         5   ครั้ง 
 2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ   จำนวน        19  ครั้ง แยกเปน 
   2.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน        14  ครั้ง 
   2.2 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน         5   ครั้ง 
 3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ   จำนวน        36  ครั้ง 
 4. ผูเขารวมกิจกรรม    จำนวน      3,691  คน แยกเปน 
  4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน      1,514  นาย 
  4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น จำนวน       249  นาย 
  4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น  จำนวน       598  คน 
  4.4 ประชาชน    จำนวน      1,330  คน 
  แผนการจดักิจกรรมจิตอาสา เดอืน ม.ค.65 กำชับใหหนวยในสงักัด ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ดงันี ้
 1. กิจกรรมจิตอาสาในหวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ 
“ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ตามแนวทาง ตร.  
 2. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา (8 มกราคม)  
 3. กิจกรรมจิตอาสาเขาใหการชวยเหลือและฟนฟูประชาชนผูประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
 4. กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณโลหิตในระบบการบริหารจัดการของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  
 5. กิจกรรมจิตอาสาโครงการ "ชุดมวลชน ตร.ชาง" 
 6. กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "ตระเวน ปลูกปา ชายแดน" 
 เรื่องที่ 4 การกำชับขอสั่งการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง สรุปผลการปฏิบัติ
ในประจำเดือนธันวาคม 2564    
  ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ
เขารวมกิจกรรมจิตอาสาในระดับหัวหนาหนวย นั้น 
 สรุปการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ 
และกองรอยปฏิบัติการ ที่เขารวมดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (หวงวันที่ 1-27 ธ.ค.64) 
จากจำนวนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งสิ้น 97 หนวย ดังนี ้
 1.หัวหนาหนวยที่เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง        จำนวน 51 หนวย 
 2.หัวหนาหนวยที่ไมไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง  จำนวน 46 หนวย 
 เรื่องที่ 5 ผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนธันวาคม 2564 
  ในหวงเดือนธันวาคม 2564 หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไดจัดกำลังพล
ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสา ออกชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุสาธารณภัย 
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รวมถึงการเขาไปฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู สรางขวัญกำลังใจใหกับผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติ 
จำนวน 20 ครั้ง ในพื้นที่ จว.อุดรธานี, จว.กาญจนบุรี, จว.พิษณุโลก, จว.พัทลุง, จว.ตรัง, จว.ชุมพร, จว.นราธิวาส 
และ จว.สงขลา แยกเปน 
 1. อุทกภัย   จำนวน 16 ครั้ง 
 2. อัคคภีัย   จำนวน 1 ครั้ง 
 3. ทุพภิกขภัย  จำนวน 3 ครั้ง  
  โดยจัดกำลังพล 39 ชุด จำนวน 204 นาย มีประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือ 737 ครอบครัว 
จำนวน 1,574 คน พรอมอุปกรณชวยเหลือ ไดแก เรือ จำนวน 4 ลำ รถยนต จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 
จำนวน 12 คัน 
 เรื่องที่  6 การติดตามและใหคำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการสรางจิตสำนึกของ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
  วันที่ 17 ธ.ค.64 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะติดตาม รับฟงบรรยายสรุป
ใหคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสรางจิตสำนึก ณ บก.ตชด.ภาค 3 พรอมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศอน. 
บก.ตชด.ภาค 3 และโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพ่ือสนับสนุน รร.ตชด. ของ กก.ตชด.33  
 เรื่องที่ 7 การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำป 2564 
(ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 
  สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนของครูและผูที่เกี่ยวของ 
  ในป 2564 สำนักพระราชวัง ไดมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปนเจาภาพในการจัดงาน ระหวางวันที่ 24 - 25 ธ.ค.64 ณ ศูนยเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จว.เชียงใหม ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาจาก 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงรวมงานประชุม และทรงบรรยายพิเศษในหัวขอการพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19  
 เรื่องที่ 8 กำหนดการเสด็จฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในหวงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2565 (ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 

เดือนมกราคม 2565 
วัน เดือน ป หนวยงาน รร.ตชด. จังหวัด 
5 ม.ค.65 กก.ตชด.21 รร.ตชด.บานทรัพยทรายทอง บุรีรัมย 

รร.ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีน ฯ สุรินทร 
10 – 14 ม.ค.65 กก.ตชด.33 รร.ตชด.บานแมลอง  เชียงใหม 

รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ   เชียงใหม 
รร.ตชด.เบญจมะ 1   เชียงใหม 
รร.ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ แมฮองสอน 
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วัน เดือน ป หนวยงาน รร.ตชด. จังหวัด 
  รร.ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ 2 แมฮองสอน 

รร.ตชด.บานตนุ แมฮองสอน 

รร.ตชด.บานโตแฮ แมฮองสอน 
รร.ตชด.905 แมฮองสอน 

17 ม.ค.65 กก.ตชด.42 รร.ตชด.บานเขาวัง นครศรธีรรมราช 
17 ม.ค.65 กก.ตชด.44 รร.ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ฯ นราธิวาส 

เดือนกุมภาพันธ 2565 
วัน เดือน ป หนวยงาน รร.ตชด. จังหวัด 

14 – 18 ก.พ.65 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บานฟาไทยงาม เชียงราย 
ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บานหวยน้ำกืน) เชียงราย 
รร.ตชด.บานดอยลาน เชียงราย 
รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย 
รร.ตชด.บำรุง 112 เชียงราย 

21 – 23 ก.พ.65 กก.ตชด.13 รร.ตชด.บานตนมะมวง กาญจนบุร ี
รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย กาญจนบุร ี
รร.ตชด.สุนทรเวช กาญจนบุร ี
รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ กาญจนบุร ี
รร.ตชด.ทานผูหญิงมณีรัตน บนุนาค กาญจนบุร ี

25 ก.พ.65 กก.ตชด.12 รร.ตชด.บานเขาสารภ ี สระแกว 

     ที่ประชมุ รับทราบ 
 3.4 การรายงานผลการปฏิบตัิของหนวยในสังกัด 
 3.๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1  
 1. การตรวจเยี่ยมหนวย และภารกิจผูบังคับบัญชา 

 1.1 เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.64 พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปใหม เพ่ือเปนขวัญ และกำลังใจแกเจาหนาที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ชายแดน ณ กองบังคับการกองรอยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 อ.คลองหาด จว.สระแกว 
โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ ผกก.ตชด.12 และหัวหนาสวนราชการ รวมใหการตอนรับ 

 1.2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี และคณะ เดินทางมา
ปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบใหแก ทหาร ตำรวจ เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดน เนื่องใน
โอกาสปใหมเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ แกเจาหนาที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ชายแดน ณ กองรอยทหารพราน 
ที่ 1101 บานคีรีลอม หมู 1 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ โดยมี พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธกลา 
ผกก.ตชด.14 พรอมกำลังพลรวมใหการตอนรับ 

 1.3 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 พลเอกไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ 
เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบใหแก ทหาร ตำรวจ เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดน เนื่องในโอกาสปใหม 
เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ แกเจาหนาที่ กำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ชายแดน ณ ฉก.ทัพพระยาเสือ หมู 1 ต.ตะนาวศรี 
อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี พันตำรวจเอกประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมกำลังพลรวมใหการตอนรับ 

 1.4 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พรอมคณะฯ เดินทางมา
ตรวจเยี่ยม และติดตามการสืบสวนบุคคลตางดาวในสถานที่กักกันโรครูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) รอย ตชด.136 
เพ่ือขยายผลขบวนการคามนุษย 
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 1.5 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.๖๔ พล.ต.ต.พโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะ 
ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนปองกันชายแดน บช.ตชด. 

 1.6 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมกำลังพล 
ไดรวมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "บานจากใจ จิตอาสา"เพื่อผูยากไร บช.ตชด.ประจำป 2564 ณ หมู 5 
ต.ธรรมศาลา อ.มือง จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธ ี
  2. ผลการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ในพื้นท่ีอาคารกองรอย ตชด.  
  ในภาพรวม บก.ตชด.ภาค 1 มียอดผูกักตัวสะสมตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.64 – ปจจุบัน 
จำนวน 1,767 คน คงเหลือปจจุบัน ยอดผูกักตัว จำนวน 52 คน 
 3. ผลการดำเนินการงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

  3.1 การกอสรางประตูรั้ว บริเวณดานหนาทางเขา บก.ตชด.ภาค 1  
 3.1.1 งบประมาณ 494,000 บาท 
 3.1.2 กำหนดแลวเสร็จวันท่ี ๑๕ ธ.ค.๖๔ ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการตรวจรับ 

และการดำเนินการทางธุรการ 
  3.๒ การสรางหองน้ำอาคารท่ีพักกองรอยกำลัง บก.ตชด.ภาค 1 
 3.2.1 งบประมาณ 499,000 บาท 
 3.2.2 กำหนดแลวเสร็จ 18 ธ.ค.64 ขอขยายเวลาเนื่องจาก สภาพอากาศไมอำนวย 

จะครบกำหนดในวันที่ 4 ม.ค.65 
  3.๓ การสรางหองน้ำอาคารหอประชุมรักสามัคคี  
 3.3.1 งบประมาณ 498,700 บาท 
 3.3.2 กำหนดแลวเสร็จ 18 ธ.ค.64 ขอขยายเวลาเนื่องจาก สภาพอากาศไมอำนวย 

จะครบกำหนดในวันที่ 4 ม.ค.65 
  3.๔ การกอสรางคลังอเนกประสงคสำหรับเก็บอุปกรณชุดปฏิบัติการชางสนาม 

และชดุปฏิบัติการควบคุมฝูงชน 
 3.4.1 งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท วงเงินกอสราง ๙,๑๗๘,๓๒๑.๒๗ บาท 
 3.4.2 สัญญากอสรางวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ กอสรางเสร็จ ๒๙ พ.ค.๖๕ จำนวน ๒๑๐ วัน 

แบงเปน 7 งวด ขณะนี้ เสร็จสิ้นในงวดท่ี 1 แลว อยูระหวางการกอสรางงวดที่ 2 
  3.5 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ 

 3.5.1 การปรับปรุงบานพักระดับ ผบก.-รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 จำนวน 5 หลัง 
งบประมาณ 2,160,200 บาท มีผูประมูลไดในวงเงิน 1,954,930 บาท ทำสัญญาเรียบรอยแลว เม่ือ 27 ธ.ค.64  
 3.5.2 การปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน บก.ตชด.ภาค 1 งบประมาณ 14,080,200 บาท 
อยูระหวางการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
 1. การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
         ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 7 ครั้ง 
            1.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวย จำนวน ๔ ครั้ง  
            1.2 สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประทับแรม ณ พระตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง 
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จว.นครราชสีมา และเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.นครราชสีมา ตลอดเดือน ธ.ค.๖๔ (จัดชุด E.O.D. 
จำนวน ๑ ชุด สนับสนุน กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ฯ โดยสับเปลี่ยนกำลังทุก ๑๕ วัน) 
            1.3 พลเอกหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงฝกซอมและนำสุนัข ทรงเลี้ยงเขาสอบสุนัขใชงานสากล 
กับกรรมการโลก ณ ศูนยฝกสุนัขใชงานสถาบันพัฒนาผูนำเครือเจริญโภคภัณฑ เขาใหญ และประทับแรม ณ อาคารรับรอง
ศูนยฝกสุนัขสถาบันพัฒนาผูนำ เครือเจริญโภคภัณฑ เขาใหญ อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา จำนวน ๑ ครั้ง 
              บก.ตชด.ภาค ๒ จัดกำลังพลสนับสนุน กอร.ถปภ.ประจำพ้ืนที่ฯ ทุกที่หมายเสด็จฯ 
ประกอบดวย 
                  ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑๘ ชุด  
                  ข) จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จฯ  
                  ค) มอบหมาย รอง ผบก.ฯ และ ผกก.ฯ ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เสด็จฯ ประชุม
เตรียมการฯ และควบคุมการปฏิบัติของกำลังพลของหนวย 
              ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค  
 2. รักษาความปลอดภัยบคุคลสำคัญ จำนวน 6 ครั้ง 
      2.1 พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี พรอมคณะ ไดเดินทางเชิญสิ่งของพระราชทาน 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 มอบแกเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดน จำนวน 3 ครั้ง 
      2.2 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ 
จว.อุดรธานี จำนวน ๑ ครั้ง 
      2.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
เดินทางปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จว.อุบลราชธานี จำนวน ๑ ครั้ง 
      2.4 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที ่จว.อุบลราชธานี จำนวน ๑ ครั้ง       
   ๓. ผูบังคับบัญชาระดับสูงปฏิบตัริาชการในพื้นที่รับผดิชอบ จำนวน 3 ครั้ง 
       3.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. และคณะ เดินทางมอบ
สิ่งของบำรุงขวัญใหกับขาราชการตำรวจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ตชด.๒๔ พรอมกำลังพลรวมใหการตอนรับ และรวมปฏิบัติภารกิจกับคณะฯ จนจบภารกิจ  
           3.2 เมื่อวนัที่ 27 ธ.ค.๖๔ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ 
หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. และ คณะฯ เดินทางลงพื้นที่ อ.เชียงคาน ตรวจผูประกอบการ ประชาชนที่กระทำผิดกฎหมาย 
ตรวจจับกุมผูกระทำผิดหนี้นอกระบบดอกเบี้ยโหด อ.เชียงคาน เอาผิดผูฉอโกงประชาชน ที่ไดรับรองเรียนจาก
ศูนยรับขอรองทุกขการฉอโกงประชาชนทางสื่อออนไลน ศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ประจำสถานีตำรวจภูธรเชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย ในการนี้ พ.ต.อ.กวีพงษ ชลการ 
ผกก.ตชด.๒๔ พรอมดวยกำลังพลรวมใหการตอนรับ และจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกสำหรับคณะฯ 
 3.3 เมื่อวันท่ี ๒๗ ธ.ค.๖๔ พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. และคณะฯ เดินทาง
ติดตามความคืบหนาผลการดำเนินงานของหนวยงานตำรวจในพื้นที่ ภ.๔ โดยเดินทางโดย ฮ. มาลงท่ีสนาม ฮ. 
รอย ตชด.๒๔๕ อ.เมือง จว.หนองคาย ในการนี้ พ.ต.อ.สมฤกษ ชัยสุกัญญาสันต รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, 
พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี รอง ผกก.ตชด.๒๔, พ.ต.ท.เบญจรงค ใบใหญ ผบ.รอย ตชด.๒๔๕ พรอมกำลังพล 
รวมใหการตอนรับ และจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกสำหรับคณะ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 ๔. ทำบุญประเพณี ประจำป ๒๕๖๔ 
     เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ บก.ตชด.ภาค ๒ ไดจัดพิธีทำบุญประเพณีชุมชนบานพักตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๒ (ชุมชน ตชด.หนองไฮ) ซึ่งไดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหกับ
อดีตตำรวจตระเวนชายแดนผูลวงลับ และอุทิศสวนกุศลใหกับดวงวิญญาณในพ้ืนที่พักอาศัยเนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
ปาชาเกาที่ไดรับบริจาค ในการนี้ไดมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรขาราชการตำรวจสังกัดฝายอำนวยการ บก.ตชด.
ภาค ๒ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการเลาเรียน ซึ่งผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๕. บก.ตชด.ภาค ๒ จัดทำโครงการ “ตำรวจ สีขาว” 
  โดยไดทำการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด ขาราชการตำรวจในสังกัดฝายอำนวยการฯ ทุกนาย 
เพ่ือใหพี่นองประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาตอการปฏิบัติหนาที่ ของขาราชการตำรวจ ซึ่งโครงการดังกลาว
เปนประโยชนตอทางราชการ สรางภาพลักษณท่ีดีในการควบคุม และเสริมสรางความประพฤติ ไมใหขาราชการตำรวจ 
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต การดำเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย ไมพบสารเสพติดฯ นอกจากนี้ในทุกวันพุธไดจัดกิจกรรมใหตำรวจไดออกกำลังกาย 
เพ่ือใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เปนเกราะปองกันโรค การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๖. การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ ร.ร.ตชด. พื้นท่ี กก.ตชด.๒๑ 
     ตามหมายกำหนดการเสด็จฯ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแหงประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (บานโรงเลื่อย) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 
จว.บุรีรัมย และศูนยการเรียนทรัพยทรายทอง ต.โคกมะมวง อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย ในวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ นั้น 
หนวยจัดขาราชการตำรวจในสังกัดรวมกับสวนราชการในพ้ืนที่ ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ เขาพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน อาคารสถานที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนยการเรียนรู ทั้ง 2 แหง ปจจุบันมีความพรอม 
ในการรับเสด็จ โดยในหวงที่ผานมา พล.ท.ฉกาจ ประสงค ราชองครักษในพระองค พรอมคณะ ไดเดินทางมาสำรวจ
พ้ืนที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ  
 เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ พล.ต.ต.พงพิพัฒน  ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.ภาค 2 และคณะฯ 
เดินทางมาตรวจความพรอม เตรียมการรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแหง
ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (บานโรงเลื่อย) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย และศูนยการเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานทรัพยทรายทอง (ศกร.ตชด.) ต.โคกมะมวง อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย โดยไดกำชับให
สวนที่เก่ียวของทุกสวน ดำเนินการใหพรอมสำหรับการรับเสด็จ ตามหมายกำหนดการ อยางสมพระเกียรติฯ 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๓ บก.ตชด.ภาค 3 
 1. สถานการณการสูรบ ทมม. กับ กกล.ชกน. ในพื้นท่ีดานตรงขาม อ.แมสอด, อ.พบพระ 
(หวงวันที่ 15 - 27 ธ.ค.64) 
     1.1 สาเหตุและความเปนมา 
  ตามที่แหลงขาวแจงมาวา กกล.พิทักษประชาชน PDF (กลุมผูเห็นตางทางการเมือง) 
ไดหลบหนีการปราบปรามของ ทมม. มาหลบซอนพักพิงอยูที่พ้ืนที่อิทธิพลของ กกล.KNU/KNLA บานเลเกกอ 
อ.เมียวดี จ.เมียวดี ทำให ทมม. พัน คร.560 นำโดย พ.ท.ติ่นเลออง ไดจัดกำลังพลรวมกับกองกำลังพิทักษชายแดน 
(กกล.BGF) เขาปดลอมตรวจคนที่บานเลเกกอฯ สามารถจับกุม ดร.เหวยลินออง ส.ส.อำเภอเมียวดี จ.เมียวดี สมม. 
(พรรค NLD) และเยาวชนผูเคลื่อนไหวทางการเมืองรวม ๒๓ คน ทำให กกล.KNU/KNLA ไมพอใจที่มีการปฏิบัติการ 
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ในพ้ืนที่อิทธิพลของตนเองจึงเปนเหตุใหมีการสูรบกันขึ้น (แหลงขาวแจงวาผูท่ีถูกจับกุมทั้ง 23 คน ไดมีการปลอย
ตัวแลกเปลี่ยนกับ ทมม. ที่ถูก กกล.KNU/KNLA จับตัวไว จำนวน 8 คน แหลงขาวไมทราบวาทั้ง 23 คน เมื่อถูก
ปลอยตัวแลวไปอยูที่ใด) แหลงขาวแจงอีกวา ทมม. ไดจับกุมตัว กกล.พิทักษประชาชน PDF สอบสวนแลวใหการ
รับสารภาพวาไดรับการฝก ในพ้ืนที่ บ.เองจีเหมียน อ.เมียวดี จว.เมียวดี สมม. ตรงขามพ้ืนที่ บานแมกุหลวง ต.แมกุ 
อ.แมสอด จ.ตาก  ทมม. จึงจัดกำลังเพ่ือเขาโจมตเีพ่ือกวาดลางพื้นที่ฝกดังกลาว 
     1.2 สรุปเหตุการณ 
           ๑๕ ธ.ค.๖๔  เริ่มมีการปะทะระหวางทหารเมียนมา และ กกล.KNLA ทางใตของ
เมืองเมียวด ีทหารเมียนมาเสียชีวิต ๖ คน บาดเจ็บ ๘ คน และถูกจับกุมตัว ๑๓ คน 
           ๑๖ ธ.ค.๖๔  ทมม.พัน คร.๕๖0 รวมกับ กกล.BGF พัน ๑๐๒๒ ปะทะ กกล.KNLA 
พัน ๒๗ ไมทราบยอดผูเสียชีวิต มีกระสุนปน ค.๘๑ ตกเขามาในฝงประเทศไทย 1 ลูก ประชาชนเมียนมาอพยพ
เขามาประมาณ ๙0๐ คน 
           ๑๗ ธ.ค.๖๔  บ.แมทอดตะเล ยังคงมีเสียงปนใหญ สลับกับปนเล็กดังเปนระยะ
อยางตอเนื่อง มีผูหนีภัยจากการสูรบ อพยพเขามาอยางตอเนื่อง มีกระสุนปน ค. ไมทราบชนิด ตกบริเวณ
ชายแดนประเทศไทย บ.ไรดอนไชย จำนวน ๓ ลูก 
 ๑๘ ธ.ค.๖๔  กกล.KNLA เขาโจมตีฐานที่ม่ันของ ทมม./BGF บ.แมทอดตะเล 
ทมม./BGF เสียชีวิตมากกวา 20 คน ไดรับบาดเจ็บมากกวา ๓๐ คน ถูกจับกุม ๘ คน ทมม. ไดให BGF เจรจากับ 
กกล.KNLA เพ่ือคลี่คลายสถานการณ 
           ๑๙ ธ.ค.๖๔  ทมม.มารถเขายึดพ้ืนที่ บ.แมทอดตะเล และ บ.เลเกกอไดบางสวน 
          ๒๐ ธ.ค.๖๔  ยังคงมีการปะทะกันอยู 
          ๒๑ ธ.ค.๖๔  ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
           ๒๒ ธ.ค.๖๔  กกล.KNU/KNLA พล น.๖ นำกำลังเขาโจมตีฐานทัพพมา พัน ร.๓๒ 
บริเวณ บ.ชิบาโบ ตรงขามบานหมื่นชัย อ.พบพระ จว.ตาก แตไมสามารถยึดฐานได ไมทราบความเสียหาย 
           ๒๓ ธ.ค.๖๔  ทมม.ไดใชเครื่องบินจำนวน ๓ ลำ ทิ้งระเบิดบริเวณบานเลเกกอ 
และ บ.แมทอดตะเล กอนมีการปะทะกันอยางตอเนื่อง มีผูหนีภัยจากการสูรบอพยพเขามาในประเทศไทย 
จำนวน ๒๒๓ คน 
           ๒๔ ธ.ค.๖๔  มีการปะทะกันบริเวณ บ.แมทอดตะเล, บ.เองจึเหมี่ยน, บ.ผาลู 
ไมทราบความเสียหาย 
           ๒๕ ธ.ค.๖๔  มีการปะทะกันที่บริเวณ บ.เองจีเหมี่ยน 
            ๒๖ ธ.ค.๖๔  ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
            ๒๗ ธ.ค.๖๔  มีการปะทะกัน ที่บริเวณ บ.แมทอดตะเล 
     1.3 พื้นที่สูรบ 
  สถานการณสูรบ หวง 15 - 27 ธ.ค.64 เกิดการปะทะกันระหวาง ทมม./กกล.
BGF กับ กกล. KNU/KNLA / กกล.PDF ดวยอาวุธหนักไมทราบชนิด และขนาด จำนวนหลายครั้ง ในพ้ืนที่ 
อ.แมสอด และ อ.พบพระ จว.ตาก ดังนี ้
          1) พื้นท่ี บานเลเกกอ จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.ดอนไชย ม.6 ต.แมตาว อ.แมสอด  
           2) พื้นที่ บานแมทอดตะเล จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.ดอนไชย ม.6 ต.แมตาว อ.แมสอด               
           3) พ้ืนที่ บานผาลู จ.เมียวดี สมม. ตรงขามพื้นที่ บ.แมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด  
           4) พ้ืนที่ บานแองจีเหมี่ยน จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.แมกุหลวง ต.แมกุ อ.แมสอด  
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           5) พื้นที่ บานชิบาโบก่ิง อ.วาเลย จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สมม. ตรงขาม บ.หม่ืนชัย 
ต.พบพระ อ.พบพระ 
     หมายเหตุ ไมสามารถระบุชนิดอาวุธได เนื่องจากสายขาวไมสามารถติดตอได
เพราะมีการตัดสัญญาณ ทำใหหาขาวไดเฉพาะพื้นที่แนวชายแดน  
     1.4 ยอดผูหนีภัยฯ และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ 
  ผูหนีภัยความไมสงบชาวเมียนมาไดอพยพโดยใชชองทางธรรมชาติตรงขามกับ
ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ อ.แมสอด และ อ.พบพระ โดยมียอดผูหนีภัยฯ ขอมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค.64 ดังนี ้
         1) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ ณ บริเวณคอกวัวเมยโคง ม.1 ต.มหาวัน อ.แมสอด 
จว.ตาก พิกัด MU550311 มียอดผูหนีภัยฯ จำนวน 3,625 คน (ช. 987 คน, ญ. 1,320 คน, ด.ช. 564 คน 
และ ด.ญ. 754 คน ) 
         2) พ้ืนที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ ณ คอกวัวบานดอนไชย (คอกวัวกำนันปน) 
ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตากพิกัด MU504393 ในปจจุบันยังคงมีผูหนีภัยฯ เขามา ยังบริเวณนี้ อยางตอเนื่อง 
ไมสามารถระบุจำนวนได  
         3) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ ณ สนามกีฬาบานแมกุใหมทาซุง ม. 9 ต.แมกุ 
อ.แมสอด จว.ตาก พิกัด MU547385 มียอดผูหนีภัยฯ จำนวน 1,039 คน (ช. 261 คน, ญ. 384 คน, ด.ช. 185 คน 
และ ด.ญ. 209 คน) 
         4) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ ณ วัดบานหมื่นชัย บ.หม่ืนชัย ต.พบพระ 
อ.พบพระ จว.ตาก พิกัด MU634100 มียอดผูหนีภัยฯ จำนวน 148 คน  
         หมายเหตุ ปจจุบันยังไมมีการผลักดันออก โดย จนท.ไทยจะแนะนำใหผูอพยพอยูตอ 
เนื่องจากสถานการณยังคงเปนอันตรายตอชีวิต 
     1.5 การปฏิบัติของหนวยในพื้นที่รับผิดชอบ (หวง 15 – 27 ธ.ค.64) 
  กก.ตชด.34 สนับสนุนรถเกราะ (วี-150) จำนวน 2 คัน และกำลังพลพรอม
ยุทโธปกรณ ชุด คร.1 ชป. รวม 20 นาย (คร. 14 นาย, รก. 6 นาย) และ รอย ตชด.345 จัดกำลังพล 12 นาย 
สนับสนุน รอย ตชด.346 ในการปฏิบัติภารกิจฯ ดังนี ้
           1) จัดกำลังพลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแกผูอพยพหนีภัย 
จากการสูรบเขามาในเขตประเทศไทย ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย และผูที่สมัครใจเดินทางกลับภูมิลำเนา 
           2) จัดกำลังพล พรอมอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ออกตรวจ
ลาดตระเวนระวังปองกันการลุกล้ำอธิปไตยแนวชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     1.6 แนวโนมสถานการณ 
  คาดการณวาจะมีการสูรบของ ททม. กับ กกล.ชกน. จะมีความตอเนื่อง และรุนแรง
มากขึ้น โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 
           1) แหลงขาวแจงวา ทมม.ไดรับคำสั่งจากหนวยเหนือ ใหทำการยึดพ้ืนที่ดานทิศใต
ของสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แหงที่ ๑ ลงไปจนถึง บาเลยใหม จว.เมียวดี ตรงขาม อ.พบพระ จว.ตาก 
           2) ทมม. มีการเสริมกำลังพล และ ยุทโธปกรณเขามาในพื้นที่เปนจำนวนมาก  
           3) กกล.ชกน. ไดสั่งการใหกองพลในสังกัดพรอมทำการรบตอบโตอยางเด็ดขาด  
 2. การสนองพระราชดำริฯ งาน รร.ตชด., ศกร.ตชด. ในพื้นที่รับผิดชอบ 
     2.1 ผลการปฏิบัติที่สำคัญ 
     - เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ณ รร.ตชด.
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จุฬาธรรมศาสตร ๓ ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จว.ตาก โดยมี ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะ และหนวยงาน 
ที่รวมสนองงาน เขารวมติดตามการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเปนท่ีเรียบรอย  
     - เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ณ ศกร.ตชด.
บานเลผะสุคี ต.แมตื่น อ.แมระมาด จว.ตาก และ รร.ตชด.ทานผูหญิงทวี มณีนุตร บ.ขุนหวยแมสอด ต.พระธาตุ
ผาแดง อ.แมสอด จว.ตาก โดยมี ผบช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ และหนวยงานที่รวมสนองงาน 
เขารวมติดตาม การดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเปนที่เรียบรอย 
     2.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติ 
           เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหที่หมายเสด็จ 
จากเดิม 6 ที่หมาย ทำใหเสด็จฯ ไดเพียง 1 ที่หมาย และมีเปลี่ยนแปลงที่หมายเพ่ิมเติม 2 ที่หมาย โดยมีการ
เพ่ิมเติมในชวง 4 วัน กอนมีการเสด็จฯ ทำใหมีเวลาเตรียมการนอยลง  
           จากเหตุการณดังกลาว เมื่อมีหมายเสด็จ เห็นควรใหเตรียมที่หมายฯ หรือ โรงเรียนฯ 
ศูนยการเรียนฯ สำรองไว ในกรณดัีงกลาว 
     2.3 พระราชกระแสที่สำคัญท่ีผานมาฯ (การเสด็จฯ พื้นท่ี กก.ตชด.34 หวง 20 – 21 
ธ.ค.64)  
 พระราชกระแส รร.ตชด.จุฬาธรรมศาสตร 3 

 1) ใหครูและนักเรียนเขามาอานหนังสือหองสมุดแลวนำความรูไปประยุกตใช
กับการเรียนการสอน 

 2) ใหชวยดูแลความตองการของชาวบาน เรื่อง ธนาคารขาวและอาชีพเสริม
ของชาวบานดวย 
           พระราชกระแส รร.ตชด.ทานผูหญิงทวีฯ 

 - ใหชวยหาตลาดในการขายผลผลิต ใหกับชาวบานและนักเรียน 
      พระราชกระแส ศกร.ตชด.บานเลผะสุคี 

 1) ตองหาคนชวยติว (เด็ก ม.1 ผลการเรียน 1.80) ใหติดตอไปทางโรงเรียน 
ที่นักเรียนกำลังศกึษาอยู ใหครูชวยสอนพิเศษ 

 2) ใหกรมชลประทานรวมกับหนวยงานตางๆ จัดทำบอเก็บน้ำ ใหกับทาง
โรงเรียนเพ่ิมเติมสำหรับไวใชในหนาแลง  

 3) ควรใหความรูเพ่ิมเติมดานการดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี ่ 
 2.4 รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่หมายเสด็จฯ / กองรอยที่เขาพัฒนาฯ 
 รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่หมายหลัก 

 1) รร.ตชด.บานแมลอง อ.แมแจม จว.เชียงใหม (รอย ตชด.333) 
 2) ศกร.ตชด.พลเอกอรชุนฯ ต.ปางมะผา อ.ปางมะผา จว.แมฮองสอน (รอย ตชด.334) 
 3) รร.ตชด.เบญจมะ 1 บานสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม 

(รอย ตชด.335) 
 4) รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ อ.แมแจม จว.เชียงใหม (รอย ตชด.335) 
 5) รร.ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ บ.แสนคำลือ ต.ถ้ำลอด 

อ.ปางมะผา จว.แมฮองสอน (รอย ตชด.336)  
 6) รร.ตชด.บานตุน อ.แมลานอย จว.แมฮองสอน (รอย ตชด.336) 
 7) ศกร.ตชด.บานโตแฮ ต.แมสามแลบ อ.สบเมย จว.แมฮองสอน (รอย ตชด.337) 
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 รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่หมายสำรองฯ 
 1) ศกร.ตชด.บานนามะอื้น หมู 12 ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม  
 2) รร.ตชด.บานหนองแขม หมู 11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม  
 3) รร.ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ 2 บ.แมละงอง หมู 6 ต.น้ำแพร อ.พราว 
จว.เชียงใหม 

 รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่ยกเลิกฯ 
 - รร.ตชด.905 บานจอปราคี ต.แมคง อ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน  

 2.5 การตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ 
       - เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๔ พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๓, พ.ต.อ.ปรีชา 
วังปรีชา รอง ผกก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ ไดเดินทางไปตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ 
“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งมีกำหนดจะเสด็จฯ 
ในหวงเดือน ม.ค.65 ไดแก รร.ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผา, รร.ตชด.บานตุน 
ต.หวยหอม อ.แมลานอย, ศกร.ตชด.บานโตแฮ ต.แมสามแลบ อ.สบเมย จว.แมฮองสอน และ รร.ตชด.บานแมลอง 
อ.แมแจม, รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ อ.แมแจม จว.เชียงใหม ผลการการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
        - เม่ือวันที่ 26 - 27 ธ.ค.๖๔ พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการณ ผบก.ตชด.ภาค ๓ 
ซักซอมการถวายรายงาน เพื่อเตรียมความพรอมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามโครงการตามพระราชดำริ 
โดยไดปรับการรายงาน เนนใหนักเรียน มีการแสดงออก มีสวนรวม และมีการปฏิบัติจริงภายในโรงเรียนฯ 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
 1) สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของหนวย 
   ๑.๑ ปดลอมจับผูตองสงสัยคดีความม่ันคงในพื้นท่ี อ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี เกิดยิง
ปะทะกับเจาหนาที่รัฐ 
    - เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เจาหนาที่สนธิกำลังเขาปดลอม
จับกุมผูตองสงสัยคดีความมั่นคงในพ้ืนที่ ต.ปากู อ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี กอนเกิดการยิงปะทะกันขึ้น 
   ฝายรัฐ ประกอบดวย กองกำลังทหารพราน จชต., หนวยปฏิบัติการพิเศษ รวมกับ
หนวยเฉพาะกิจปตตานี และ สมค.ศปก.ตร.สน. ในสวนของ กกล.ตชด.จชต. ไดจัดกำลังพลสนับสนุน ๓ ชป. 
ประกอบดวย ชป.ซิงกา (ฉก.ตชด.๔๓), ชป.พารู (รพศ.) และ ชป.ซูลู (ฉก.ตชด.๔๔) เขารวมปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
ตอเปาหมาย โดยทำการปดลอมตรวจคนบานเลขที่ ๕๕ บานเขาดิน หมู ๓ ต.ปากู อ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 
หลังสืบทราบวามี ผูกอเหตุรุนแรงกลุมของ นายมาหามะ สะอิ เขามาหลบซอนตัวอยูในบานหลังดังกลาว จึงได
สนธิกำลัง ๓ ฝาย เขาปดลอมตรวจคน เจาหนาที่ไดใชความพยายามในการเกลี้ยกลอมเพื่อใหกลุมคนรายมอบตัว 
โดยไดเชิญผูนำศาสนา ผูนำทองถ่ิน รวมเจรจานานกวา ๓ ชม. ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. แตไมเปนผล 
จากนั้นจึงไดเริ่มปฏิบัติการกดดันโดยการใชแกสน้ำตา แตกลุมคนรายยังไมยินยอมออกมามอบตัว และไดยิง
ตอบโตเจาหนาที่เปนระยะๆ เจาหนาที่ยังคงใชความอดทนในการปฏิบัติดังกลาว และยังคงปดลอมพ้ืนที่ไว 
จนเวลา ๑๙.๐๐ น. คนรายซึ่งอยูในบานไดยิงออกมาจนเกิดการปะทะกัน แตเจาหนาท่ีสามารถควบคุมสถานการณได 
หลังเสียงปนสงบลงเจาหนาที่ไดตรวจสอบเบื้องตนทราบวา ผูกอเหตุรุนแรงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๒ คน คือ 
นายอาดีนันท  ซือรี อายุ ๒๘ ป และ นายซาการียา  ยูโซะ อายุ ๒๙ ป มีหมายจับตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน และตรวจยึด
อาวุธปนพก จำนวน ๒ กระบอก (ขนาด .๓๘ และ ๙ มม.) 
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  - วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐-๐๔.๐๐ น. มีญาติของผูเสียชีวิตทั้ง ๒ ราย
เดินทางมาติดตอขอรับศพที่ รพ.ทุงยางแดง เพ่ือไปประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน ๒ ศพ ดังนี ้
  นายอาดือนันท ซือรี เลขบัตรประชาชน ๑ ๙๔๐๕ ๐๐๐๙๔ ๘๔ ๕ ภูมิลำเนา 
๑๘๖/๑ ม.๒ ต.มายอ อ.มายอ จว.ปตตานี ไดมี น.ส.ฮาซามี ซือรี (เก่ียวของเปนหลาน) อายุ ๒๔ ป ภูมิลำเนา 
๑๘๖/๑ ม.๒ ต.มายอ อ.มายอ จว.ปตตานี และ น.ส.เจะไยนุง ซือรี (เกี่ยวของเปนพ่ีสาว) ภูมิลำเนา ๑๘๖/๑ 
ม.๒ ต.มายอ อ.มายอ จว.ปตตานี เดินทางมารับศพ พรอมดวยกลุมเครือญาติ จำนวน ๔ คน 
       นายซาการียา ยูโซะ เลขบัตรประชาชน ๑ ๙๔๐๙ ๐๐๑๖๙ ๒๑ ๔ ภูมิลำเนา 
๑๐๙/๒ ม.๓ ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ไดมี นายมะยะโกะ ยูโซะ (เก่ียวของเปนบิดา) ภูมิลำเนา ๒๗ ม.๔ 
ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี และ น.ส.อามีเนาะ ยูโซะ (เกี่ยวของเปนพี่สาว) ภูมิลำเนา ๒๗ ม.๔ 
ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี เดินทางมารับศพ พรอมดวยกลุมบุคคล (สวนมากเปนวัยรุน) ประมาณ ๔๐ คน 
       ผลการปฏิบัติ ญาติไดติดตอขอรับศพ จาก พ.ต.ท.นริศ กาเจ รอง ผกก.สอบสวน 
สภ.ทุงยางแดง การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีความวุนวายเนื่องจากหนวยใหญาติที่สำคัญเทานั้น
เขาไปทำการยืนยันตัวบุคคลและรับศพ สวนบุคคลสวนใหญใหคอยดานนอก 
   ๑.๒ ทหารมาเลเซียจับกุมคนไทยที่กอการรายในประเทศไทยผลักดันกลับ 
      - ชฝต. ไดรับการประสานงานจากทหารมาเลเซียวาไดจับกุมคนไทย จำนวน ๓ คน 
หางจากหลักเขตแดนที่ ๓๖ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จว.สงขลา ประมาณ ๑๐ กม. และไดสงภาพถายผูถูกจับกุม
มาให ชฝต. จากการตรวจสอบ พบวาคนไทยที่ถูกจับกุม ๓ คน ใชชื่อแจงกับทางการมาเลเซีย ดังนี ้
  MOHD JAILANI BIN ABDUL RANI อายุ ๔๐ ป 
  SUEMAN BIN ARSAE อายุ ๓๗ ป  
  HUSMAN BIN AHMAD อายุ ๓๓ ป  
  ดังนั้นในการผลักดันกลับประเทศไทย จะใชชื่อดังกลาว 
  นายเฟาซี กลูแป  
  นายอริสมันตร ลอเด็ง  
  นายบุญเลิศ อาแซ  
  และเม่ือนำรูปมาตรวจสอบ พบวาชื่อตามขอมูลทะเบียนราษฎร เปนบุคคล 
ตามหมายจับในคดีความมั่นคง จึงไดประสาน ตม. เพ่ือลง black list และรอรับตัวเมื่อทางประเทศมาเลเซีย 
สงตัวกลับประเทศไทย 
   ๑.๓ กรอบแนวคิดโครงสรางการจัดและอัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
    - เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เชิญประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน. เขารวมประชุมปรับลดโครงสรางการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เพ่ือเตรียมขอมูลสำหรับการประชุมกับ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีกรอบแนวทางที่สำคัญ คือ ทุกสวน ปรับลด
อัตราลง รอยละ 10 ณ หองประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมี พล.ต. อุทิศ  อนันตนานนท  รอง มทภ.๔/รอง ผอ.
รมน.ภาค ๔ สน.(๒) เปนประธาน 
    กกล.ตร.จชต. ไดนำเสนอแนวคิดในการปรับโครงสรางการจัดและอัตรากำลัง 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยยืนยันใหคงอัตราเดิม เนื่องจากเปนกำลังประจำถ่ินและมีภารกิจโดยตรง ในการแกไข
ปญหาเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา และประธานไดพิจารณาสั่งการให กกล.ตร.จชต. 
ทบทวนการจัดโครงสรางฯ อีกครั้ง เพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติประเด็น
ความมั่นคง ตัวชี้วัด ในระยะที่ ๒ สอดรับกับจำนวนงบประมาณดานความมั่นคง ลดลงรอยละ ๑๐ และเหตุการณ
ความรุนแรงยุติภายในป ๒๕๗๐ 
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   และเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ กกล.ตร.จชต. ไดกำหนดใหมีการประชุม นขต. ในอัตรา 
ดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้งหนวย เพ่ือพิจารณาปรับลดโครงสรางการจัดและ
อัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ กกล.ตร.จชต. โดยมี พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๑) 
เปนประธาน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามสั่งการของประธานในการประชุมฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เมื่อวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๖๔ 
โดยในสวนของ กกล.ตชด.จชต. มี พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปนประธาน โดยมีแนวทาง 
ในการนำเสนอ ๒ แนวทาง ดังนี้ 
     แนวทางที่ ๑ กรณียืนยันขอใหคงอัตรากำลังพลของหนวยไว ๓,๖๓๑ อัตรา 
เชนเดิมเหมือนปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีเหตุผลความจำเปน ดังนี้ 
 ๑. กกล.ตชด.จชต. ไดรับมอบพื้นที่และภารกิจเพ่ิมข้ึนจากเดิม โดยไดรับ
มอบหมายใหจัดกำลังรักษาความปลอดภยั สนามบินเบตง อ.เบตง จว.ยะลา และแนวทางที่จะมอบให บก.ตชด.ภาค ๔ 
จัดตั้ง ฉก.สงขลา รับผิดชอบพ้ืนท่ี ๔ อำเภอของ จว.สงขลา 
   ๒. เปนกำลังพลในการปฏิบัติตามคำสั่งการปองกันชายแดน ซึ่งมีภารกิจ
ในการสกัดก้ันปองกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับในปจจุบัน
ซึ่งมีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การปองกันสกัดก้ันการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ในพ้ืนที่แนวชายแดน จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ตลอดทั้งเปนนโยบายที่รัฐบาลใหความสำคัญในแกไขปญหาดังกลาว  
   ๓. เปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติใหกับหนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ปญหาอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางยั่งยืนใหกับประชาชน 
ในพื้นที่มีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
   ๔. หากมีการปรับลดกำลังพลลงตามนโยบาย จะทำใหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ลดลง และเกิดความเสี่ยงกับกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ และอาจไมสามารถควบคุม 
และยึดครองพ้ืนที่ได อันอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง ปลอดภัย และภัยแทรกซอนในรูปแบบตาง ๆ 
   ๕. ในระยะยาว กกล.ตชด.จชต. ตองรับมอบพื้นที่ และภารกิจ แทนทหาร 
ในฐานะกองกำลังประจำถิ่น ตามแผนงานเสริมสรางสันติสุข และยุทธศาสตรชาติ 
   แนวทางที่ ๒ กรณีหนวยจำเปนตองปรับลดอัตรากำลังพลรอยละ ๑๐ ตามนโยบาย 
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยแตละหนวยสามารถปรับลดกำลังพลตามภารกิจ ไดดังนี ้
ลำดับ หนวย อัตรากำลังพล 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(อัตรา) 

อัตรากำลังพล 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ที่ปรับลด (อัตรา) 

อัตรากำลังพล 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ภายหลังปรับลด (อัตรา) 

๑. บก.กกล.ตชด.จชต. ๘๒ ๘  ๗๔ 
๒. ฉก.ตชด.๔๓ ๗๐๒ ๒๐ ๖๘๒ 
๓. ฉก.ตชด.๔๔ ๑,๐๗๔ ๒๕ ๑,๐๔๙ 
๔. ฉก.ตชด.ยะลา ๙๑ ๔๐๑ ๖๐ ๓๔๑ 
๕. ฉก.ตชด.ปตตานี ๙๒ ๔๐๑ ๖๐ ๓๔๑ 
๖. ฉก.ตชด.นราธิวาส ๙๓ ๔๐๑ ๖๐ ๓๔๑ 
๗. ศฝด.๔๔๑ ๔๖๐ - ๔๖๐ 
๘. สวนสนับสนุนการปฏิบัต ิ ๑๑๐ - ๑๑๐ 
 รวม ๓,๖๓๑ ๒๓๓ ๓,๓๙๘ 

 คิดเปนรอยละในการปรับลดรอยละ  6.42 
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             ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต พิจารณากรอบ
โครงสรางการจัดฯ ที่แตละหนวยนำเสนอ เพ่ือนำสงขอมูลในภาพรวมใหกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคง
ภายในภาค ๔ สวนหนาตอไป 
    ๑.๔ การเตรียมความพรอมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ๑.๔.๑ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช, จว.นราธิวาส 
และ จว.สงขลา ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ ม.ค.๖๕ โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับโครงการฟารมตัวอยาง 
ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 
                   สำหรับในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๒ โรงเรียน ประกอบดวย  รร.ตชด.บานเขาวัง ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช 
และ รร.ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทยฯ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส และขณะนี้อยูระหวาง
ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง/ภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอก รร. สรุปความกาวหนาได ดังนี ้

ลำดับ รร.ตชด. ที่ตั้ง 
รอยละ 

ของความกาวหนา 
๑. บานเขาวัง ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จว.นครศรธีรรมราช ๖๐ 
๒. การทาอากาศยานแหงประเทศไทยฯ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ๗๐ 

   ๑.๔.๒ ที่ตั้งของ รร.ตชด.บานเขาวัง ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จว.นครศรธีรรมราช 
แนวโนมสถานการณในพื้นที่ไมสงผลกระทบตอการเสด็จฯ สำหรับ รร.ตชด.การทาอากาศยาน แหงประเทศไทย 
ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส มีขอมูลของกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส ซึ่งมีแนวโนม
สถานการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการเสด็จฯ ในพื้นที่ ดังนี ้
      - พื้นท่ี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส มีกลุมผูกอเหตุรุนแรง จำนวน ๑๘ คน 
      - พื้นท่ี อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส มีกลุมผูกอเหตุรุนแรง จำนวน ๗ คน 
      - พื้นที่ อ.รามัน จว.นราธิวาส มีกลุมผูกอเหตุรุนแรง จำนวน ๔ กลุม ประกอบดวย 
        กลุมที่ ๑ จำนวน ๑๑ คน (นอกพ้ืนที่ที่เขามาเคลื่อนไหว จำนวน ๗ คน) 
       กลุมที่ ๒ จำนวน ๑๒ คน 
       กลุมที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน 
       กลุมที่ ๔ จำนวน ๑๔ คน 
   ๑.๕ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ไถชีวิตโค และปลอยพันธุปลาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ” 
   - เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บก.ตชด.ภาค ๔ ไดจัดกิจกรรม
ไถชีวิตโคและปลอยพันธุปลาเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลฯ ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ ต.สะพานไมแกน อ.จะนะ 
จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.พหล เกตุแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปนประธาน มีผูเขารวมกิจกรรม ทั้งตำรวจ ฝายปกครอง 
ครู นักเรียนในพื้นที่ และขาราชการตำรวจจิตอาสา รวมจำนวน ๗๐ นาย รวมกิจกรรม “ไถชีวิตโค และปลอยพันธุปลา
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” โดยไดดำเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบดวย 
    ๑. ไถชีวิตโค จำนวน ๕ ตัว 
    ๒. ปลอยพันธุปลาน้ำจืด ไดแก ปลาตะเพียน และปลาบา จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว 
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   เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สงเสริมใหขาราชการตำรวจนอมนำ 
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและการปฏิบัติหนาที่ และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
จากโคที่ไดรับการไถชีวิตและรอดชีวิตจากการถูกฆาในครั้งนี้ โดยมี พ.ต.ท.คำนึง อุนปลอด ผบ.รอย ตชด.๔๓๒/หัวหนา 
ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ เปนผูรับมอบฯ 
  ๑.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานการชวยเหลือผูประสบอทุกภัย 
  สถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีน 
ไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทำใหมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทย
และภาคใตมีกําลังแรงข้ึน ในหวงเดือน ธ.ค.๖๔ บริเวณภาคใตมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สงผลใหเกิดน้ำทวม
ฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และน้ำลนตลิ่ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบดวย จว.ชุมพร, จว.ตรัง, จว.พัทลุง และ 
จว.นราธิวาส โดย บก.ตชด.ภาค ๔ ไดจัดกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ พรอมยานพาหนะ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
หวงเดือน ธ.ค.๖๔ มีท้ังสิ้น ๔ จังหวัด ๗ อำเภอ ไดแก 
  ๑. จว.ชุมพร จำนวน ๑ อำเภอ ไดแก อ.สว ี
  2. จว.ตรัง จำนวน ๑ อำเภอ ไดแก อ.ยานตาขาว 
  3. จว.พัทลุง จำนวน ๓ อำเภอ ไดแก อ.กงหรา, อ.เมือง, อ.เขาชัยสน 
  4. จว.นราธิวาส จำนวน ๒ อำเภอ ไดแก อ.แวง, อ.สุไหงโก-ลก 

สรุปสถานการณการเกิดอุทกภัยและการออกชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ หวงเดอืน ธ.ค.๖๔ 
 

พื้นที ่
รับผิดชอบ 

 

พื้นที่เกิดภัย 

การชวยเหลือผูประสบภัย  

การชวยเหลือ 
จำนวนการ 
ชวยเหลือ 

(คร้ัง) 

จำนวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

จำนวน
ประชาชน 

(คน) 
กก.ตชด.๔๑ อ.สว ี

จว.ชุมพร 
๒ 

๖๕ 
๖๕ 

๓ 
๒๙๐ 
๒๙๐ 

- ชวยอพยพผูสงูอายุออกจากพื้นที่ประสบภยั 
- แจกจายขาวกลองและน้ำดื่ม 
- ใหการชวยเหลือทางการแพทย,แจกจายยา 

๑ 
๒ 
๒ 

กก.ตชด.๔๓ อ.ยานตาขาว 
จว.ตรงั 

๓๘๐ 
๙๘ 
๑๐ 
๑ 

๗๑๖ 
๒๔๑ 
๓๖ 
๔ 

- แจกจายน้ำดื่ม ๒,๓๐๐ ขวด 
- ใหการชวยเหลือทางการแพทย,แจกจายยา  
- ขนยายสิง่ของ 
- ซอมแซมบานเรอืนประชา 

๓ 
๒ 
๑ 
๑ 

 อ.กงหรา 
อ.เมือง 

อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

๔๕ 
๑๐ 

 
๓ 

๑๒๕ 

๒๔๐ 
๔๐ 

 
๑๒ 

๔๘๐ 

- แจกจายน้ำดื่ม ๒๗๐ ขวด 
- ใหการชวยเหลือทางการแพทย,แจกจายยา  
- ขนยายสิง่ของ 
- แจกจายเครื่องนุงหม ๑๐ กระสอบ 
- อำนวยความสะดวกดานการจราจร 

๓ 
๒ 
๑ 
๑ 
๒ 

กก.ตชด.๔๔ อ.แวง 
อ.สุไหงโก-ลก 
จว.นราธิวาส 

ครูในพื้นที ่
๓๐ 

๑๑๐ 
๑๑๕ 

รร.มูโนะ 
๑๐ 

- 
๑๐๘ 
๒๕๐ 
๔๑๑ 

- 
๑๐ 

- ชวยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย 
- แจกจายถุงยังชีพ 
- แจกขาวกลอง ๒๕๐ กลอง 
- แจกจายน้ำดื่ม ๑,๑๕๐ ขวด 
- ขนยายสิง่ของ 
- แจกสิ่งของอุปโภคบริโภค 
  (ผูปวยตดิเตียงที่ประสบภัยน้ำทวม) 

๑ 
๑ 
๑ 
๔ 
๒ 

๑๐ 
 

รวม ๑,๐๖๙ ๒,๗๓๑  ๓๑ 
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   ๑.๗ ซอมแซมบานเรือนใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอนจากเหตุประสบอุทกภัย 
    - ระหวางวันที่ ๒ ธ.ค.-ปจจุบัน รอย ตชด.๔๓๕ ไดจัดชุดชางจิตอาสา จำนวน ๕ นาย 
ซอมแซมบาน ใหกับ นายสวัสดิ์ ขำแจง บานเลขที่ ๒๓๘ หมู ๔ ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จว.ตรัง ซึ่งประสบภัย
จากเหตุอุทกภัยน้ำปาไหลหลากและดินถลม ขณะนี้ดำเนินการไปแลว ๘๐% คาดวาแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค.
และจะไดดำเนินการสงมอบในวันที่ ๖ ม.ค. ตอไป 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
 ๑. การปฏิบตัิตามขอสั่งการ พล.ต.อ.สุวัฒน  แจงยอดสุข ผบ.ตร. ณ หองสโมสรตำรวจ
พลรม บก.สอ.บช.ตชด.เม่ือวันท่ี ๒๙ พ.ย.๖๔ 
       ๑.๑ การวิเคราะหภารกิจหนวยในอนาคต  โดยใหหนวยวิเคราะหสถานการณ ทิศทาง 
แนวโนมในอนาคตและนำมาจัดทำแผนการปฏิบัติระยะ ๕, ๑๐ ป ขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งคณะทำงานและเชิญประชุม
หารือการจัดทำขอมูล 
       ๑.๒ การพัฒนาขีดความสามารถของหนวย 
             ๑) ดานการฝก 
                      (1) ใหมีการฝกรวมแบบบูรณาการกับหนวยอ่ืนๆ เชน สมมติสถานการณมีเหตุ
ตางดาวบุกยึดสถานที่สำคัญใน พ้ืนที่ จว.แมฮองสอน หนวยตองทำหนาท่ีสถาปนากำลังรวมและวางแผนปฏิบัติการ 
                       (2) การฝกการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีปาภูเขา (Jungle Warfare) ใหปรับปรุง
หลักสูตร โดยอางอิงหลักสูตรของตางประเทศ ที่เคยทำการฝกใหกับกำลังพลในหนวย 
                       (3) รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวย เชน การดำรงชีพในปา ตองทำการฝก
การดำรงชีพในปาใหได ๗ วัน โดยจำกัดจำนวนอาหารและอุปกรณการดำรงชีพ 

       (4) หลักสูตรของหนวย ตองมีการฝกอยางสม่ำเสมอ 
                      (5) จัดสัมมนาชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยให บก.สอ.บช.ตชด.เปนเจาภาพหลัก
เสนอโครงการ รวมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เชน   
                                  - การจัดชุดปฏิบัติ จะจัดเปน ๑๐ นาย, ๑๒ นาย หรือตามยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณที่มีอยู 
                                   - ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ ในอนาคต ๕-๑๐ ป จะเปลี่ยนไปใชแบบไหน 
อยางไร 
    2) ดานการเตรียมขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                       (1) ศึกษาขอมูลพื้นที่ทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมพรอมปฏิบัติงานไดทันที โดยเปน 
สวนลวงหนาเขาพื้นที่กอน เมื่อมีเหตุการณ 
                        (2) ศึกษาพ้ืนที่กันชนระหวางประเทศ เชน เกาะกูด (กก.ตชด.๑๑) ปจจุบันมี
การลักลอบขนน้ำมันเถื่อนเปนจำนวนมาก 
               ๓) ดานการชวยเหลือผูประสบภัย ใหเตรียมกำลัง ยานพาหนะ อุปกรณ และวางแผน
การปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุการณสามารถสนับสนุนไดทั่วทุกภูมิภาค 
             ๒. การปฏิบัติในหวงตอไป  
     ๒.๑ เตรียมการ ถปภ.ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ
ปฏิบัติราชกิจพ้ืนท่ี จว.เพชรบุรี, จว. ประจวบคีรีขันธ และประทับแรมบานพักรับรอง บก.สอ.บช.ตชด.หวงวันที่ 
๗ – ๑๔ ม.ค.๖๕ 
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     ๒.๒ จัดกำลังพลเตรียมพรอมสนับสนุนการปฏิบัติ ในหวงเทศกาลปใหม เชน ชุดปฏิบัติการ
พิเศษ นเรศวร ๒๖๑, ชุดอีโอดี,  ชุดชวยเหลือผูประสบภัย, ชุดปองกันและระงับอัคคีภัย และชุดสนับสนุนอ่ืนๆ
ตามรองขอ โดยสามารถปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับคำสั่ง 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ป
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร ถึงยศรอยตำรวจเอก (หลักสูตร กดต.) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 หวงการฝกอบรม 20 ธ.ค.64 - 10 มี.ค.65 

 บก.กฝ.บช.ตชด. 
หัวขอ จำนวน ชม. หมายเหตุ 

ภาคทฤษฎี (วิชาการ) 
วิชาทั่วไป 78 เรียนรวมทุกหนวยฝกอบรม 

โดย กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. วิชาเฉพาะ 164 
เบ็ดเตล็ด/กิจกรรมเสริมหลักสตูร 30 เรียนแยกแตละหนวยฝกอบรม 
ภาคฝกปฏิบัติ (ณ ที่ตัง้หนวยศูนยฝกอบรม) 
ฝกปฏิบัต ิ 94 เรียนแยกแตละหนวยฝกอบรม 

การเรียนการสอนแบบออนไลน 10 สัปดาห ฝกปฏิบัติ ณ หนวยฝก 2 สัปดาห 
หนวยฝกอบรม หนวยเขารับการฝกอบรม จำนวน (นาย) 

กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. - ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. (1 นาย) 
- กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. (5 นาย) 
- กก.ตชด.21 (43 นาย) 
- กก.ตชด.22 (46 นาย) 
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กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. - กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. (2 นาย) 
- กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. (1 นาย) 
- ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 (7 นาย) 
- กก.ตชด.23 (48 นาย) 
- กก.ตชด.24 (49 นาย) 
- ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 (8 นาย) 
- กก.ตชด.34 (39 นาย) 
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กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. - กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. (1 นาย) 
- กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. (3 นาย) 
- กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. (2 นาย) 
- กก.ตชด.31 (50 นาย) 
- กก.ตชด.32 (57 นาย) 
- กก.ตชด.33 (15 นาย) 

 
 

128 

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 
 
 
 
 

- กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. (1 นาย) 
- กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. (1 นาย) 
- กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. (3 นาย) 
- กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. (3 นาย) 
- ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 (4 นาย) 
- กก.ตชด.11 (25 นาย) 
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หนวยฝกอบรม หนวยเขารับการฝกอบรม จำนวน (นาย) 
 - กก.ตชด.12 (24 นาย) 

- กก.ตชด.13 (18 นาย) 
- กก.ตชด.14 (16 นาย) 
- ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. (7 นาย) 
- กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. (5 นาย) 
- กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. (1 นาย) 
- กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. (4 นาย) 
- กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. (4 นาย) 
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กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. - กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. (2 นาย) 
- ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 (6 นาย) 
- กก.ตชด.41 (47 นาย) 
- กก.ตชด.42 (34 นาย) 
- กก.ตชด.43 (39 นาย) 
- กก.ตชด.44 (21 นาย) 
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   รวมจำนวนผูเขารับการฝกอบรม ทั้งสิ้น 642 นาย 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 1. ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 1) แจงผลการพิจารณากรณี สง.รอง ผบ.ตร.(สส) ขอตัว พ.ต.ต.สุริวงค สมทรง ไปชวยราชการ 
 2) แจงผลการพิจารณาของ รพ.ตร. ไปยัง บก.สอ.บช.ตชด. กรณี ร.ต.อ.หญิง เกวรินทร 
ชิณราช ตำแหนง พยาบาล (สบ 1) รพ.ตร. ขอปฏิบัติราชการที่ บก.สอ.บช.ตชด. 
 3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจ ดำรงตำแหนง ผบ.มว. (ทำหนาที่ ผบ.มว.พยาบาล) สังกัด บช.ตชด. ปจจุบัน 
มีผูสมัครจำนวน 20 ราย 
 4) ประชุมซักซอมการแตงตั้งขาราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู วาระประจำป 2564 
     โดย ตร. กำหนดแนวทางการแตงตั้งขาราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู 
วาระประจำป 2564 

  (1) ขาราชการตำรวจระดับรอง สว. และ ผบ.หมูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ตำรวจชั้นประทวนหรือแตงตั้งเลื่อนชั้นเปนขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งแรกไมครบ 2 ป ไมสามารถ
พิจารณาเสนอขอรับแตงตั้งได 

  (2) ขาราชการตำรวจระดับรอง สว. และ ผบ.หมู แตงตั้งครั้งสุดทายไมครบ 2 ป 
(แตงตั้งวาระ 2563 เม่ือ 16 ก.พ.64) ไมสามารถพิจารณาเสนอขอรับแตงตั้งได ยกเวน 1) กรณีนายเวร
ผูบังคับบัญชาเปลี่ยนสถานภาพและกรณีเสียหายของหนวย และ 2) กรณีขาราชการตำรวจที่มีวุฒิ น.บ. 
แลวสมัครใจเขามาดำรงตำแหนงในสายงานสอบสวน 

  (3) นายเวรที่ไดรับการแตงตั้งโดยมีเงื่อนไขวาหากพนจากตำแหนงดังกลาวแลวให
กลับไปดำรงตำแหนงเดิมใหครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขใหกลับไปดำรงตำแหนงในลักษณะหนาที่การงานเดิม
ในหนวยเดิม ยกเวน 1) ผูบังคับบัญชาทานใหมยังคงตองการใหเปนนายเวร 2) ตามผูบังคับบัญชาทานเดิมไปเปน
นายเวรตอ 
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  (4) กรณีมีเงื่อนไขทายคำสั่งบรรจุหรือแตงตั้ง ไมสามารถพิจารณาเสนอขอรับ
แตงตั้งได ยกเวน กรณีแตงตั้งไปดำรงตำแหนง นว. แตตองดำรงตำแหนงมาแลว 2 ป 

  (5) การแตงตั้งผูทำหนาที่ดานพยาบาลไปดำรงตำแหนงที่มิไดทำหนาท่ีดานพยาบาล 
ไมสามารถพิจารณาเสนอขอรับแตงตั้งได ยกเวน กรณีเขามาเปน ฝอ. ของโรงพยาบาลตำรวจโดยใหยายได
เทาที่จำเปนและนอยที่สุด 

  (6) การขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ไมสามารถพิจารณาเสนอขอรบัแตงตั้งได 

  (7) กรณี ผบ.มว.ฝายปกครอง บก.ปค.รร.นรต. ที่พนจากตำแหนงใหหนวยกัน
ตำแหนงตามที่รองขอ โดย ทพ. จะเปนผูประสานงาน 
  (8) การแตงตั้งรอง สว.(สอบสวน) ออกนอกสายงานสอบสวน จะตองบรรจุเปน 
รอง สว.(สอบสวน) กอน 2 ก.พ.60 (นรต.70) โดยจะตองไมติดเงื่อนไขทายคำสั่งบรรจุแตงตั้ง จึงสามารถพิจารณา
เสนอขอรับแตงตั้งได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงสถานภาพกำลังพลสายงานสอบสวนใหเพียงพอ ตอการปฏิบัติหนาที่ นรต.71 
และ นรต.72 สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนในสานงานสอบสวนเทานั้น ยกเวน กรณีใชทุน 

 (9) กรณียายไปดำรงตำแหนงนอกสังกัด บช.ตชด. ตองไมติดเงื่อนไขทายคำสั่ง 
ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตองยศ ร.ต.อ. ข้ึนไป ขาราชการตำรวจระดับชั้นประทวน ตองยศ จ.ส.ต. ข้ึนไป 
จึงสามารถไดรับการพิจารณาขอรับการแตงตั้งไปดำรงตำแหนงนอกสังกัด บช.ตชด. โดยพิจารณาไมขัดของ ในเกณฑ
รอยละ ๑ จากยอดกำลังพลบรรจุจริงของแตละ บก.   
 (10) ตำแหนงอนุญาตระดับ รอง สว./ผบ.มว. อัตราอนุญาต ๒,353 ตำแหนง 
บรรจุจริง 1,067 ราย พิจารณาไมขัดของรอยละ 1 ได 10.67 ราย และตองเปนขาราชการตำรวจชั้นยศ ร.ต.อ. ขึ้นไป 
จึงสามารถพิจารณาแตงตั้งออกนอกสังกัด บช.ตชด.  
 (11) ตำแหนงอนุญาตระดับ รอง สว.เลื่อนไหล อัตราอนุญาต ๒,520 ตำแหนง 
บรรจุจริง 2,520 ราย พิจารณาไมขัดของรอยละ 1 ได 25.20 ราย  
 (12) ตำแหนงอนุญาตระดับ ผบ.หมู อัตราอนุญาต 26,557 ตำแหนง บรรจุจริง 
15,643 ราย พิจารณาไมขัดของรอยละ 1 ได 156.13 ราย และตองเปนขาราชการตำรวจชั้นยศ จ.ส.ต. ข้ึนไป 
จึงสามารถพิจารณาแตงตั้งออกนอกสังกัด บช.ตชด.  
 (13) ขาราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยน
กำลังพล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
    - ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  10  ราย 
    - ขาราชการตำรวจชั้นประทวน  668  ราย 
    - ลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุนที่ 20  108  ราย 
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
    - ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  9  ราย 
    - ขาราชการตำรวจชั้นประทวน  474  ราย 
    - ลาออกตามโครงการ ปรับเปลี่ยนกำลังพล รุนที่ 21  105  ราย 
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
    - ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  18  ราย 
    - ขาราชการตำรวจชั้นประทวน  296  ราย 
    - ลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุนที่ 22  77  ราย 
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 5) แจงหนวยในสังกัด บช.ตชด. ท่ีมีผูเขารับการฝกอบรมและหนวยฝกอบรมหลักสูตร
การฝกอบรมขาราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ป ขึ้นไป เพ่ือเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุนที่ 11) ดำเนินการ ดังนี ้

  (1) ให กก.3, 4, 5, 7, 8 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
ระหวางวันที่ 20 ธ.ค.64 – 10 มี.ค.65 ตามแผนการฝกอบรมที่แนบ 
 (2) ให ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนผูอำนวยการสถานที่ฝกอบรม ดำเนินการฝกอบรม 
ใหบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการและตามที่กำหนดไวในหลักสูตร เม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวใหดำเนินการ 
  (3) ให ผบก.กฝ.บช.ตชด. ปรับวิธีการฝกอบรม ตามท่ี บช.ศ. กำหนด โดยการเรียน
ภาคทฤษฎีใชการเรียนการสอนทางไกล (online) 10 สัปดาห การฝกปฏิบัติ ณ ศูนยการฝกอบรม 2 สัปดาห 

 6) การฝกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุนที่ 43 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝอ.1 บก.อก. 
บช.ตชด. ไดดำเนินการสอบคัดเลือกขาราชการตำรวจที่สมัครใจและมีคุณสมบัติครบถวน ในวันที่ 15 ธ.ค.64 
เวลา 14.00 -16.00 น. ณ หองประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. โดยมีขาราชตำรวจที่มีรายชื่อ
เขารับการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 13 นาย ขาดสอบ 4 นาย คงเหลือ 9 นาย ซึ่งการดำเนินการสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอย และคณะอนุกรรมการประมวลผลการสอบไดตรวจกระดาษคำตอบของผูเขาสอบ
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีผูผานการคัดเลือก จำนวน 2 นาย ไดแก 

 (1) ร.ต.อ. กานตวัช  สุวรรณโพธิ์ศรี ผบ.มว.กก.ตชด.44 
        (2) ร.ต.อ.หญิง มนตนภา  จีทิพย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 

     ท่ีประชุม รับทราบ 
 2. ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
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     ท่ีประชุม รับทราบ 
4. วาระที่ 6 เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.สมพงษ   เตชะสมบูรณ    รอง ผบช.ตชด. 
 ตามที่ จต. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการตรวจราชการของจเรตำรวจประจำ
หนวยงาน และคณะตรวจราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 ผานระบบ 
(Zoom) ในสวนของ บช.ตชด. สงรายชื ่อขาราชการตำรวจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่จเรหนวยงาน
ระดับ รอง ผบช. จำนวน 1 ทาน และ รอง ผบก. ที่ปฏิบัติงานดานจเรตำรวจประจำหนวย จำนวน 8 ทาน 
ซึ่งแผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให บช.ตชด. ดำเนินการตาม 
แบบตรวจดาน 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดดังนี ้
  1. หนวยระดับ บช. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจราชการระดับ บช. และเปนผูตรวจราชการหนวย    
ระดับ บก. แลวรายงานผลการตรวจราชการตามแบบท่ีกำหนดให จต. ทราบ ภายในวันที่ 31 พ.ค.65 ซึ่งแผน 
การตรวจราชการของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ประมาณเดือน มี.ค. - พ.ค.65  
 2. หนวยระดับ บก. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจราชการระดับ บก. และเปนผูตรวจราชการหนวย 
ระดับ กก. แลวรายงานผลการตรวจราชการตามแบบที่กำหนดให บช. ทราบ ภายในวันที่ 30 เม.ย.65 
  จึงขอใหผูแทนหนวยระดับ บก. ที่ไดเขารวมสัมมนาดังกลาว ไปศึกษาแบบการตรวจ 5 ดาน       
แลวแนะนำใหแตละ กก. เพ่ือจะไดปฏิบัติตามแบบการตรวจไดอยางถูกตองครบถวน 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.2 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต    รอง ผบช.ตชด. 
 4.2.1 การปฏิบัติงานดาน ปป. ซึ่งในสวนของ บช.ตชด. เนนในเรื่องการลักลอบหลบหนีเขาเมือง ยาเสพติด 
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน ในหวงที่ผานมา บช.ตชด. ไดตั้งกลุมรายงานทุกวัน        
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การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอชมเชยหนวยปฏิบัติ บก.ตชด.ภาค 1-4, กก.ตชด.11-14, 21-24,     
31-34, 41-44 และ รอย ตชด.4-7  
  4.2.2 เนื่องจากมีการยกเลิกกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ที่เก่ียวกับยาเสพติด รวม 24 ฉบับ และ
ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรกฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 
มีผลใชบังคับวันท่ี 9 ธ.ค.64 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 มีผลใชบังคับวันที่ 9 พ.ย.64 
จึงกำชับหนวยปฏิบัติ บก.ตชด.ภาค 1-4, กก.ตชด.11-14, 21-24, 31-34, 41-44 และรอย ตชด.4-7 
โดยเฉพาะชุดยาเสพติด ชุดขาวลับ ตองศึกษากฎหมายฉบับใหม และนำไปปฏิบัติใหถูกตองโดยเครงครัด   
 4.2.3 ใหหนวยปฏิบัติจัดทำคำสั่งรองรับคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและเสริมสรางความประพฤติ และวินัยขาราชการตำรวจ และคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
สงให บช.ตชด. (ผาน ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) เพ่ือรองรับกรณีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่
ความรับผิดชอบ 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.3 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรต ิ   รอง ผบช.ตชด. 
 4.3.1 ตามท่ีไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม บก.ตชด.ภาค 3 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 ซึ่งไดพาไปทีศู่นยฝกอาชีพ
นักเรียนเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ศอน.) ดูแปลงผักเกษตรและทัศนียภาพ รวมท้ังสภาพแวดลอมโดยรอบ 
ปญหาที่พบคืออางเก็บน้ำหวยบง ชำรุด ทรุดโทรม ซี่งพื้นที่ของอางเก็บน้ำหวยบงเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหกรมชลประทานใช
กับ รร.ตชด. จึงไดทำเรื่องไปที่ชุมชนและประสานไปที่สำนักงาน กปร. ซึ่งทางสำนักงาน กปร. รับเรื่องและจะนำไปเขา
โครงการของสำนักงาน กปร. ใหในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
  4.3.2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 ไดเดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานรวมกับคณะทานองคมนตรี 
พลากรฯ ณ รอย ตชด.337 เปนฐานใหม ไมมีน้ำ ไมมีไฟฟา ทานองคมนตรีฯ ไดแจงกรมชลประทาน ซึ่งในคณะ 
มีทานรองอธิบดีกรมชลประทานรวมคณะดวยน้ัน ทานรับทราบจะดำเนินการทำแทงคน้ำและสูบน้ำขึ้นมาใหฐาน
ไวใช และฝาก ผกก.ตชด.33 ประสานงานกับชลประทานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการดำเนินการตอไป 
 4.3.3 รอย ตชด.435 สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาเขาซอมแซมบานเรือนที่ประสบอุทกภัย น้ำปา
ไหลหลากและดินโคลนถลมของ นายสวัสดิ์ ขำแจง บานเลขที่ 238 ม.4 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จว.ตรัง 
โดยไดบริจาคมอบเงินชวยเหลือ จำนวน 100,000 บาท ฝาก บก.ตชด.ภาค 4 จัดทำรายงานดังกลาวมายัง 
บช.ตชด.(สวนกลาง) เพ่ือจะไดรายงาน ตร. ในเดือน ม.ค.65 ในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสา ในสวนของการชวยเหลือ
ผูประสบภัยตอไป 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.4 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม    รอง ผบช.ตชด. 
 4.4.1 ใหหัวหนาหนวยระดับ บก./กก. ประชาสัมพันธขาราชการตำรวจในสังกัด เขารับการฉีดวัคชีน
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2 และ 3 ใหครบตามจำนวนที่กำหนด 
 4.4.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติใหกับ บก.ตชด.ภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยขาราชการตำรวจ        
ที่ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ในการปฏิบัติภารกิจสวนตัวหรือกิจกรรมใดๆ    
มิใหเกิดการโจมตีจากผูกอเหตุรุนแรง สำหรับภารกิจสวนตัวใหหัวหนาหนวยกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในการเดินทางและพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม โดยตรวจสอบมาตรการนั้นไดกำหนดไวครบถวนสมบูรณหรือไม ถายัง
ไมครบถวนขอใหเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสงมาตรการดังกลาวมายัง บช.ตชด. เพื่อที่ผูบังคับบัญชา
จะไดตรวจสอบและสั่งการกำชับ เนนย้ำ ตอไป 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
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 4.5 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน    รอง ผบช.ตชด. 
 จากการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มีความมุงมั่น เขมแข็งทุกดาน โดยมีผูบังคับบัญชารวม
ปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติเปนอยางดี สงผลใหเปนที่ชื่นชมเชื่อมั่นศรัทธาแกประชาชนและผูบังคับบัญชา
ระดับ ตร./บช. ตลอดจนเหลาทัพตาง ๆ จึงขอชมเชยและเปนกำลังใจใหกำลังพลทุกนาย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.6 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 4.6.1 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ประสานการปฏิบัติกับ ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ในการสำรวจ
สถานภาพรถเกราะ V-150 วามีจำนวนเทาใดแจกจายไปที่หนวยใดบาง และให ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
ทำขอพิจารณาเสนอวิธีการ ขั้นตอน และประมาณการคาใชจายในการเคลื่อนยายถอนกำลังกลับ เสนอตามลำดับชั้น
ขึ้นมาใหทราบ เพ่ือจักไดพิจารณาสั่งการตอไป   
 4.6.2 เนนย้ำทุกหนวยที่ดำเนินการฝกอบรมขาราชการตำรวจในหลักสูตรตางๆ ผานระบบออนไลน 
ขอใหปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ บช.ตชด. โดยเครงครดั  
 4.6.3 ฝากเรื่องการมอบหมายหนาที่ให รอง ผบช.ตชด. รับผิดชอบตามสายงาน ขอใหพิจารณา
วาเรื่องใดที่ ผบช.ตชด. ควรรับทราบหรือพิจารณาเพ่ิมเติม ขอใหเสนอมาใหทราบดวย 
 4.6.4 กำชับเรื่องการรายงานเหตุการณสำคัญเรงดวน เมื่อมีเหตุการณสำคัญ ผบก., ผกก., ผบ.รอย 
หรือ จนท.ที่รับผิดชอบในการรายงาน จะตองรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน ฝากใหฝายอำนวยการตั้งกลุมไลน      
เพ่ือรายงานเหตุการณสำคัญ โดยเชิญ รอง ผบช.ตชด., ผบก., ผกก., ผบ.รอย และ จนท.ที่รับผิดชอบในการรายงาน   
เขากลุมและกำหนดรูปแบบวิธีการรายงานใหปฏิบัติดวย   
 4.6.5 ฝาก บก.สสน.บช.ตชด. เรงรัดดำเนินการในเรื่องงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 4.6.6 ฝาก ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เรื่องขอสั่งการในการประชุมบริหาร ตร. เมื่อ ยศ./ฝายเลขานุการ 
ไดสงขอสั่งการ ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร. มาแลว ใหดำเนินการนำขอสั่งการในสวนที่ บช.ตชด. รับผิดชอบแจงทุกหนวยทราบ 
และใหหนวยท่ีเปนเจาภาพหลักในเรื่องนั้น นำขอสั่งการมากำหนดเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 
 4.6.7 เนนย้ำในเรื่องภารกิจเฝาตรวจชายแดน ซึ่งปจจุบันมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ      
ไวรัสโคโรนา 2019 สวนหนึ่งมาจากผูลักลอบหลบหนีเขาเมืองเปนพาหะนำเชื้อเขามา ฝากหนวยปฏิบัติ 
เพ่ิมความเขมในการเฝาตรวจชายแดน และยังมีสถานการณการสูรบของประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบ 
บริเวณชายแดนของประเทศไทย คือผูหนีภัยสูรบเขามาฝงไทย มีกระสุนปนใหญเขามาฝงไทย ฝากหัวหนาหนวย
ระดับ บก. เขาไปกำกับดูแลสั่งการเพิ่มเติม เตรียมพรอมดานกำลังพล ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจไดทันที    
  4.6.8 ให ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา และงานมวลชนสัมพันธ    
ใหเปนรูปธรรม เชน กำหนดใหหนวยดำเนินงานในรูปแบบใด มีการรายงานผลการปฏิบัติในรอบสัปดาหหรือรอบเดือน 
แลวนำมาเสนอใหทราบ 
 4.6.9 ให ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการออกแบบเครื่องแตงกายสำหรับผูปฏิบัติงานจิตอาสาและ  
เครื่องแตงกายสำหรับ จนท.ชวยเหลือผูประสบภัย ใหเปนรูปแบบเดียวกัน โดยจะใหหนวยระดับ บก. และ กก. 
เสนอความคิดเห็นและออกแบบก็ได เม่ือเรียบรอยแลวใหเสนอขออนุมัติไปยัง ตร. 
 4.6.10 เนนย้ำทุกหนวยเรื่องการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ รร.ตชด. ขอใหหนวยจัดทำแผน 
การปฏิบัติ และมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานการถวายความปลอดภัย และใหหนวย
เตรียมพรอม รร.ตชด. สำรองไวกรณเีกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 4.6.11 บช.ตชด. ไดดำเนินการจัดทำรานคาสวัสดิการ เพ่ือสงเสริมอาชีพเสริมใหกับขาราชการ
ตำรวจและครอบครัว โดยเปดเปนรานกาแฟ ซึ่งจะนำเมล็ดกาแฟและผลผลิตจาก รร.ตชด. มาวางจำหนาย 
จึงใหทุกหนวยดำเนินการจัดทำรานคาสวัสดิการของหนวย สำหรับเปนชองทางจำหนายผลิตภัณฑหรือสินคา
ของขาราชการตำรวจและครอบครัว  
 4.6.12 ให ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ประชาสัมพันธใหทุกหนวยทราบมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และมีการจัดสวัสดิการใหแกขาราชการตำรวจที่ติดเชื้อ
เชน สถานพยาบาลเขารับการรักษา การเยี่ยวยาผูปวยหลังติดเชื้อ เปนตน          
 4.6.13 ให ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สำรวจ ครู รร.ตชด. และ นักเรียน รร.ตชด. วามีผูที่ไดรับการฉีด
วัคชีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังไมไดรับการฉีดวัคชีนจำนวนก่ีคน แลวนำมารายงานใหทราบ 
  4.6.14 ใหหัวหนาหนวยประชาสัมพันธกำลังพลในสังกัดเขารับการฉีดวัคชีนปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข็มท่ี 2 และ 3 ใหครบตามจำนวนที่กำหนด 
 4.6.15 ฝากหัวหนาหนวยดูแลเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการกำลังพลในสังกัด และใหไปกำกับ
ดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด   
 4.6.16 ให บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินการขับเคลื่อนการฝกหลักสูตรตาง ๆ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. 
เชน หลักสูตรการรบในปา  
  4.6.17 ให บก.สสน.บช.ตชด. รวมกับ บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินการสำรวจอาคารท่ีพักของ กก.5           
บก.สอ.บช.ตชด. ที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด แลวจัดทำแผนการซอมแซมตามความจำเปนเรงดวน โดยให        
เขียนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. และแนบประมาณการคาใชจาย รูปแบบเดิม 
รูปแบบใหม แลวนำมาเสนอใหทราบดวย   
 4.6.18 กำชับเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
 4.6.19 กำชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูท่ีมีอาการซึมเศรา 
เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 
 4.6.20 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
การคามนุษย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 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. 
 
 
 


