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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม วิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 

--------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.ชวนันท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

4. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ   ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4 

 6. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
 7. พ.ต.อ.กันตพิชญ       กฤตวงศวิมาน รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 8. วาที่ พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
 9. พ.ต.ท.รนกร   ริ้วไสว  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 

10. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
11. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
12. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
13. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
14. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  
15. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 
 1. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 2. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธ รอง ผบช.ตชด. 
 3. หนวยรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 49 หนวย 
ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.สมพงษ  เตชะสมบูรณ รอง ผบช.ตชด.   ลาปวย 
 2. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.   ลาปวย 
 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.   ลาปวย 
 4. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด.   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. 
 



- ๒ - 

๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
 

๒. วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมื่อวันพุธท่ี 29 ธ.ค.๖4 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมือ่วันพุธที ่29 ธ.ค.๖4 โดยแกไขดังนี้ 
 2.1 บก.ตชด.ภาค 1 
  - หนาที่ 13 บรรทัดที่ 5 จากขอความ อ.มือง แกไขเปน อ.เมือง 
 2.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
  - หนาที่ 1 เพ่ิมเติมรายชื่อผูเขารวมประชุม พ.ต.อ.ธนพล  โอบออม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
 

3. วาระที่ 4  เรื่องการบรรยายสรุปและรายงานในหวงระยะเวลาที่ผานมา 
 3.1 การสรุปสถานการณภายในประเทศ สถานการณชายแดน และเหตุการณสำคัญ (ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.) 
 สรุปสถานการณดานการขาว 
  1. สถานการณประเทศรอบบานที่สำคัญ 

  1.1 สถานการณประเทศเมียนมา 
 ตั้งแตกลางเดือน ธ.ค.๖๔ - ๑๖ ม.ค.๖๕ มีการสูรบระหวางกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลัง
กะเหรี่ยง KNU บริเวณบานเลเตอกอ อ.เมียวดี จว.เมียวดี ดานตรงขาม อ.แมสอด จว.ตาก และกองกำลังคะยา 
KNPA บริเวณเมืองลอยกอร รัฐคะยา ดานตรงขาม อ.เมือง จ.แมฮองสอน ทำใหมีผูหนีภัยการสูรบชาวเมียนมา
อพยพมายังฝงประเทศไทยเกือบ ๕,000 คน ตั้งแต ๑๗ ม.ค.๖๕ ไมปรากฏขาวสารการสูรบบริเวณใกลชายแดน
แตอยางใด ขณะนี้มีผูหนีภัยชาวเมียนมาสมัครใจขอเดินทางกลับประเทศทั้งหมดแลว 
  แนวโนมสถานการณ ยังมีการสูรบอยางตอเนื่อง ระหวางทหารพมากับกองกำลังกะเหรี่ยง 
KNU /กองกำลังคะยา KNPA และกลุมตอตานรัฐบาลทหาร PDF แตยายพ้ืนที่การสูรบไปดานในของประเทศ  

  1.2 สถานการณประเทศลาว  
 - ไมปรากฏขาวสารสำคัญ  

  1.3 สถานการณกัมพูชา 
 เม่ือ ๗ ม.ค.๖๕ สำนักขาวตางประเทศรายงานขาว กรณี สมเด็จ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

กัมพูชา เยือนเมียนมาและเขาพบ พล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย ผูบัญชาการทหารสูงสุด/ประธานสภาบริหารแหงรัฐ (SAC) 
ของเมียนมา พรอมแตงตั้ง รมว.การตางประเทศกัมพูชา เปนทูตพิเศษอาเซียนดานเมียนมา เพื่อชวยแกปญหาความขัดแยง
ในเมียนมา ผลการหารือเบื้องตนใหยุติการสูรบระหวางทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุมนอย และเปดทางให
สำนักงานขาหลวงใหญผูลี้แหงสหประชาชาติเขาชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ 

 แนวโนมสถานการณ การเจรจาระหวางกัมพูชาและเมียนมายังไมบรรลุผลเปนรูปธรรม 
ซึ่งทางอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส ไมเห็นดวยกับวิธีการแกปญหาความขัดแยงในเมียนมาของกัมพูชา 

  1.4 สถานการณมาเลเซีย 
 ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ ม.ค.๖๕ ทางการมาเลเซีย อำนวยความสะดวกให พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาลไทยพูดคุยกับ นายอานัส อับดุลเราะหมาน ตัวแทนกระบวนการ 
BRN เพ่ือแกปญหาสถานการณความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประเด็นการพูดคุยประกอบดวย
การหาวิธีแกไขปญหาการเมือง การลดความรุนแรง กระบวนการปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย และการจัดตั้งกลไก 
การพูดคุยเพื่อสันติภาพในอนาคตที่ท้ังสองฝายสามารถอภิปรายไดอยางยืดหยุนและมีความหมายเพ่ือผลลัพธ 
ที่เปนรูปธรรม 
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 แนวโนมสถานการณ ผูแทน BRN อาจไมมีอำนาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากปจจุบันมีกลุมผูกอเหตุ
รุนแรงหลายกลุม ซึ่งมีแนวคิดไมตรงกัน 

 2. สถานการณภายในประเทศ 
  2.1 สถานการณความเคล่ือนไหวของกลุมมวลชนที่ไดรับความเดือดรอนในพื้นท่ีกรุงเทพ
และปริมณฑล 
   มีจำนวน ๑๓ กลุม มีการจัดกิจกรรมจำนวน ๓๗ ครั้ง ซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ๒ กลุม ดังนี้ 
    กลุมขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เปนธรรม(ชปส.) หรือ P-move พรอม
เครือขายแนวรวมฯ ประมาณ ๑๕๐ คน นำโดย นายจำนง หนูพันธ ที่ปรึกษากลุม P-move จัดกิจกรรมชุมนุม
คางแรมตอเนื่อง เพ่ือนำเสนอขอเรียกรอง ๑๕ ขอ ใหรัฐบาลแกปญหาเชิงนโยบาย บริเวณหนาสำนักงาน
สหประชาชาติ(UN) และหนาพาณิชการพระนคร ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ ตั้งแต 2๐ ม.ค.๖๕ 
   กลุมเครือขายหนี้สินชาวนา แหงประเทศไทย ประมาณ ๒๕๐ คน นำโดย นายชรินทร 
ดวงดารา ที่ปรึกษากลุมเครือขายหนี้สินชาวนา จัดการชุมนุมคางแรมตอเนื่องเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลเรงแกไขปญหา
หนี้สินของสมาชิกฯ บริเวณริมคลองประปาใตทางดวน ถ.พระราม ๖ หนากระทรวงการคลัง กรุงเทพฯตั้งแต ๒๔ ม.ค.๖๕ 
  2.2 สถานการณความเคลื่อนไหวของกลุมมวลชนที่ไดรับความเดือดรอนในสวนภูมิภาค  
   มีกลุมผูไดรับความเดือดรอนมี ๒๕ กลุม จัดกิจกรรมรวม ๒๕ ครั้ง 
      ๒.๓ สถานการณการชุมนุมของกลุมเห็นตางทางการเมือง 
      กรุงเทพฯ และปริมณฑลมี ๖ กลุม จัดกิจกรรมรวม ๑๒๔ ครั้ง สวนภูมิภาคมี ๑๐ กลุม 
จัดกิจกรรมรวม ๑๔๘ ครั้ง 
      แนวโนมสถานการณ การเคลื่อนไหวของกลุมเห็นตางทางการเมือง ที่แมวาจะมีการรณรงค
อยางตอเนื่องยาวนาน แตยอดมวลชนที่เขารวมกิจกรรมกลับมีจำนวนนอยมากและไมไดรับความสนใจจาก
ประชาชนทั่วไป อยางไรก็ดี ควรใหความสนใจกับคนรุนใหมที่จะมีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต รวมถึงกลุมผูไดรับ
ความเดือดรอนจากนโยบายหรือโครงการของรัฐและผูไดรับผลกระทบจากมาตรการโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ที่มีแนวโนมจะกลายเปนแนวรวมเครือขายกลุมผูเห็นตางทางการเมืองมากขึ้น 
   2.4 สถานการณท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
    หวงเดือน ม.ค.๖๕ เกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ๑๒ เหตุการณ ในพ้ืนที่ จว.ยะลา 
4 เหตุการณ จว.ปตตานี ๔ เหตุการณ และ จว.นราธิวาส 4 เหตุการณ  
    ประเภทเหตุการณ ลอบยิง ๓ ครั้ง ลอบวางระเบิด ๖ ครั้ง ปดลอม/ปะทะ ๓ ครั้ง 
    การสูญเสีย เจาหนาที่ทหาร เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ ๙ นาย เจาหนาที่ฝายปกครอง
บาดเจ็บ ๑ นาย ผูนำทองถิ่น เสียชีวิต ๑ นาย ประชาชน บาดเจ็บ ๒ คน ผูกอเหตุรุนแรง เสียชีวิต ๔ คน 
    แนวโนมสถานการณ คาดวาจะยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพื้นที่
อยางตอเนื่อง เพื่อกอเหตุตอเจาหนาที่ของรัฐ หรือเปาหมายออนแอเพ่ือแสดงศักยภาพของกลุมและการดำรงไวซึ่ง
ความรุนแรงในพื้นที่ 
 สถานการณดานอาชญากรรม 
 1. สถานการณดานยาเสพตดิ 
   จับกุมทั้งหมด 16๕ ครั้ง ผูตองหา ๒๒๓ คน แยกเปน บก.ตชด.ภาค 1 จับกุม 35 ครั้ง, 
บก.ตชด.ภาค 2 จับกุม 25 ครั้ง, บก.ตชด.ภาค 3 จับกุม 45 ครั้ง, บก.ตชด.ภาค 4 จับกุม 60 ครั้ง 

หนวย ยาบา (เม็ด) ไอซ (กก.) กัญชา (กก.) เฮโรอีน (กก.) ฝน (กก.) 
บก.ตชด.ภาค 1 872 0.11 0.02 - - 
บก.ตชด.ภาค 2 1,216,682 1.49 1,945.61 - - 
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หนวย ยาบา (เม็ด) ไอซ (กก.) กัญชา (กก.) เฮโรอีน (กก.) ฝน (กก.) 
บก.ตชด.ภาค 3 1,003,053 0.07 0.04 0.02 - 
บก.ตชด.ภาค 4 820,524 0.52 0.36 0.03 - 

 2. สถานการณดานการลักลอบหลบหนีเขาเมือง  
  จับกุมทั้งหมด 58 ครั้ง ผูตองหา 1,490 คน แยกเปน บก.ตชด.ภาค 1 จับกุม 48 ครั้ง, 
บก.ตชด.ภาค 2 จับกุม - ครั้ง, บก.ตชด.ภาค 3 จับกุม 8 ครั้ง, บก.ตชด.ภาค 4 จับกุม 2 ครั้ง 

หนวย ชาวเมียนมา (คน) ชาวลาว (คน) ชาวกัมพูชา (คน) 
บก.ตชด.ภาค 1 1.339 - 45 
บก.ตชด.ภาค 2 - - - 
บก.ตชด.ภาค 3 91 - - 
บก.ตชด.ภาค 4 15 - - 

 3. สถานการณดานการลักลอบตัดไมทำลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ  
   จับกุมทั้งหมด ๒ ครั้ง (เปนการตรวจยึด) ไมมีผูตองหา เปนผลการปฏิบัติของ บก.ตชด.ภาค 3 
จับกุม ๑ ครั้ง บก.ตชด.ภาค 4 จับกุม ๑ ครั้ง  

หนวย บุกรุก (ไร) ไมพะยูง(ลบ.ม.) ไมสัก (ลบ.ม.) ไมกระยาเลย (ลบ.ม.) ไมชนิดอื่นๆ (ลบ.ม.) 
บก.ตชด.ภาค 1 - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 2 - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 3 - - - 7.19 - 
บก.ตชด.ภาค 4 4 - 1 - 91 - - 4.91 - 

 4. สถานการณดานการโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต 
 เดือน ม.ค.65 ตรวจยึด ๓ ครั้ง เปนผลการปฏิบัติของ บก.ตชด.ภาค 1 จำนวน ๒ ครั้ง รถยนต 
๒ คัน บก.ตชด.ภาค ๓ จำนวน ๑ ครั้ง รถยนต ๑ คัน  
 5. สถานการณดานการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
  จับกุมทั้งหมด ๙ ครั้ง ผูตองหา ๗ คน แยกเปน บก.ตชด.ภาค 1 จับกุม 4 ครั้ง บก.ตชด.ภาค 2 
จับกุม - ครั้ง บก.ตชด.ภาค 3 จับกุม 3 ครั้ง บก.ตชด.ภาค 4 จับกุม 2 ครั้ง  

หนวย ปนสั้น 

(กระบอก) 
ปนยาว 

(กระบอก) 
ปนลูกซอง 

(กระบอก) 
ปนแกป 

(กระบอก) 
ปนไทยประดษิฐ 

(กระบอก) 
ระเบิดขวาง 

(ลูก) 
กระสนุปน 

(นัด) 

บก.ตชด.ภาค 1 1 - - 2 3 - 59 
บก.ตชด.ภาค 2 - - - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 3 1 - - 2 3 - 25 
บก.ตชด.ภาค 4 2 - - - 1 - 13 
 6. สถานการณการลักลอบคาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร  
  จับกุม ๑ ครั้ง ผูตองหาไมมี เปนผลการปฏิบัติของ บก.ตชด.ภาค 3 จับกุม 1  ครั้ง  

หนวย บุหร่ี (ซอง) น้ำมันดเีซล 
(ลิตร) 

น้ำมันเบนซนิ 
(ลิตร) 

รถจักรยานยนต
(คัน) 

รถยนต 
(คัน) 

เรือพรอม
เคร่ืองยนต (คนั) 

บก.ตชด.ภาค 1 - - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 2 - - - - - - 
บก.ตชด.ภาค 3 - - - - ๑ - 
บก.ตชด.ภาค 4 - - - - - - 
     ที่ประชมุ รับทราบ 
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 3.2 การสรุปผลการปฏิบัติท่ีสำคัญของหนวยในรอบเดือน (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
 1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติในการควบคุม และปองกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
ของ บช.ตชด. หวงเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน 
  - จุดตรวจ/จุดสกัด   จำนวน         141 แหง 
  - กำลังพล    จำนวน        ๕๒๓  นาย                            
           ผลการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด  
  - ยานพาหนะ ผานเขา - ออก จำนวน     136,106    คัน 
  - บุคคล ผานเขา - ออก  จำนวน     165,640   ราย 
     การลาดตระเวนเฝาตรวจชายแดนทั้งกลางวันและกลางคนื จำนวน  2,356  ครั้ง 
   2. การดำเนินการกักตัว ในสถานท่ีกักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด. 
   บช.ตชด. ไดรับมอบหมายใหจัดตั้ง Organizational Quarantine (OQ) จำนวน 14 แหง ในพ้ืนที่ 
10 จังหวัด ประกอบดวย จว.จันทบุรี, จว.สระแกว, จว.หนองคาย, จว.เชียงราย, จว.ตาก, จว.กาญจนบุรี, จว.ราชบุรี, 
จว.ประจวบคีรีขันธ, จว.ระนอง และ จว.สงขลา    
       สรุปผลการดำเนินการกักตัว ในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด. 
หวงเดือน พ.ย.64 - ม.ค.65 ดังนี้ 
      - หวงเดือน พ.ย.64 มีการกักตัวสะสม  จำนวน  4,586  คน 
      - หวงเดอืน ธ.ค.64  มีการกักตัวสะสม  จำนวน  4,924  คน  เพิ่มข้ึน  338  คน  
      - หวงเดอืน ม.ค.6๕  มีการกักตัวสะสม  จำนวน  ๕,๖๑๑  คน  เพ่ิมขึ้น  737  คน 
  ๓. ผลการจับกุมปราบปรามอาชญากรรมรายสำคัญของ บช.ตชด. ประจำเดือน ม.ค.65 
  ๓.๑ ผลการจับกุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 
   - เมื่อวันที่ 9 ม.ค.65 เวลาประมาณ ๐๐.๓0 น. ร.ต.อ.ดำรง แกวดำรงชัย ชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดของ กก.ตชด.๔๔ พรอมพวกรวม ๘ นาย และ ชปส.กก.ตชด.๔๔, ชปส.รอย ตชด.๔๔๖, 
๔๔๗, ตำรวจน้ำ จว.ปตตานี, จนท.กอ.รมน.ภาค ๔, จนท.ทหารพราน และ จนท.ตร.สภ.ปะนาเระ ตรวจยึดยาบา จำนวน 
ทั้งสิ้น ๓๓๒,๐๐๐ เม็ด บริเวณใตตนไมริมถนนสาย ๔๐๑ ต.บานทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี จึงนำของกลางสง 
พงส.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป (รอย ตชด.444 เปนหนวยปฏิบัติหลัก) 
   - เม่ือวันที่ 12 ม.ค.65 เวลาประมาณ ๐1.๓0 น. ร.ต.อ.ดำรง แกวดำรงชัย ชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดของ กก.ตชด.๔๔ พรอมพวกรวม 9 นาย รวมกับ รอย ตชด.427, 447 และ จนท.ตร.
กก.๗ บก.รน.(ตำรวจน้ำ), กก.๒ บก.สอท.๒ บช.สอท. ทำการตรวจยึดยาบา จำนวนทั้งสิ้น 80,000 เม็ด เหตุเกิด
บริเวณริมถนน สาย ๔๑๑๐ (ทุงใหญ-พระแสง) ต.ทุงสัง อ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ไดนำของกลางสง พงส.สภ.ทุงใหญ                           
จว.นครศรธีรรมราช เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป (รอย ตชด.444 เปนหนวยปฏิบัติหลัก) 
  3.๒ ผลการจับกุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522  
 - เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. รอย ตชด.๑๓๖ รวมกับเจาหนาที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค, 
เจาหนาที่ทหาร, เจาหนาที่ฝายปกครอง, เจาหนาที่ตำรวจ กก.๕ บก.ปคม., เจาหนาท่ีตำรวจ ตม.จว.กาญจนบุรี ไดรวมกันจับกุม 
ผูตองหาสัญชาติไทย 2 คน และสัญชาติเมียนมา 239 คน บริเวณชายปาละเมาะบานตนมะมวง ม.๗ ต.วังกระแจะ 
อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี นำตัวผูตองหาทั้งหมดพรอมของกลางสง พงส.สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
 4. ขอส่ังการ พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. 
  - ให ผบก.อก.บช.ตชด. ไปปรับการบรรยายสรุปใหตรงกับลักษณะงาน โดยสรุปเปนภาพรวม 
     ที่ประชมุ รับทราบ 
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 3.3 การสรุปผลการปฏิบตัิงานกิจการพลเรือน งานจิตอาสาพระราชทาน และการชวยเหลือผูประสบภัย 
(ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.) 
  เรื่องที่ 1 ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวม
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือน มกราคม 2565 
 ตามที ่บช.ตชด. ไดมีวิทยุกำชับใหทุกหนวยงานในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 
ทุกประเภท ทั้งที่เปนกิจกรรมจิตอาสาซึ่งหนวยดำเนินการเอง และ/หรือที่หนวยไปเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน และใหรายงานผลการปฏิบัติให บช.ตชด.ทราบ เปนประจำทุกเดือน นั้น 
 สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวมของ บช.ตชด. 
ประจำเดือน มกราคม 2565 (หวงวันที่ 21 ธ.ค.64 - 20 ม.ค.65) รวมทั้งสิ้นจำนวน 338 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน        255 ครั้ง แยกเปน 
   1.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน        110  ครั้ง 
   1.3 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน        145  ครั้ง 
 2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ   จำนวน         64  ครั้ง แยกเปน 
   2.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน         23  ครั้ง 
   2.2 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน         41  ครั้ง 
 3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ   จำนวน         19  ครั้ง 
 4. ผูเขารวมกิจกรรม    จำนวน      18,684  คน แยกเปน 
  4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน       3,418  นาย 
  4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น จำนวน        314  นาย 
  4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น  จำนวน       4,546  คน 
  4.4 ประชาชน    จำนวน      10,406  คน 
 เรื่องท่ี 2 การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ ในหวงเดือนมกราคม 2564 
  ขออนุญาตชมวีดีทัศนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหนวยตาง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ความยาวประมาณ 2 นาที 
 เรื่องที่ 3 แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” 
ในภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565  
  รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จำนวน         28 ครั้ง แยกเปน 
   1.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน         27  ครั้ง 
   1.3 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน          1  ครั้ง 
 2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ   จำนวน          3  ครั้ง แยกเปน 
   2.1 หนวยดำเนินการเอง   จำนวน          1  ครั้ง 
   2.2 รวมกับหนวยงานอื่น   จำนวน          2  ครั้ง 
 3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ   จำนวน          4  ครั้ง 
 4. ผูเขารวมกิจกรรม    จำนวน       1,482  คน แยกเปน 
  4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน        834  นาย 
  4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น จำนวน         45  นาย 
  4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น  จำนวน        163  คน 
  4.4 ประชาชน    จำนวน        440  คน 
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  แผนการจดักิจกรรมจิตอาสา เดอืน ก.พ.65 กำชบัใหหนวยในสงักัด ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ดงันี ้
     1. กิจกรรมจิตอาสาในหวงเทศกาลตรุษจีน และวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” 
     2. กิจกรรมจิตอาสาเขาใหการชวยเหลือและฟนฟูประชาชนผูประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
     3. กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณโลหิตในระบบการบริหารจัดการของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  
     4. กิจกรรมจิตอาสาโครงการ "ชุดมวลชน ตร.ชาง" 
 5. กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "ตระเวน ปลูกปา ชายแดน" 
 เรื่องที่ 4 การกำชับขอสั่งการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง สรุปผลการปฏิบัติ
ในประจำเดือน มกราคม 2565    
  ตามที่ บช.ตชด. ไดมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
ในระดับหัวหนาหนวย นั้น 
 สรุปการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ 
และกองรอยปฏิบัติการ ที่เขารวมดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง ประจำเดือนมกราคม 2565 (หวงวันที่ 21 ธ.ค.64-20 ม.ค.65) 
จากจำนวนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งสิ้น 97 หนวย ดังนี้ 
 1.หัวหนาหนวยที่เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง        จำนวน 48 หนวย 
 2.หัวหนาหนวยที่ไมไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง  จำนวน 49 หนวย 
 เรื่องที่ 5 ผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือน มกราคม 2565 
  ในหวงเดือน มกราคม 2565 หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดจัด
กำลังพลชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสา ออกชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุ
สาธารณภัย รวมถึงการเขาไปฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู สรางขวัญกำลังใจใหกับผูประสบภัยใหกลับคืนสู
สภาวะปกติ จำนวน 41 ครั้ง ในพ้ืนท่ี จว.ตราด, จว.จันทบุร,ี จว.สระแกว, จว.ฉะเชิงเทรา, จว.สุรินทร, จว.อุบลราชธานี, 
จว.รอยเอ็ด, จว.อุดรธานี, จว.เลย, จว.เพชรบูรณ, จว.อุตรดิตถ, จว.นาน, จว.แมฮองสอน, จว.ตาก, จว.นครศรีธรรมราช, 
จว.ตรัง, จว.พัทลุง, จว.สตูล, จว.สงขลา, จว.ยะลา รวม 20 จังหวัด แยกเปน 
     1. อัคคภีัย  จำนวน 17 ครั้ง 
     2. ทุพภิกขภัย จำนวน 13 ครั้ง 
     3. อุทกภัย  จำนวน 2 ครั้ง 
     4. วาตภัย  จำนวน 1 ครั้ง 
     5. ภัยแลง  จำนวน 5 ครั้ง 
     6. ภัยหนาว  จำนวน 2 ครั้ง 
     7. ไฟปา   จำนวน 1 ครั้ง 
  โดยจัดกำลังพล 57 ชุด จำนวน 334 นาย มีประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือ 157 ครอบครัว 
จำนวน 420 คน พรอมอุปกรณชวยเหลือ ไดแก รถยนต จำนวน 38 คัน และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 
     ที่ประชมุ รับทราบ 
 3.4 การรายงานผลการปฏิบตัิของหนวยในสังกัด 
 3.๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1  
  1. ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเกาะกูด 

 (1) ที่ตั้งปจจุบันไดสรางเปนฐานชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง พิกัด TT ๓๙๙๙๓๖ บริเวณพ้ืนที่
ปาชุมชนบานอาวสลัด หมู ๖ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด 
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 (2) สถานการณเกาะกูดปจจุบัน 
   - ปญหาการลักลอบตัดไมทำลายปา มีการลักลอบตัดไมอยางตอเนื่อง โดยมีนายทุน

อยูเบื้องหลังในการตัดไมเบญจพรรณ เชน ไมมะคา บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของนาวิกโยธิน บริเวณบานเนินดินแดง 
บานชุมพล เพ่ือขายใหกับผูประกอบการในการทำรีสอรท สรางบานขาย และสงออกนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งเพ่ือตอเติม
สรางบานอยูอาศัยเกือบทุกพ้ืนที่ เนื่องจากหางาย ถาจะซื้อก็ราคาแพง ตองไปซื้อบนฝง ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐ 
ไดพยายามสอดสองดูแล และจับกุมอยูเปนประจำ   

 (๓) ชุดปฏิบัติการเกาะกูด มีอุปกรณ – เครื่องมือ ดังนี ้
 - เรือยางพรอมเครื่องยนต จำนวน ๑ ลำ 
 - รถยนตกระบะ จำนวน ๑ คัน 
 - รถจักรยานยนตวิบาก จำนวน ๓ คัน 
 - การพัฒนาติดตั้ง ดาน เอไอ โดยมี วิศวกร มาสำรวจพื้นที่ เพื่อติดตั้งเรดารตรวจการณ 

เบื้องตนไดเลือกพ้ืนที่ เสาสัญญาณ TOT อาวสลัด พิกัด ๔๘ p TT ๓๕๔๙๓๙๕๑๒๔ บานอาวสลัด หมู ๖ 
ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด 

 (๔) วงรอบการปฏิบัติงานรอบสัปดาหชุดจุดตรวจชายฝงทะเลที่เกาะกูด (กรณีมีภารกิจอ่ืนๆ 
ตามรองขอ หรือมีเหตุการณสำคัญอาจปรับเพ่ือความเหมาะสม) 

วัน ภารกิจการทำงาน ความจำเปน 
จันทร งานดานพิทักษรักษากฎหมาย และรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว 

เชน การออกตรวจสถานบริการโรงแรม, รีสอรท (ตางดาว ยาเสพตดิ)  
 

อังคาร งานดานพิทักษรักษากฎหมาย - ลว.ทางบก, ทางน้ำ  
พุธ งานมวลชนตามระเบียบปฏิบัติประจำของหนวย เชน พบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนในหมูบาน 
 

พฤหัสบด ี งานดานพิทักษรักษากฎหมาย และรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว 
เชนการออกตรวจสถานบริการโรงแรม, รสีอรท (ตางดาว ยาเสพตดิ) 

 

ศุกร รักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว บริเวณ ทาเทยีบเรืออาวสลดั หมู ๖ 
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกดู ฯ 

เน่ืองจากมีนักทองเท่ียว
เดินทางเขามามาก 

เสาร งานมวลชนตามระเบียบปฏิบติัประจำของหนวย เชนพบปะเยี่ยมเยยีน
ประชาชนในหมูบาน 

 

อาทิตย รักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว บริเวณทาเทียบเรืออาวสลดั หมู ๖ 
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกดู ฯ 

เน่ืองจากมีนักทองเท่ียว
เดินทางกลับมาก 

 (5) ผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการเกาะกูดในรอบเดือนที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ลาดตระเวนทางจักรยานยนตเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และปองกัน

การกออาชญากรรมในพ้ืนท่ี เสนทางคลองหินดำ-น้ำตกหวงน้ำเขียว หมู ๑ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด 
 ๒. ลาดตระเวนทางน้ำโดยเรือยางเพ่ือดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยวเสนทาง

คลองยายก๋ี-เกาะแรด หมู ๔ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด 
 ๓. เขาสืบสภาพหมูบานในโครงการสรางจิตสำนึกป ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ หมู ๕ 

บ.อาวพราว ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด 
  ๔. รักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวบริเวณหาดคลองเจา หมูท่ี ๒ ต.เกาะกูด 
อ.เกาะกูด จว.ตราด 
 2. ผลการปฏิบัติงานในพื้นทีห่นวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2 (ชค.ตชด.12) 
  (1) ชค.ตชด.12 จัดเฉพาะกิจจาก กก.ตชด.12 โดยปรับกำลังตามคำสั่งปองกันชายแดน 
ประกอบดวย ๑ ที่บังคับการชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒, ๑ กองรอยเฉพาะกิจสนับสนุนการรบ 
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และ ๔ กองรอยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นควบคุมทางยุทธการตอ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2 
(กกล.บูรพา) ปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดนไทย - กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยหนวยจัดกำลังพลบรรจุตาม 
แผนปองกันชายแดน ปงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน ๔๕๐ อัตรา โดยวางกำลังเพ่ือเฝาตรวจพื้นที่แนวชายแดน ๕๐ กม. 
จำนวน ๓๓ จุดตรวจ, ๙ ดานตรวจ, ๑ จุดผานแดนถาวร, ๑ จุดผอนปรนทางการคา  
  (2) พื้นที่ปฏิบัติการ เปนที่ราบลุมตามแนวเชิงเขา คลายแองกระทะ มีภูเขาลอมรอบ
ตามแนวถนน สายคลองหาด และแนวถนนทางยุทธศาสตรเสน 3479 
  - ทิศเหนือ    ติดตอกับ หนวยเฉพาะกิจอรัญประเทศ  
  - ทิศใต      ติดตอกับ กองกำลังปองกันชายแดนจันทบุรี และตราด 
  - ทิศตะวันออก        ติดตอกับ ประเทศกัมพูชา ดานจังหวัดบันเตียเมียนเจย  
    และจังหวัดพระตะบอง  
  - ทิศตะวันตก   ติดตอกับ อำเภอวังสมบูรณ และอำเภอวังน้ำเย็น 
  (3) การเฝาตรวจ และปองกันชายแดน 
   โดยวางกำลังเพื่อเฝาตรวจพ้ืนท่ีแนวชายแดน ๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๓๓ จุดตรวจ, 
๙ ดานตรวจ, ๑ จุดผานแดนถาวร, ๑ จุดผอนปรนทางการคา 
  หนวยเฉพาะกิจไดใชประโยชนจากการวางกำลังเปน จุดตรวจ, ดานตรวจ ตลอดการ
ลาดตระเวนเพ่ือเฝาตรวจปองกันชายแดน และตั้งจุดสกัดเสริมในพ้ืนที่สวนหลัง เพ่ือสกัดก้ัน และปราบปราม
อาชญากรรมตามแนวชายแดนอีกทางหนึ่ง และลาดตระเวนเดินเทา ลาดตระเวนรถยนต/รถจักรยานยนต ซุมเฝาตรวจ 
ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ และติดตั้งอุปกรณ/ยุทโธปกรณเสริมพิเศษ เชน ระบบ
สองสวาง, รั้วรวดหนาม, ระบบ CCTV เพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีภูมิประเทศตามแนวชายแดนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
     โดยจัดกำลังพล รวมกับเจาหนาที่สวนราชการ, เจาหนาที่ตำรวจ สภ.คลองหาด,
เจาหนาที่ทหารหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2, เจาหนาที่ศุลกากร, เจาหนาที่ฝายปกครอง ลงพื้นที่ออกตรวจตรา
ความเรียบรอยบริเวณตลาดจุดผานแดนถาวรบานเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จว.สระแกว เพ่ือปองกัน 
และปราบปรามการกระทำความผิดที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ และเพิ่มมาตรการดานการขาว โดยจัดตั้งแหลงขาวในหมูบานตามแนวชายแดน             
และจัดเตรียมกำลังประชาชนใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติดานยุทธการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการดำเนินการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จของ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.12 

 (1) เม่ือวันที่ 24 ม.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท หนองพงษ ผกก.ตชด.12 พรอมคณะครู รร.ตชด.
บานเขาสารภี ใหการตอนรับขาราชบริพารในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และคณะหนวยงานราชการตางๆที่เกี่ยวของ ไดมาประชุม สำรวจพ้ืนที่ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันที่ 25 ก.พ.65 

 (2) การเตรียมการรับเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเขาสารภี (ณ วันท่ี 
30 ม.ค.65) พัฒนาพ้ืนที่ ปรับปรุงซอมแซม และทาสีอาคารตางๆ ภาพรวมดำเนินการแลว คิดเปนรอยละ 90  

 (3) การเตรียมการรับเสด็จ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย (โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนเปาหมายสำรอง) (ณ วันที่ 30 ม.ค.65) พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงซอมแซม และทาสีอาคารตางๆ 
ภาพรวมดำเนินการแลว คิดเปนรอยละ 60  
 4. ผลการดำเนินการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จของ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.13 

 (1) เม่ือวันท่ี 26 ม.ค.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะ 
ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค พบครูใหญ และคณะครู 
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ใหการตอนรับ ฟงบรรยายสรุปผลการเตรียมการรับเสด็จ ตรวจพ้ืนที่/เสนทางติดตามการเตรียมความพรอม
พ้ืนที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 (2) โรงเรียนที่กำลังดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี ้
 - รร.ตชด.บานตนมะมวง มอบหมายให รอย ตชด.133 ดำเนินการจัดกำลังพล

เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณ รอยละ 50   
 - รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย มอบหมายให รอย ตชด.136 ดำเนินการจัดกำลังพล
เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 50  
 - รร.ตชด.สุนทรเวช (บานสะเนพอง) มอบหมายให รอย ตชด.135 ดำเนินการ
จัดกำลังพลเขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 50  
 - รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ มอบหมายให รอย ตชด.137 ดำเนินการจัด
กำลังพล เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 55 
 - ศกร.ตชด.ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค มอบหมายให รอย ตชด.134 ดำเนินการ
จัดกำลังพล เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคบืหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 55  
 - รร.ตชด.บานถ้ำหิน (รร.ตชด.เปาหมายสำรอง) มอบหมายให รอยตชด.137 
ดำเนินการจัดกำลังพล เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 50  
 - รร.ตชด.มิตรมวลชน 2 (รร.ตชด.เปาหมายสำรอง) มอบหมายให รอย ตชด.136 
ดำเนินการจัดกำลังพล เขาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ความคืบหนาการดำเนินการในภาพรวมแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 40  
 5. ผลการดำเนินการยายที่ตั้ง ศกร.ตชด.บานไกรเกรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี 

 (1) ขอมูลพ้ืนฐาน 
 - เปดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560   
 - ปจจุบัน มีนักเรียน ทั้งหมดจำนวน 66 คน (ชาย 40 คน, หญิง 26 คน ) 
 - บุคลากร จำนวน 7 คน ประกอบดวย ครู ตชด.จำนวน 5 คน ผูดูแลเด็ก จำนวน 1 คน 

ครูโรงเรียนคูพัฒนา จำนวน 1 คน 
 - ปจจุบัน โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด จำนวน 3 ไร 2 งาน เปนพ้ืนที่ยืมใชจากหนวย

พัฒนาสังคมพื้นที่สูง จำนวน 3 ไร, จากพุทธอุทยานลำขาแขง จำนวน 1 งาน และจากประชาชน จำนวน 1 งาน 
พ้ืนที่ปจจุบัน (ประกอบดวย อาคารเรียน 1 หลัง, อาคารบานพักครู, บานพักนักเรียนชาย 1 หลัง, บานพักนักเรียนหญิง 
1 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง, อาคารพยาบาล, สนามเด็กเลน, โรงเรือนเลี้ยงไก, อาคารโซลาเซลล) 

 (2) พื้นที่ตั้งโรงเรียนแหงใหม  
 - กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืชไดอนุญาตให กก.ตชด.13 ใชพื้นที่เพื่อจัดตั้ง 

ศกร.ตชด.บานไกรเกรียง จำนวน 13 ไร 80 ตารางวา 
 - หางจากที่ตั้งเดิม ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 
 (3) ความคืบหนาการกอสราง 
 - อยูระหวางการปรับพ้ืนที่โดยไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักจาก อบจ.กาญจนบุรี

เขาดำเนินการปรับพ้ืนที่ตั้งแตวันที่ 2 ส.ค.64 เปนตนมา 
 - ปจจุบันปรับพ้ืนที่แลวเสร็จ ประมาณ รอยละ 40 
 (4) เหตุผลและความจำเปนในการขออนุมัติยายที่ตั้ง 
 - หองเรียนไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 
 - พ้ืนที่ในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริไมเพียงพอโดยเฉพาะ โครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวัน 
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 - พ้ืนที่ท่ี ศกร.ตชด.บานไกรเกรียง ใชประโยชนอยูปจจุบันเปนพ้ืนที่ยืมใชจาก 
หนวยพัฒนาสังคมพื้นที่สูง จังหวัดกาญจนบุร,ี พื้นที่พุทธอุทยานลำขาแขง และพ้ืนท่ีชาวบาน 

 - เปนมติประชาคมหมูบานใหยาย ศกร.ตชด.บานไกรเกรียง ใหมาอยูระหวางก่ึงกลาง 
บานลาง และบานบน 
     ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
 1. การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
         ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 10 ครั้ง 
            ๑) เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
รร.ตชด.พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย จำนวน ๒ โรงเรียน (กก.ตชด.๒๑) 
           2) เมื่อวันที่ ๒๓ - 31 ม.ค.๖๕ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดปาเกสรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) 
อ.เมือง จว.อุดรธานี ในการนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ทรงตรวจพื้นที่โครงการฯ และเฝารับเสด็จ 
              ๓) เมื่อวันที่ ๒3 ม.ค.๖๕ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรวิัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เสด็จปฏิบัติพระราชกรณยีกิจในพ้ืนที่ จว.สกลนคร และ จว.นครพนม 
                      ๔) เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ ม.ค.๖๕ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจว.อุดรธานี จว.หนองคาย และ จว.บึงกาฬ    
            ๕) วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.นครราชสีมา  
            ๖) วันท่ี ๒๙ ม.ค.๖๕ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เสด็จปฏิบัติพระราชกรณยีกิจในพ้ืนที่ จว.มหาสารคาม (เปนการสวนพระองค) 
            ๗) สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประทับแรม ณ ตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา ตลอดเดือน ม.ค.๖๕  
           ๘) และในวันท่ี ๑ ก.พ.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.ขอนแกน และ จว.กาฬสินธุ 
 การปฏิบตัิของหนวยตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี ้

                 ก) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด สสน.กอร.ถปภ. 
ประจำพ้ืนที่เสด็จฯ จำนวน 27 ชุด  
                  ข) จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จ 

   ค) จัดกำลังพล ถวายความปลอดภัย จำนวน ๗๕ นาย 
                  ง) มอบหมาย ผกก.ตชด.๒๑, ๒๓, ๒๔ กำกับดูแลการปฏิบัติของกำลังพล   
ที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยในสวนของ ตชด. รวมทั้งรวมประชุม และประสานการปฏิบัติกับสวนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ฯ  
              ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค  
 2. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 ๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร รร.ตชด. พื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๑ จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี ้
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         ๑) รร.ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีนแหงประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (บานโรงเลื่อย) 
ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย (เปนการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ ๕ และเปนครั้งที่ ๑๐๕๗ ของการเสด็จฯ 
รร.ตชด.) 
          ๒) ศกร.ตชด.ทรัพยทรายทอง ต.โคกมะมวง อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย (เปนการเสด็จ
พระราชดำเนินครั้งท่ี ๒ และเปนครั้งที่ ๑,๐๕๘ ของการเสด็จฯ รร.ตชด.) 
          โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., 
พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด, ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ตชด.๒๑ และหนวยงานราชการ 
ประชาชนเดินทางตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ ของท้ัง ๒ แหง รวมทั้งรวมเฝาฯรับเสด็จ และ
ถวายการรายงานฯ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย อยางสมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค 
  ๒.๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕ ตัวแทนจาก กสทช. ไดเดินทางมาเขาพบ ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
และไดหารือในเรื่องบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง และบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation) หรือ
เรียกโดยยอวา “USO” เนื่องจากมีหลายพ้ืนท่ี ที่ Internet ความเร็วสูงยังเขาไมถึง โดย กสทช. ไดมีการจัดตั้ง
ศูนย USO NET เพื่อเปดโอกาสใหมีการเขาถึงการสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหเขามาใชบริการ Internet 
รวมถึงเปนศูนยเรียนรูใหแกเยาวชน สามารถเขามาเรียนรูการใชเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
โดย กสทช. เล็งเห็นกลุมเปาหมายที่จะใหการสนับสนุน คือ รร.ตชด. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ โดยหนวยไดให
หนวยในสังกัดสำรวจขอมูล ร.ร.ตชด. ที่มีความตองการใหดำเนินการจัดตั้งศูนย USO NET เพ่ือจะไดรวบรวมสงขอมูล
ให กสทช.จัดทำแผนดำเนินการติดตั้งตอไป หากมีความคืบหนาประการใด จะนำเรียนใหที่ประชุมเพ่ือกรุณาทราบ 
 ๒.3 สืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร มข. ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.โพนสวรรค จว.นครพนม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 
เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ โดยพระองคทรงมีพระกระแสรับสั่งใหทางคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
หาแนวทางชวยเหลือในดานวิชาการ และกิจการของ ร.ร.ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ โดยทางคณบดีได 
ตอบรับที่จะหาแนวทางชวยเหลือนั้น  
 เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เวลา 09.00 - 11.00 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.
ภาค ๒ พรอมดวย พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว ผกก.ตชด.23 และคณะครูใหญ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 
รวมประชุมหารือแนวทางการสงเสริมผลิตภัณฑของโรงเรียนและชุมชนในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 (ภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรและ บก.ตชด.ภาค 2 ) ณ หองประชุมคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยมี ศจ.ดร.สุมาลี จันทรเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธาน, รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร รองคณบดี
ฝายบริหาร, รศ.ดร.จารุณี ซามาตย รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.อิศรา กานจักร รองคณบดี
ฝายยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร, ผศ.ดร.นิวัฒน ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสรางสรรค, 
ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดฝีายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ เขารวมประชุม และใหการตอนรับ  
   ๓. ผูบังคับบัญชาระดับสูงปฏิบตัริาชการในพื้นที่รับผดิชอบ จำนวน 5 ครั้ง 
       ๓.๑ เม่ือวันที่ 11 ม.ค.65 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล หนวยปฏิบัติงานในสนาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พรอมให
โอวาทและถายรูปรวม ณ บก.ฉก.1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒/ ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร), พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผบ.ฉก.ตชด.๒๑, 
พ.ต.ท.จาตุรันต คำศรี รอง ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ รวมใหการตอนรับ 
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           ๓.๒ เมื่อวันที ่๗ ม.ค.๖๕ พล.ต.อ.ดำรงศกัดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร.(มค.) เดินทาง
มาเปนประธานการประชุมติดตามการสกัดก้ันแรงงานตางดาวลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และการปฏิบัติ
ราชการของงานความมั่นคงในพื้นที่ จว.นครพนม ณ อาคารแสงสิงแกว ชั้น 5 ภ.จว.นครพนม และในวันเดียวกัน ไดเดินทาง
มาตรวจราชการในพื้นท่ี จว.สกลนคร โดยมี พล.ต.ต.สรรธานอินทรจักร ผบก.ภ.จว.สกลนคร, รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร, 
พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว ผกก.ตชด.๒๓ และขาราชการตำรวจในพื้นที่ จว.สกลนคร รวมใหการตอนรับ 
  3.3 ผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยม จำนวน ๓ ครั้ง 
            ก) เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด.ไดเดินทาง
โดย ฮ.กองบินตำรวจ มาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ปองกันชายแดน ทก.ตชด.ภาค ๒ โดยมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน 
ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ตชด.๒๒ และขาราชการตำรวจ 
ทก.ตชด.ภาค ๒ ใหการตอนรับ รับฟงโอวาทในการปฏิบัติหนาที่ พรอมอวยพรปใหม จากนั้นมอบสิ่งของบำรุงขวัญ
และรับฟงบรรยายสรุปสถานการณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ข) จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ไดเดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย มอบสิ่งของ
บำรุงขวัญฐานปฏิบัติการบาระแนะ และจุดตรวจสุริยะวิถี กก.ตชด.๒๑ โดยมี ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.ปาริชาติ 
บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21 และขาราชการตำรวจ ใหการตอนรับ และไดเดินทางพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหาร
กัมพูชา ณ บริเวณหลักเขตแดนที่ ๒๗ บานบาระแนะ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย 
             ค) เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๕ ผบช.ตชด. และคณะฯ เดินทางตรวจความพรอมการเตรียมการ 
รับเสด็จ ศกร.ตชด.บานทรัพยทรายทองฯ ต.โคกมะมวง อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย และ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 
(บานโรงเลื่อย) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย   
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๓ บก.ตชด.ภาค 3 
 1. การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ รร.ตชด. (กก.ตชด.32)  
     1.1 ความคืบหนาในการเตรยีมการ รร.ตชด./ศกร.ตชด. ตามหมายเสด็จฯ 
 รร.ตชด.เปาหมายหลัก 
 - รร.ตชด.เจ้ำพอหลวงอุปถัมภ4 ดำเนินงานแลวเสร็จ  รอยละ 70 (รอย ตชด.327) 
 - ศกร.ตชด.บานฟาไทยงาม ดำเนินงานแลวเสรจ็  รอยละ 60 (รอย ตชด.326) 
 - รร.ตชด.บานดอยลาน ดำเนินงานแลวเสร็จ  รอยละ 60 (รอย ตชด.324) 
 - รร.ตชด.เทคนิคดสุิต ดำเนินงานแลวเสร็จ  รอยละ 70 (รอย ตชด.324) 
 - ศกร.ตชด.อินทรีอาสา ดำเนินการแลวเสร็จ  รอยละ 70 (รอย ตชด.325) 

 รร.ตชด.เปาหมายสำรอง 
 - รร.ตชด.ชนัตถปยะอุย ดำเนินงานแลวเสร็จ รอยละ 60 (รอย ตชด.326) 

 - รร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา ดำเนินงานแลวเสร็จ รอยละ 55 
(รอย ตชด.326) 

 - รร.สังวาลยวิทย 8 ดำเนินงานแลวเสร็จ รอยละ 55 (รอย ตชด.327) 
 รร.ตชด.ท่ียกเลิก 

           - รร.ตชด.บำรุงท่ี 112 (เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019)  
     1.2 การตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ  
           - หวงวันที่ ๒๓ - ๒๕ ม.ค. ๖๕ พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๓ 
พรอมคณะ เดินทางมาตรวจความพรอมในการเตรียมการรับเสด็จ รร.ตชด./ศกร.ตชด.เปาหมายรับเสด็จ 
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สังกัด กก.ตชด.๓๒ ทั้ง ๙ แหง พรอมไดใหคำแนะนำในการถวายการรายงานของครูใหญ ครูประจำจุด, นักเรียน 
ที่จะถวายรายงาน และการเตรียมความพรอมในจุดตางๆ โดยมีกำลังพลในสังกัด กก.ตชด.๓๒ ครูและนักเรียน 
รร.ตชด./ศกร.ตชด.เปาหมายรับเสด็จ ใหการตอนรับ  
     1.3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
           รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในพื้นเปาหมายเสด็จฯ ท้ังหมด พบผูติดเชื้อฯ ดังนี้ 
              - ครู ตชด. จำนวน 1 คน 
              - นักเรียน จำนวน 7 คน 
              - ราษฎร จำนวน 45 คน 
              - รวมพ้ืนที่เปาหมายเสด็จฯ จำนวน 53 คน 
              - ผูติดเชื้อรักษาหายและกลับแลว จำนวน 29 คน 
              - เขารับการรักษาคงเหลือ จำนวน 24 คน 
            หมายเหตุ รร.ตชด.บำรุงที่ 112 พบผูตดิเชื้อฯ มากที่สุด ดังนี้ 
              - ครู ตชด. จำนวน 1 คน 
              - นักเรียน จำนวน 7 คน 
             - ราษฎร จำนวน 39 คน 
              - รวมพ้ืนที่เปาหมายเสด็จฯ จำนวน 47 คน 
              - ผูติดเชื้อรักษาหายและกลับแลว จำนวน 29 คน 
              - เขารับการรักษาคงเหลือ จำนวน 18 คน  
           1.3.1 มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    ๑) วิทยุสั่งการให รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยางเครงครัด และมาตรการของจังหวัด 
                    ๒) หากพบครู บุคลากร และนักเรียน ติดเชื้อใหประสาน รพ.สต.ในพ้ืนท่ี 
และรายงานใหหนวยทราบโดยทันท ี
                    ๓) ขอรับการสนับสนุนบุคลากรพรอมอุปกรณชุดตรวจเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19) 
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจคัดกรอง ทุก ๑๕ วัน และ ๓ วัน กอนรับเสด็จ 
                    ๔) ขอรับการสนับสนุนอุปกรณชุดตรวจเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19) จาก บช.ตชด. 
เพ่ือตรวจคัดกรอง ทุก ๒๐ วันและ ๖ วัน กอนรับเสด็จ 
                    ๕) กอนวันรับเสด็จ ประมาณ ๑ สัปดาห ทางสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย จะปดหมูบานบริการพื้นที่รับเสด็จฯ เพ่ือทำการตรวจคัดกรอง  
 2. สถานการณการสูรบ ทมม. กับ ชกน. ในพื้นที่ดานตรงขาม อ.แมสอด และ อ.พบพระ 
จว.ตาก (พื้นที่ กก.ตชด.34)  
     2.1 สรุปเหตุการณ หวงวันที่ 28 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65 
           28 - 30 ธ.ค.64 ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
           31 ธ.ค.64 มีเสียงปน ค. ไมทราบชนิด และขนาด ตกลงบริเวณในฝงเมียนมา 
หางจากแนวชายแดนไทย ประมาณ 5 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           1 - 3 ม.ค.65 ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
           4 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขาม บ.ดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด หางจากแนว
ชายแดนไทยประมาณ 5 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           5 - 6 ม.ค.65  ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
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           7 ม.ค.65  มีการปะทะตรงขาม บ.ดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด หางจากแนว
ชายแดนไทย ประมาณ 5 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           8 - 9 ม.ค.65 ไมมีการปะทะกันแตอยางใด 
           10 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขามบานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด และ ตรงขาม
พ้ืนที่บานแมกุหลวง ต.แมกุ อ.แมสอด หางจากแนวชายแดนไทยประมาณ 5 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           11 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขามบานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด และ ตรงขาม
พ้ืนที่บานแมกุหลวง ต.แมกุ อ.แมสอด หางจากแนวชายแดนไทยประมาณ 5 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           12 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขามบานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด หางจาก
แนวชายแดนไทยประมาณ 1 - 3 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           13 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขามบานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด หางจาก
แนวชายแดนไทยประมาณ 1 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           14 ม.ค.65 มีการปะทะ ตรงขามบานแมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด มีการโจมตี             
ทางอากาศ หางจากแนวชายแดนไทยประมาณ 1 กม. ไมทราบความเสียหาย 
           15 - 31 ม.ค.65 ไมมีการปะทะกันแตอยางใด  
     2.2 สรุปพื้นท่ีสูรบดานตรงขาม อ.แมสอด และ อ.พบพระ จว.ตาก  
           1) พ้ืนที่ บ.เลเกกอ จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.ดอนไชย ม.6 ต.แมตาว อ.แมสอด 
(ปจจุบันมีการสูรบ แตหางชายแดน 5 กม.) 
           2) พื้นที่ บ.แมทอดตะเล จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.ดอนไชย ม.6 ต.แมตาว 
อ.แมสอด (ปจจุบันมีการสูรบ แตหางชายแดน 5 กม.) 
           3) พื้นที่ บ.ผาลู จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.แมโกนเกน ต.มหาวัน อ.แมสอด 
(ปจจุบันมีการสูรบ แตหางชายแดน 1 - 3 กม.)    
           4) พ้ืนที่ บ.เองจ่ีเหมียน จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.แมกุหลวง ต.แมกุ อ.แมสอด 
(ปจจุบันมีการสูรบ แตหางชายแดน 5 กม.) 
           5) พื้นที่ บ.มินละปาน อ.เมียวดี จ.เมียวดี สมม. ตรงขาม บ.แมโกนเกน ต.มหาวัน 
อ.แมสอด จว.ตาก (ปจจุบันมีการสูรบ แตหางชายแดน 5 กม.) 
           6) พื้นที่ บ.ชิบาโบ ก่ิง อ.วาเลย จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สมม. ตรงขาม บ.หมื่นชัย 
ต.พบพระ อ.พบพระ (ปจจุบันไมมีการสูรบ) 
            หมายเหตุ ปจจุบัน ทมม. สามารถเขายึดฐานฯ และพื้นที่หมูบานมวลชนของ กกล.
KNLA/KNU ไดทั้งหมดแลว  
     2.3 ผูหนีภัยฯ และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พักรอ  
           1) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พื้นที่พักรอ ที่ รร.บานแมตาวกลาง (มิตรภาพ 26) 
หมู 5 ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตาก (ปจจุบันไมมีผูหนีภัยฯ)    
           2) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พื้นที่พักรอ ที ่ คอกวัวมหาวันเมยโคง (ทาเจเพ็ญ) 
หมู 1 ต.มหาวัน อ.แมสอด (ปจจุบันไมมีผูหนีภัยฯ) 
            3) พ้ืนที่ปลอดภัยชั่วคราว/พื้นที่พักรอ ที่ สนามกีฬา บ.แมกุใหมทาซุง (ใกลวัด
ดอยพระธาตุ) หมู 9 ต.แมกุ อ.แมสอด (ปจจุบันไมมีผูหนีภัยฯ)  
           4) พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว/พื้นที่พักรอ ที่ วัดบานหมื่นชัย หมู 5 อ.พบพระ 
จว.ตาก (ปจจุบันไมมีผูหนีภัยฯ)  
            หมายเหตุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 ผูหนีภัยฯ สมัครใจเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งหมด  
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    2.4 ชองทางการอพยพของผูหนีภัยฯ   
           1) ชองทางบานดอนไชยหมู 1 ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก 
           2) ชองทางบานแมกุใหมทาซุง หมู 9 ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก 
           3) ชองทางบานแมโกนเกนหมูที่ 1 ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก  
     2.5 ผลกระทบตอฝายไทย 
           ๑๖ ธ.ค.๖๔ มีลูกกระสุนปน ค 81 ตกมายังฝงไทย จำนวน 2 ลูก บริเวณ 
บ.ไรดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตาก 
           ๑๗ ธ.ค.๖๔ มีลูกกระสุนปน ค 81 ตกมายังฝงไทย จำนวน ๓ ลูก บริเวณ 
บ.ไรดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตาก 
           ๒๔ ธ.ค.๖๔ มีลูกกระสุนปน ค 81 ตกมายังฝงไทย จำนวน ๒๘ ลูก บริเวณ 
ริมแมน้ำเมย บานไรดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตาก 
           ๒๕ ธ.ค.๖๔ มีลูกกระสุน RPG จำนวน 1 ลูก ตกบริเวณหลังคาบานราษฎรไทย 
บานหมื่นชัย อ.พบพระ จว.ตาก ไดรับความเสียหายบางสวน 
           ๒๗ ธ.ค.๖๔  มีลูกกระสุนปน ค 81 ตกมายังฝงไทย จำนวน ๒ ลูก บริเวณ 
บ.ไรดอนไชย ต.แมตาว อ.แมสอด จว.ตาก 
           หมายเหตุ ตั้งแตวันที่ 28 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65 ไทยไมไดรับผลกระทบจาก
การสูรบฯ  
     2.6 สรุปการปฏิบัติท้ังหมดของฝายไทย 
 1) หนวยปฏิบัติหลัก ไดแก กกล.นเรศวร, ฉก.ร.14 และ ฉก.ตชด.34  
           2) หนวยปฏิบัติรวม ไดแก ฝายปกครองอำเภอแมสอด และองคการบริหารสวน
ทองถ่ินในพื้นที ่
           ฉก.ตชด.34 ดำเนินการ ดังนี ้
 1) จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการในพ้ืนที่จำนวน 3 ฐานฯ โดยจัดฐานฯ ละ 4 นาย            
ออกลาดตระเวนฯทุกวัน และจัดฐานฯ ละ 2 นาย ปฏิบัติหนาที่รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรักษาความปลอดภัย
แกผูอพยพฯ  
 2) จัดรถเกราะวี 150 จำนวน 2 คัน พรอมกำลังพล 7 นาย ออกลาดตระเวน
ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกวัน 
 3) จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วจำนวน 12 นาย เตรียมพรอม ณ ที่ตั้ง และออกปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนในพ้ืนที่เม่ือมีการรองขอ 
 4) จัดกำลังพลชุดจิตอาสา รวมอำนวยความสะดวก และแจกสิ่งของบริจาคผูหนีภัยฯ  
     2.7 แนวโนมสถานการณ  
           - สถานการณการสูรบภายหลังวันที่ 15 ม.ค.65 เริ่มสงบลงไมปรากฏการสูรบ
ในพ้ืนที่ชายแดนเมียนมา ตรงขามฝงไทยแตอยางใด คาดวา ทมม. ไดทำการยึดหมูบานมวลชนของ กกล.KNLA/KNU 
ตามแนวชายแดนเมียนมา ไดสำเร็จ ซึ่งหมูบานดังกลาว เปนแหลงมวลชน และที่ตั้งหนวย นขต. ของ กกล. 
KNLA/KNU และเปนพื้นที่จุดยุทธศาสตรสำคัญ ในการสงกำลังบำรุง เพ่ือปฏิบัติการทางทหารในอนาคต ประกอบกับ
ความสูญเสียของทั้งสองฝาย สงผลใหสถานการณในหวงปจจุบันสงบลง 
           - ในหวงระยะตอไป สถานการณตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวย
บริเวณพ้ืนที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ทางดานทิศตะวันตกของ จว.ตาก คาดวา จะมีแนวโนมของสถานการณ 
การสูรบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แตการสูรบไมรุนแรง เนื่องจากฝาย ชกน.กลุมตางๆ กับ ทมม. ยังไมสามารถหาขอยุติ
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รวมกันได ฝาย ทมม. อาจมีการเสริมกำลังเขามายังพ้ืนที่การสูรบเพ่ือปฏิบัติการทางทหารตอกลุม กกล.KNLA/KNU 
ในพ้ืนที่ตรงขาม อ.แมสอด จว.ตาก และ อ.สบเมย จว.แมฮองสอน สวนฝาย ชกน.นาจะใชกลยุทธการรบแบบกองโจร 
จัดชุดซุมโจม (๓-๕ คน) วางกับดักระเบิดตามเสนทางท่ีคาดวาฝาย ทมม.จะเคลื่อนไหว เพ่ือสรางความสูญเสีย
ใหกับฝาย ทมม.  
 3. การติดตามกรณีรถยนตถูกโจรกรรมนำออกราชอาณาจักร (รอย ตชด.344) 
     - เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.รอย ตชด.๓๔๔ ไดรับแจง จาก ฉก.ร.14 วา
มีรถแจงหาย เวลา 10.30 น. เจาของรถยนต ไดติดตอ โทรหา พ.ต.ต.ฐัตพล สายโรจน ผบ.รอย ตชด.๓๔๔ 
แจงวา GPS ขึ้นอยู ฝงประเทศเมียนมาร ตรงขาม อ.ทาสองยาง จว.ตาก (ในไทยไมขึ้นสญัญาณ GPS) เนื่องจาก
โดนตัดสัญญาณ โดยเจาของรถสงขอมูลให พ.ต.ต.ฐัตพล สายโรจน ผบ.รอย ตชด.๓๔๔ วา ผานดานหวยยะอุ 
อ.แมสอด จว.ตาก วันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 16.12 น. รอย ตชด.344 จึงไดประสานกับ กกล.KNLA/KNU 
ขอความรวมมือติดตามรถกระบะ ยี่หอโตโยตา รุนรีโว(เกียรออโต) ๔ ประตู สีดำ ทะเบียน ๗กม-๖๐๐๙ กทม. 
มีรอยบุบดานทายรถขางซาย ซึ่งถูกลักลอบโจรกรรมนำออกจากราชอาณาจักรไทย บริเวณพ้ืนที่ตรงขาม อ.ทาสองยาง 
จว.ตาก (ไมทราบจุดลักลอบนำออกฯ แตภายหลังตรวจพบสัญญาณ GPS. ระบุเสนทางผานบานตาเล - อ.เมียวดี สมม.) 
และเวลา 16.30 น. ไดพบรถคันดังกลาว และนัดกันวาจะนำรถมาคืนใหเวลา 20.00 น. เรียกคาไถ 100,000 บาท 
หลังจากนั้นทางฝงประเทศเมียนมาร ขอเลื่อนการสงรถคืน เปนวันที่ 15 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. (แตขามไปคุย 
เวลา 11.00 น.) 
     - เมื่อวันท่ี ๑๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. รอย ตชด.๓๔๔ พรอมเจาของรถยนตท่ีถูก
โจรกรรม เดินทางขามไปฝงประเทศเมียนมาร บ.เลอเปอเฮอ(สมม.) บก.พัน ๒๒ พล น๗ กกล.KNLA/KNU. 
พบ ผบ.พัน ๒๒ ไดเรียกคาไถ 100,000 บาท เพิ่มเปน 430,000 บาท เนื่องจาก รถคันนี้ถูกขายไปในราคา
นี้ที่ฝงประเทศเมียนมาร จากนั้น ตอรองราคาจบกันที่ 180,000 บาท และขามกลับมายังฝงประเทศไทยเวลา 
๑๗.๐๐ น. และเวลา 23.30 น. สงกลับคืนฝงไทย  
 4. การตรวจยึดรถขามแดน เมื่อวันท่ี 18 ม.ค.65 (รอย ตชด.344)  
     - สืบเนื่องจาก กรณีไดรับแจงวามีรถยนตถูกโจรกรรมขามแดน ไปยังประเทศเมียนมาร  
รอย ตชด.๓๔๔ จึงไดทำการสืบสวนหาขาวขบวนการลักลอบนำรถสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน และไดรับแจง
ขาวลับวา จะมีขบวนการลักลอบนำรถสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน รอย ตชด.๓๔๔ จึงทำการดักซุม บริเวณ 
ปาชาบานทุงถ้ำ ถนนเชื่อมตอไปยังชองทางทาขามธรรมชาติแมน้ำเมย หมู ๙ ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จว.ตาก 
จนกระทั้งเวลา ๒๒.๐๐ น. พบ นายปองศักดิ์ นวัฒสกุล เขามาในพ้ืนที่บริเวณดงักลาว จึงไดควบคุมตัวสอบถาม 
ไดความวาเปนคนมาดูตนทางเพื่อใหรถขามไป จากนั้นเจาพนักงานชุดจับกุมพบเห็นบุคคลเพศชาย 1 คน เดินเขามา
บริเวณที่เจาหนาที่ซุมเฝาตรวจอยูเจาหนาที่จึงไดแสดงตัวเพ่ือสอบถามบุคคลชายคนดังกลาวจากการสอบถาม 
ทราบชื่อภายหลังวาคือ นายชิโพ (ไมมีชื่อสกุล) และไมสามารถแสดงเอกสารประจำตัวซึ่งตนได ยอมรับวาตนได
ขามแมน้ำเมยมาเพื่อดูทางใหรถที่จะสงออกไปยังประเทศพมา เจาหนาที่จึงไดทำการควบคุมตัวไว จากนั้น มีบุคคล
เพศชาย 1 คน เดินเขามาบริเวณ เจาหนาที่เฝาอยูเจาหนาท่ีจึงไดแสดงตนและสอบถาม ทราบชื่อวานายพนม 
พงศไพรพนา และไดยอมรับวาตนมาดูตนทางใหรถที่จะสงออกไปยังประเทศพมาเจาหนาที่จึงไดทำการควบคุม
ตัวไว จากนั้นเมื่อ เวลา ๒๓.๔๐ น. มีรถยนต ๑ คัน (ไมทราบทะเบียน) ขับเขามาบริเวณที่เจาหนาท่ีเฝาอยู 
เจาพนักงานชุดจับกุมจึงไดแสดงตนเปนเจาพนักงานขอทำการตรวจคน พบวาเปนรถยนตนิสัน เทอรรา สีน้ำตาล 
หมายเลขทะเบียน 9 กฒ 5436 กรุงเทพมหานคร พบคนขับคือ นายศุภณัฏฐ บันดาลฤทธิ์ อายุ ๒๔ ป, นาย จอเซเว 
(ไมมีชื่อสกุล) อายุ ๒๓ ป นั่งเบาะฝงซายคนขับ และนายแบละแบละ (ไมมีชื่อสกุล) นั่งเบาะหลังคนขับ ผูตองหา
ใหการรับสารภาพวาจะนำรถขามไปยังฝงเมียนมาร จึงทำการจับกุมผูตองหา สง พงส.สภ.ทาสองยาง เพื่อดำเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป  
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 5. สถานการณหลบหนีเขาเมืองในพื้นที่ อ.ทาสองยาง (รอย ตชด.344) 
     - เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหมีการปดประเทศ ทำให
แรงงานตางดาวไมสามารถเดินทางเขามาทำงานในประเทศไทย ตามกฎหมายแรงงานได และเมื่อสถานการณ             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มดีข้ึน สถานประกอบการกิจการตางๆ ตองการแรงงานเพ่ือมาทำงานมากขึ้น 
แตดวยประเทศไทย ยังไมมีการเปดรับแรงงานตางดาวในระบบ จึงทำใหแรงงานตางดาวจากประเทศเมียนมาร 
เกิดการลักลอบหลบหนีเขาเมืองตามชองทางทาขามธรรมชาติ และมีการจายคานายหนาเดินทางเขามาในราคาที่
สูงมาก โดยมีคาใชจายสูงถึง 20,000 - ๓๐,๐๐๐ บาท ตอคน เพื่อเดินทางเขามาในประเทศไทย จึงเกิดขบวนการ
ลักลอบขนยายแรงงานตางดาว ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำใหมีการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
แตก็ยังมีการแอบลักลอบนำพาบุคคลตางดาว เนื่องจากขบวนการลักลอบไดรับเงินตอครั้งเปนจำนวนมาก อีกทั้ง
ในพ้ืนที่ชายแดนอำเภอทาสองยางมีความกวางดานหนาแนวชายแดนประมาณ ๑๕๐ กม. มีชองทางทาขามตลอด
แนวชายแดน ทั้งชองทางหลักและชองทางยอยเปนจำนวนมาก และเสนทางพ้ืนที่ตอนใน อ.ทาสองยาง จว.ตาก 
สามารถเดินทางเขาไปยัง อ.อมกอย จว.เชียงใหม ซึ่งเปนเสนทางหมูบานชาวไทยพ้ืนที่เขาสูง โดยมีเสนทางเปน
จำนวนมาก ซึ่งยากตอการควบคุม จึงทำใหปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทวีความรุนแรง
อยางตอเนื่อง  
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
 1. ถอดบทเรียนจากการรับเสด็จในพื้นที่ กก.ตชด.42 (รร.ตชด.บานเขาวัง) และ กก.ตชด.44 
(รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ) 
   เม่ือวันท่ี ๑๗ ม.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน รร.ตชด.บานเขาวัง 
ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สังกัด กก.ตชด.๔๒ และ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.บุดี อ.เมือง 
จว.ยะลา สังกัด กก.ตชด.๔๔ โดยหนวยไดรวบรวมปญหาขอขัดของจากการรับเสด็จ ในหวงดังกลาว เพ่ือนำไปสู
การปรับปรุงแกไข ใหการรับเสด็จในโอกาสตอไป บรรลุวัตถุประสงคเปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรต ิ
   - กรณีโรงเรียนท่ีจะเสด็จฯ ตามกำหนดการ มีเหตุการณที่ไมสามารถทูลเชิญเสด็จฯ 
ทรงติดตามการดำเนินงานได เชน เกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) 
เปนตน และหนวยไดมีการจัดเตรียมโรงเรียนสำรองไวกอนลวงหนา การดำเนินการของโรงเรียนสำรองตองมีความพรอม 
๑๐๐% เสมือนพระองคทานเสด็จฯ จริง และสามารถปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับคำสั่งใหปฏิบัติ 
   - รร.ตชด.ทุกโรงเรียน ควรดำเนินการปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา และรักษาสภาพแวดลอม 
อยางนอย ๗๐-๘๐% อยางตอเนื่อง มีความพรอมในการรับเสด็จ ไดตลอดเวลา 
   - การจัดทำขอมูลในการบรรยายสรุป จะตองมีความถูกตองตามกรอบที่กำหนด 
ตามคูมือคำแนะนำการเตรียมการรับเสด็จ ของ บช.ตชด. ป พ.ศ.๒๕๕๙ และตามคำแนะนำ/ขอเสนอแนะจาก
คณะตรวจความพรอมการรับเสด็จ สำนักงานโครงการตามพระราชดำริฯ 
   - การถวายรายงานขอมูล ของ ครูใหญ ครู นักเรียน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
ควรมีการซักซอมการปฏิบัติใหเกิดความคลองแคลว ชัดเจน ถูกตอง 
  - สวนเก่ียวของกับการรับเสด็จ จำเปนตองศึกษาคูมือฯ ใหเปนไปตามขั้นตอน 
ที่กำหนด 
 2. สถานการณการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.   
   ๒.๑ สถิติการกอเหตุรุนแรง ผู ไดรับบาดเจ็บ และผู เสียชีวิต จากสถานการณ  
การกอเหตรุุนแรงในพื้นท่ี จชต. เปรียบเทียบระหวางป ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 



- ๑๙ - 

     ๒.๑.๑ สถิติการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. รวมทั้งอาชญากรรมท่ัวไปในหวงที่
ผานมา โดยเปรียบเทียบระหวางป ๒๕๖๓ มี ๒๑๒ เหตุ และป ๒๕๖๔ มี ๓๐๖ เหตุ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถิติการ
กอเหตุในป ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๖๓ 
     ๒.๑.๒ สถิติการกอเหตุรุนแรงเปนรายเดือน ระหวางเดือน ม.ค.-ธ.ค. ป ๒๕๖๓ 
จำนวน ๕๔ เหตุ โดยเหตุสูงสุดเกิดขึ้นในเดือน ม.ค.-ก.พ. จำนวน ๙ เหตุ และป ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๗ เหตุ โดยเหตุ
สูงสุดเกิดข้ึนในเดือน เม.ย. จำนวน ๑๘ เหตุ (เหตุการณกรือเซะ) และเดือน ธ.ค. จำนวน ๑๘ เหตุ (ตอบโตการปฏิบัติ
เชิงรุกการพูดคุยสันติภาพ) และจังหวัดที่มีเหตุเกิดขึ้นในภาพรวมสูงสุดคือ จว.นราธิวาส  
     ๒.๑.๓ ยุทธวิธีหรือรูปแบบการกอเหตุป ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ เหตุ สวนใหญเปนเหตุ
ยิงและระเบิด จำนวน ๒๕ เหตุ และป ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๗ เหตุ สวนใหญเปนเหตุระเบิด จำนวน ๖๖ เหตุ 
     ๒.๑.๔ การกอเหตุยิงและระเบิด รายอำเภอในพื้นที่ จว.ยะลา เปนเหตุยิง ๕ เหตุ 
สวนใหญเกิดเหตุในพื้นที่ อ.บันนังสตา จำนวน ๔ เหตุ และเหตุระเบิด ๑๖ เหตุ สวนใหญเกิดเหตุในพ้ืนท่ี อ.เมืองยะลา 
จำนวน ๖ เหตุ 
    ๒.๑.๕ การกอเหตุยิงและระเบิด รายอำเภอในพื้นที่ จว.ปตตานี เปนเหตุยิง ๘ เหตุ 
สวนใหญเกิดเหตุในพื้นที ่อ.โคกโพธิ์, ทุงยางแดง อำเภอละ ๒ เหตุ และเหตุระเบิด ๙ เหตุ สวนใหญเกิดเหตุใน
พ้ืนที่ อ.ยะรัง อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อำเภอละ ๒ เหตุ 
     ๒.๑.๖ การกอเหตุยิงและระเบิด รายอำเภอในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เปนเหตุยิง 
๑๒ เหตุ สวนใหญเกิดเหตุในพ้ืนที่ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อำเภอละ ๔ เหตุ และเหตุระเบิด ๔๐ เหตุ สวนใหญเกิดเหตุ
ในพ้ืนที่ อ.สุไหงปาดี ๙ เหตุ 
     ๒.๑.๗ การกอเหตุยิงและระเบิด รายอำเภอในพื้นที่ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา 
เหตุยิงไมมี และเหตุระเบิด ๑ เหตุ เกิดข้ึนในพ้ืนที ่อ.จะนะ 
     ๒.๑.๘ รูปแบบการกอเหตุดวยระเบิดป ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ เหตุ การกอเหตุ
สวนใหญเปนการวางระเบิดแบบซุกซอน ๑๑ เหตุ และป ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๖ เหตุ การกอเหตุสวนใหญ
เปนการวางระเบิดแบบขวาง ๒๐ เหตุ และวางใตผิวถนน ๒๐ เหตุ 
     ๒.๑.๙ หวงเวลาของการเกิดเหตุยิงและระเบิดป ๒๕๖๔ เปนเหตุระเบิด ๖๖ เหตุ 
ในชวงเวลา ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. และเหตุยิง ๒๖ เหตุ ในชวงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
สวนใหญเกิดในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส 
     ๒.๑.๑๐ จำนวนผูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรง ป ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ ราย และป ๒๕๖๔ 
จำนวน ๔๙ ราย สวนใหญเปนผูกอเหตุรุนแรง 
     ๒.๑.๑๑ จำนวนผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงป ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ ราย สวนใหญ
เปนประชาชน และป ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๙ ราย สวนใหญเปนตำรวจ 
   ๒.๒ การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ป ๒๕๖๔ เฉพาะเหตุระเบิด 
 ๒.๒.๑ เหตุการณระเบิดในป ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๔ เหตุการณ จว.ปตตานี 
มีเหตุการณเกิดขึ้นมากที่สุด ๔๘ เหตุการณ คดิเปน ๕๗% ของเหตุการณทั้งหมด ลำดับถัดมาเปน จว.ยะลา ๒๒ เหตุการณ 
คิดเปน ๒๖% ของเหตุการณท้ังหมด และ จว.ปตตานี ๑๒ เหตุการณ คิดเปน ๑๔% ของเหตุการณทั้งหมด 

    ๒.๒.๒ เม่ือพิจารณาหวงเวลา จากเหตุการณทั้งหมด ๘๔ ครั้ง  คาเฉลี่ยจะเทากับ 
๗ เหตุการณตอเดือน พบวาเดือน ธ.ค. มีสถิติการกอเหตุสูงสุด ๑๔ เหตุการณ เห็นไดวา สถิติเหตุการณกอเหตุ
ระเบิดในหวง ๖ เดือนหลัง ตั้งแต ก.ค.-ส.ค. เทากับ ๕๗ เหตุการณ คิดเปน ๖๘% ของเหตุการณทั้งหมด  

  ๒.๒.๓ จากฐานขอมูลพบเหตุการณที่มีผูเสียชีวิต จำนวน ๗ เหตุการณ รวมจำนวน 
๙ คน เปน ทหารพราน ๕ นาย, ทหาร ๑ นาย, ตำรวจ ๓ นาย และ ประชาชน(ครสูอนศาสนา) ๑ ราย 



- ๒๐ - 

 ๒.๒.๔ จากสถิติเหตุการณเก่ียวกับระเบิด ในป ๒๕๖๔  ท้ังสิ้น ๘๔ เหตุการณ 
เมื่อนับจำนวนการใชวัตถุระเบิด ๑๕๓ ลูก พบวา พื้นที่ จว.นราธิวาส มีการใชวัตถุระเบิด สูงสุด จำนวน ๙๓ ลูก 
คิดเปน ๖๐% ของการใชลูกระเบิดทั้งหมด  
 ๒.๒.๕ จากสถิติการใชวัตถุระเบิดในการกอเหตุ ทั้งหมด ๑๕๓ ลูก พบวา ๑๐๕ ลูก 
เกิดการระเบิดข้ึน คิดเปน ๖๘% พบวา ๓๘ ลูก ไมเกิดการระเบิด (สามารถเก็บกูและนิรภัยได) คิดเปน ๒๕% 
และสามารถตรวจยึดจากเหตุการณตางๆ เชน เหตุปะทะคนรายพบวัตถุระเบิด ไดจำนวน ๘ ลูก  
 ๒.๒.๖ พื้นที่กอเหต ุป ๒๕๖๔ 

จว.นราธิวาส จำนวน ๔๘ เหตุการณ ระเบิด ๙๓ ลูก 
 - ตากใบ   ๓ เหตุการณ  ระเบิด    ๒๔ ลูก 
 - สุไหงปาด ี ๑๑ เหตุการณ  ระเบิด    ๒๓  ลูก 
 - จะแนะ   ๗ เหตุการณ ระเบิด    ๑๑  ลูก  
 - ระแงะ   ๖ เหตุการณ ระเบิด    ๑๑  ลูก 
 - รือเสาะ   ๘ เหตุการณ ระเบิด     ๙   ลูก 
 - ศรีสาคร   ๕ เหตุการณ  ระเบิด     ๗   ลูก 
  - บาเจาะ   ๔ เหตุการณ  ระเบิด     ๔   ลูก 
  - ยี่งอ    ๓ เหตุการณ  ระเบิด     ๓  ลูก 
   - เมืองนราธิวาส   ๑ เหตุการณ  ระเบิด     ๑  ลูก (เก็บกูระเบิดสภาพเกา) 

จว.ปตตานี จำนวน ๑๒ เหตุการณ ระเบิด ๒๑ ลูก 
 - สายบุร ี  ๒ เหตุการณ  ระเบิด     ๔  ลูก 
 - ปะนาแระ   ๑ เหตุการณ ระเบิด     ๔ ลูก    
 - โคกโพธ  ๒ เหตุการณ  ระเบิด     ๓  ลูก 
 - ยะรัง   ๒ เหตุการณ ระเบิด     ๓  ลูก 
 - ยะหริ่ง   ๓ เหตุการณ  ระเบิด     ๓  ลูก  
 - ไมแกน   ๑ เหตุการณ ระเบิด     ๒  ลูก  
 - มายอ    ๑ เหตุการณ  ระเบิด     ๒  ลูก 

จว.ยะลา จำนวน ๒๒ เหตุการณ ระเบิด ๓๗ ลูก 
  - บันนังสตา  ๖ เหตุการณ ระเบิด    ๑๒  ลูก 
  - เมืองยะลา   ๕ เหตุการณ ระเบิด    ๑๒  ลูก 
  - รามัน   ๘ เหตุการณ ระเบิด    ๑๐  ลูก 
  - ยะหา   ๒ เหตุการณ ระเบิด     ๒  ลูก 
  - กาบัง   ๑ เหตุการณ ระเบิด     ๑  ลูก (เก็บกูระเบิดสภาพเกา) 

จว.สงขลา จำนวน ๒ เหตุการณ ระเบิด ๒ ลูก 
  - จะนะ   ๒ เหตุการณ    ระเบิด     ๒  ลูก (ตรวจยึด ระเบดิมาตรฐาน ๑ ลกู) 

   ๒.๓ รูปแบบการกอเหตุโดยการใชวัตถุระเบิด ป ๒๕๖๔ 
  ๒.๓.๑ ระเบิดขวางแบบแสวงเครื่อง จำนวน ๖๗ ลูก 

  - กอเหตุโดยการขวางใสฐานปฏิบัติการ/จุดตรวจ/โจมตีเจาหนาที่ จำนวน 
๖๑ ลูก 

 - พบจากเหตุการณปะทะคนราย (ยังไมใชงาน) จำนวน ๕ ลูก 
 - ใชดัดแปลงเปนกับดักระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน ๑ ลูก 



- ๒๑ - 

 ๒.๓.๒ กับดักระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน ๙ ลูก 
 ๒.๓.๓ การวางระเบิด จำนวน ๕๕ ลูก 

 - ควบคุมการจุดดวยวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒๑ ลูก 
 - ควบคุมการจุดระเบิดดวยการลากสายไฟ จำนวน ๑๐ ลูก 
 - ตั้งเวลาการจุดระเบิดดวย IC-TIMER จำนวน ๒๒ ลูก 
 - ตั้งเวลาการจุดระเบิดดวยนาิกาดิจิตอล จำนวน ๒ ลูก 

 ๒.๓.๔ การใชลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ๔๐ มม. จำนวน ๗ นัด 
 ๒.๓.๕ การใชลูกระเบิดมาตรฐาน จำนวน ๖ ลูก  

 - ลข.เอ็ม๖๗ (M67) จำนวน ๔ ลูก 
 - ลข.เอ็มเค2 (MK2) จำนวน ๑ ลูก 

 - พีจี2 (PG2) (พบสภาพเกา) จำนวน ๑ ลูก 
  ๒.๔ รูปแบบการใชภาชนะบรรจุ Container ของระเบิดแสวงเครื่อง (วางระเบิด) 
ป ๒๕๖๔ 
  ๒.๔.๑ ถังแกส ขนาดบรรจุ ๑๕ กก. (น้ำหนักรวม ๘๐-๑๐๐ กก.) จำนวน ๒ ลูก 

 ๒.๔.๒ ถังแกส ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม (น้ำหนักรวม ๒๐-๒๕ กก.) จำนวน ๒๖ ลูก 
 ๒.๔.๓ ถังดับเพลิง จำนวน ๒๓ ลูก 

 - ขนาดบรรจุ ๒๐ ปอนด (น้ำหนักรวม ๒๐-๒๕ กก.) จำนวน ๙ ลูก 
 - ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด (น้ำหนักรวม ๘-๑๒ กก.) จำนวน ๑๔ ลูก 

 ๒.๔.๔ ทอเหล็ก (น้ำหนักรวม 5-10 กก) จำนวน ๕ ลูก 
 ๒.๔.๕ ทอเหล็ก (ขนาด 6x9 ซม.) (น้ำหนัก 0.5 - 0.6 กก) จำนวน ๙ ลูก 
 ๒.๔.๖ กระปองสเปร จำนวน ๓ ลูก 
  ๒.๔.๗ ทอพีวีซ ี(PVC) จำนวน ๒ ลูก 
  ๒.๕ รูปแบบการการใชวาง(ซุกซอน) วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง  

  ๒.๕.๑ วางระเบิดริมถนน (เชน คอสะพานริมถนน กองขยะริมถนน) จำนวน ๒๖ ลูก 
 ๒.๕.๒ แขวนติดกับเสาไฟฟา จำนวน ๑๗ ลูก 
  ๒.๕.๓ ใตถนน จำนวน ๖ ลูก 

 - ทอลอด(ทอระบายน้ำ)ใตถนน จำนวน ๓ ลูก 
 - ฝงโดยขุดเจาะใตถนน จำนวน ๓ ลูก 

 ๒.๕.๔ ติดตั้งไวในยานพาหนะ จำนวน ๒ ลูก 
 - ติดตั้งไวในรถยนต (Car Bomb) จำนวน ๑ ลูก 
 - ติดตั้งไวในตะกราขางจักรยานยนต (Motorbike Bomb) จำนวน ๑ ลูก 

  ๒.๕.๕ รางรถไฟ จำนวน ๒ ลกู 
  ๒.๖ สถิติความเสียหายตอชีวิต/รางกายจากเหตุระเบิด ป ๒๕๖๔ 

  ๒.๖.๑ ผูเสียชีวิตจากเหตุระเบิด (๗ เหตุการณ) จำนวน ๙ คน 
 - ทหารพราน ๔ คน 
 - ตำรวจ ๓ คน 
 - ทหาร ๑ คน 
 - ประชาชน ๑ คน (ครูสอนศาสนา) 
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 ๒.๖.๒ ผูบาดเจ็บจากเหตุระเบิด (๓๑ เหตุการณ) จำนวน ๙๔ คน 
 - ตำรวจ ๓๒ คน 
 - ทหารพราน ๒๙ คน 
 - เจาหนาที่รัฐ ๘ คน 
 - เจาหนาที่ อส.ฝายปกครอง ๗ คน 
 - ทหาร ๔ คน 
 - ประชาชน ๑๓ คน 
 - พระสงฆ ๑ รูป 

   ๒.๗ ความเคลื่อนไหวของขบวนการ BRN ที่นาสนใจ 
 กลุมบีอารเอ็นไดออกมาประกาศหยุดยิงในสภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) เรียกรองความเปนธรรม และปฏิเสธการกอเหตุ โดยโยนความผิดใหกับเจาหนาที่รัฐ 
วาพยายามยั่วยุและฉกฉวยโอกาส ปฏิบัติการที่ไรมนุษยธรรมตอประชาชนปาตานี จึงไดออกมาตอบโต 
ผานสื่อโซเชียลและสดุดีผูกอเหตุรุนแรงท่ีเสียชีวิตจากเหตุปะทะในเหตุการณตางๆ ในพื้นที่เยี่ยงวีรบุรุษ 
   ๒.๘ เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย วิสามัญ กลุมผูกอเหตุรุนแรงในพื้นที ่
   2.8.1 เม่ือ ๒๐ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. เจาหนาที่สนธิกำลัง ๓ ฝาย เขาปดลอม
ตรวจคน บานเลขที่ ๔๑/๑ หมู ๒ ต.ละหาร อ.สายบุรี จว.ปตตานี หลังสืบทราบวามีผูกอเหตุรุนแรง เขามาหลบซอนตัว 
เจาหนาท่ีใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยการเจรจาเปนหลัก เพื่อลดความสูญเสียของท้ังสองฝาย แตไมเปนผล 
จึงเกิดการยิงปะทะ จากตรวจสอบเบื้องตนมีผูกอเหตุรุนแรงเสียชีวิต ๒ คน คือ นายมารวาน มีทอ อายุ ๓๒ ป 
เปนสมาชิกผูกอเหตุรุนแรง ระดับปฏิบัติการ มีหมายจับ ป.วิอาญา จำนวน ๓ หมาย และนายรอซาลี เจะเลาะ อายุ ๔๔ ป 
สำหรับเจาหนาไดรับบาดเจ็บ ๑ นาย สังกัด ฉก.ทพ.๔๓ และตรวจยึดอาวุธปน ๒ กระบอก 
    ๒.๘.๒ เม่ือ ๒๘ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจาหนาที่สนธิกำลัง ๓ ฝาย เขาปดลอม
ตรวจคน หองเชา ในพ้ืนที่ บานบาโงระนะ หมู ๕ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จว.นราธิวาส หลังสืบทราบวามีผูกอเหตุ
รุนแรง เขามาหลบซอนตัว เจาหนาที่ใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยการเจรจาเปนหลัก เพื่อลดความสูญเสีย 
ของทั้งสองฝาย แตไมเปนผล จึงเกิดการยิงปะทะ จากตรวจสอบเบ้ืองตนมีผูกอเหตุรุนแรงเสียชีวิต ๒ คน 
คือ นายมะตอฮา ยูนุ อายุ ๒๖ ป และ นายอับดุลฮากัม อาแว อายุ ๒๗ ป ทั้งคูมีประวัติหมายจับ ป.วิอาญา 
สำหรับเจาหนาไดรับบาดเจ็บ ๑ นาย สังกัด ฉก.ทพ.๔๕ และตรวจยึดอาวุธปน ๔ กระบอก 
  ในสวนของ ตชด. ไดจัดกำลังพลสนับสนุน ๓ ชป. ประกอบดวย ชป.ซิงกา, 
ชป.พารู และ ชป.ซูลู รวม ๓๖ นาย เขารวมปฏิบัติการในพ้ืนท่ีตอเปาหมาย 
   ๒.๙ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ม.ค.๖๕ เกิดเหตรุะเบิดหลายจุดในเขตเทศบาลนครยะลา 
    จากการตรวจสอบพบวา คนรายไดนำระเบิดขนาดเล็กบรรจุดินดำไมมีสะเก็ดระเบิด 
น้ำหนักประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ กรัม วางกระจายในพ้ืนที่ตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ซุกซอนมากับ
รถจักรยานยนตขนสงอาหาร โดยการแตงกายคลายพนักงานสงอาหาร สวมหมวกกันน็อกปกปดใบหนา และนำไปวาง
ในจุดตางๆ จำนวน ๒๒ จุด ๒๔ ลูก ตั้งเวลาดวย IC Timer ใหระเบิดในหวงเวลาตั้งแต ๒๑.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. 
ทั้งนี้คาดวา กลุมผูกอความไมสงบพยายามกอกวน สรางสถานการณ จากกรณีเจาหนาที่มีการบังคบัใชกฎหมาย
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ผานมา โดยการกอเหตุลักษณะดังกลาว มีความคลายคลึงกับเหตุลอบวางระเบิด 
หนาสถานีรถไฟยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๕ โดยเหตุการณในครั้งนั้น คนรายไดนั่งรถโดยสารประจำทางเขามา
ในเขตเมืองยะลา ลอบนำระเบิดมาวางและนั่งรถโดยสารสองแถวไปลงท่ี อ.กรงปนัง จว.ยะลา ขณะนี้เจาหนาที่
กำลังดำเนินการสืบสวนหาคนรายและความเชื่อมโยงของทั้งสองเหตุการณ เพ่ือนำตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ 
ตามกฎหมายตอไป 
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 3. ศปก.ตร.สน. สนับสนุนอปุกรณในการปฏิบัติงานใหกับหนวยกำลังในพื้นที่ จชต. 
   - กกล.ตชด.จชต. ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานจาก 
ศปก.ตร.สน. ตั้งแต ๑ ต.ค.- ปจจุบัน ประกอบดวย 
    1) โดรน ยี่หอง DJI รุน MAVIC 2 จำนวน ๕ เครื่อง 
    2) รถยนตติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณ เปนรถยนตอเนกประสงคติดตั้งเครื่อง
ตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดดวยความถี่วิทยุสื่อสาร พวงวงจร BTMF จำนวน ๒ คัน 
    3) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสะพายหลัง รุน Reactive C-Guard 
V/UCW HP Manpack จำนวน ๔ เครื่อง 
  4) โลสนามปองกันกระสุน แบบบุคคล ระดับ 3++ จำนวน ๕๐ อัน 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
 ๑. การเตรียมความพรอมพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
                     บก.สอ.บช.ตชด.ดำเนินการแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนความพรอมของแตละสวน
ใหทันตามหวงเวลา ขั้นตนไดประมาณการคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมพื้นหินขัด บริเวณแทนพระบรมราชานุ-
สาวรียฯและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ เนื่องจากมีบางสวนไดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา รวมเปนเงินจำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง บช.ตชด.แลว 
                 ๒. การเตรียมความพรอมพิธีเปดโครงการรวมพัฒนาพื้นท่ีกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนวยไดดำเนินการดังนี ้
                      2.๑ การเตรียมความพรอมของ บก.สอ.บช.ตชด. 
                          2.๑.๑ การเตรียมพ้ืนที่ 
                           2.๑.๑.๑ การปรับแตงภูมิทัศน มีการจัดแตง ดูแลสวนหยอมรอบบริเวณ
โครงการใหสวยงาม โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยรับผิดชอบดานงบประมาณและเปนที่ปรึกษาในการดูแล
อาคาร สถานท่ีโดยตอเนื่องเปนเวลา ๒ ป หลังจากสงมอบอาคาร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางรอการสงมอบ 
  2.๑.๑.๒ ดำเนินงานดานการเกษตร มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล
ในแปลงเกษตร เชน บอเลี้ยงปลา แปลงนาสาธิต แปลงผัก พืชไรพืชสวน โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไกและโรงเรือนผักกางมุง  
 2.๑.๒ การจัดกิจการรานคาสวัสดิการในโครงการ จัดแบงภายในอาคารบริการ
นักทองเที่ยวเปน ๕ สวน ประกอบดวย 
  - รานกาแฟ 
  - รานจำหนายผลิตภัณฑจากสมาคมแมบานตำรวจ 
  - รานจำหนายผลิตภัณฑจาก รร.ตชด. 
  - ผลผลิตดานการเกษตรในโครงการและจากโครงการพระราชดำร ิ
  - ผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรในพ้ืนที ่
  ซึ่งปจจุบัน รานกาแฟไดเปดบริการแลวเมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๕ 
  2.๑.๓ การมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติในโครงการ  
          จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหขาราชการตำรวจปฏิบัติอีกหนาที่หนึ่ง  
 2.๒ การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 2.๒.๑ ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี เตรียมแปลงสาธิตการปลูกขาวนาปรัง จำนวน ๘ 
กระทงนา เพ่ือดำเนินการปลูกขาวภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
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 2.๒.๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ดูแลติดตามการเจริญเติบโต
ของปลานวลจันทรทะเล ปลาตะเพียนในบอเลี้ยงปลาและคลองไสไก 

 2.๒.๓ สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินการติดตั้งขอมูลการดำเนินงานดาน
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ภายในศาลาการเรียนรู 

  2.๒.๔ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เตรียมปุยหมักเพ่ือใชในการเพาะปลูก
ในโครงการ 

 2.๒.๕ สำนักงานปศุสัตวเพชรบุรี  มอบไกไขพันธุเล็กฮอรนใหเพาะเลี้ยงในเลา 
ปจจุบันมีจำนวน ๗๑ ตัว แยกเปน ๒ รุน รุนออกไขแลว ๓๒ ตัว และไกเล็กจำนวน ๓๙ ตัว 

 2.๒.๖ ศูนยวจิัยและพัฒนาเกษตรเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ด  
 ๓. การเตรียมความพรอมในการฝกอบรมการปฏิบัติการในพื้นที่ปาภูเขา 

 ๓.๑ กำหนดหวงการฝก วันที่ ๑๔ ก.พ. – ๑๓ มี.ค.๖๕  
         ๓.๒ ผูเขารับการฝก เปนขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. จำนวน ๓๐ นาย โดย บช.ตชด. 
จัดสงรายชื่อขาราชการตำรวจเขารับการฝก 
          ๓.๓ หัวขอวิชาหลักในการฝกอบรม ประกอบดวย ทักษะพ้ืนฐานของอาวุธปนเล็กยาว 
ทักษะการยิงปน การตั้งฐานพักแรม และการลาดตระเวนในรูปแบบตางๆ  และ การปฏิบตัิการทางยุทธวิธีในพ้ืนที่ปาภูเขา 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
  - แผนการฝกการใชอาวุธใหกับหนวยกำลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีชายแดน 
  ตามสั่งการ ผบช.ตชด. ประชุมผานทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 
มอบหมายให กองบังคับการฝกพิเศษ จัดครูฝกใหคำแนะนำ ขาราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหนาที่ตามฐานปฏิบัติการตางๆ 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
  1. เพื่อใหคำแนะนำเรื่องการใชประจำกาย, อาวุธประจำหนวย, การปรนนิบัติ
การบำรุงอาวุธปน การปฏิบัติตาม รปจ. ในฐาน ปฏิบัติการ โดย บก.กฝ.บช.ตชด. ไดมีแผนดำเนินการ ดังนี ้
   1.1 จัดสัมมนา ครูฝกในเรื่อง อาวุธศึกษา ใหกับครูฝก กก. 1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
เพ่ือศึกษานำความรูถายทอดไดอยางถูกตองแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอาวุธที่ไดรับแจกจายมาใหม ดังนี ้
             - ปนเล็กยาวจูโจมกาลิล AeE23 ขนาด 5.56 มม. 
   - ปนเล็กสั้น M 4 carbine                                        

  - ซีแซด สกอเปยน รุน อีโว 3 (CZ Scorpion Evo 3) ขนาด 9 มม. 
  - Sig Sauer รุน P320 SP ขนาด 9 มม. 
   - ป นเล็ กยาว Dasan รุน  DSAR-15PC ขนาด 5.56x51 มม., 
ปนซุมยงิ Dasan รุน DSAR-15PC ขนาด 7.62 มม.     
           เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65 พิธีเปดโครงการสัมมนาการใชอาวุธปนสำหรับครูฝกในสังกัด
บก.กฝ.บช.ตชด. ณ หอประชุมรวมใจ คายพระรามหก โดยมี ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธาน  
   กองบังคับการฝกพิเศษ ไดดำเนินการจัดการฝกอบรมโครงการสัมมนาการใชอาวุธ
สำหรับครูฝกในสังกัด กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหวางวนัที่ 2 – 4 ก.พ.65  
      - เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูเก่ียวกับข้ันตอนของการใช
อาวุธปนชนิดใหมที่ไดจัดสรรจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดอยางถูกตองและเกิดความชำนาญ 
เพ่ือนำไปใชในการฝกกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหนาที่ กองรอยปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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      - เพ่ือเปนการพัฒนาครูฝกของ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ในวิชาอาวุธศึกษา ใหมีความรู ความชำนาญ ถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      - เพ่ิมเติมใหคำแนะนำการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (กรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ 
จากกระสุนปน,วัตถุระเบิด) 
   1.2 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน
ตามฐานปฏิบัติการ 
   วัตถุประสงค 
     1. เพื่อกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหนาที่
ในสนามมีความรูในการใชอาวุธปนประจำการ, ประจำหนวย, การปรนนิบัติบำรุง, กฎความปลอดภัยในฐานปฏิบัติการ  
      2. เพ่ือเปนการทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธี, การปฏิบัติตาม รปจ. 
ในสนาม, การตรวจความพรอมกอนออกปฏิบัติหนาที่,การทำใหปลอดภัยเม่ือกลับมายังที่ตั้ง 
   เปาหมาย 
      ฝกอบรมกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนท่ีปฏิบัติหนาที่ตามชุดเฝาตรวจ
แนวชายแดน ฐานปฏิบัติการ และกองรอยเฉพาะกิจ 
   ระยะเวลาดำเนินงาน 
      ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2565 

หนวยฝกอบรม หนวยเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา/สถานท่ีฝกอบรม 
กก.2 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.11, 12 - ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65 

- สถานท่ี ในสวนของกองรอยปฏิบัตกิาร (รอย4-7) ประกอบดวย 
  กก.ตชด.11 (รอย ตชด.114 - 117) จำนวน 2 ชุด 
   - ชุดที่ 1 รอย ตชด.114, 115 สถานที่ฝก รอย ตชด.114 จว.จันทบุร ี
   - ชุดที่ 2 รอย ตชด.116, 117 สถานที่ฝก รอย ตชด.117 จว.ตราด 
  กก.ตชด.12 (รอย ตชด.124 - 127) จำนวน 2 ชุด 
   - ชุดที่ 1 รอย ตชด.124, 125 สถานที่ฝก รอย ฉก.ตชด.2 จว.สระแกว 
   - ชุดที่ 2 รอย ตชด.116, 117 สถานที่ฝก รอย ฉก.ตชด.3 จว.สระแกว 

กก.3 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.21, 22 -ระยะเวลา 1 – 10 ก.พ.65 
  ฐานปฏิบัติการหมวดสนามของแตละกองรอย (กองรอยละ 2 วัน / 4 หมวดสนาม) 
  โดยใชครฝูก 
  จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5 นาย 
- สถานท่ี ดังนี ้
   ฐาน ปบ.การโคกนกกระเด็น มว.ตชด.2273 
   ฐาน ปบ.การหวยยาง มว.ตชด.2272 
   ฐาน ปบ.การสำโรง มว.ตชด.2271 
   ฐาน ปบ.การปากแซง มว.ตชด.227 
   ฐาน ปบ.การขนุนสมเด็จยา มว.ตชด.2263 
   ฐาน ปบ.การชองพอก มว.ตชด.2262 
   ฐาน ปบ.การอมตะ รอย ฉก.ตชด.226, มว.ตชด.2261 
   ฐาน ปบ.การบานหนองแสงรอย ฉก.ตชด.225 
   ฐาน ปบ.การชองตาอู มว.ตชด.2251 
   ฐาน ปบ.การพิชัยยุทธ มว.ตชด.2253 
   ฐาน ปบ.การบานแกงเรือง มว.ตชด.2252 
   ฐาน ปบ.การทะนำเจ็น มว.ตชด.2242 
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หนวยฝกอบรม หนวยเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา/สถานท่ีฝกอบรม 

     ฐาน ปบ.การพลาญตากผา มว.ตชด.2243 
   ฐาน ปบ.การชองโดนไป มว.ตชด.2241 
   ฐาน ปบ.การบานหวยจันทร รอย ตชด.224 
   ฐาน ปบ.การรอย ฉก.ตชด.201 
   ฐาน ปบ.การรอย ฉก.ตชด.202 
   ฐาน ปบ.การเนิน 410 มว.ตชด.2151 
   ฐาน ปบ.การเนิน 418 
   ฐาน ปบ.การชองบาระแนะ มว.ตชด.2152 
   ฐาน ปบ.การเทพารักษ มว.ตชด.2153 
   ฐาน ปบ.การชองโอบก มว.ตชด.2161 
   ฐาน ปบ.การเนิน 472 มว.ตชด.2162 
   ฐาน ปบ.การคันนา มว.ตชด.2163 
   ฐาน ปบ.การเนิน 538 มว.ตชด.2162 
   ฐาน ปบ.การเนิน 400 มว.ตชด.2171 
   ฐาน ปบ.การตาตุม มว.ตชด.2172 
   ฐาน ปบ.การชองพราน มว.ตชด.2173 
   ฐาน ปบ.การเนิน 424 
   ฐาน ปบ.การเนิน 429 มว.ตชด.2141 
   ฐาน ปบ.การชองพริก มว.ตชด.2142 
   ฐาน ปบ.การชองกระโดน มว.ตชด.2143 
   ฐาน ชป.เขาศาลา 

กก.4 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.23, 24 - ระยะเวลา ฝกกองรอยละ 2 วัน 
- สถานท่ีฝกอบรม รอย ตชด.234 – 237 และ 244 – 247 
  โดยครฝูกหมวดยุทธ และอาวุธศกึษา จำนวน 5 นาย 

กก.5 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.32, 33 - ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65  โดยใชครูฝกจำนวน 2 ชุด ชุดละ 5 นาย 
- สถานท่ี กก.ตชด. 32 / 12 ฐาน  
   - รอย ตชด.324   
     1.ฐานฯ บานน้ำปูน, 2.ฐานฯ บานสวาง, 3.ฐานฯ บานหวยเลา 
   - รอย ตชด.325 
     1.ฐานฯ บานนาขวาง, 2.ฐานฯ บานสวา, 3.ฐานฯ บานสบมาง 
   - รอย ตชด.326  
     1.ฐานฯ บานฮวก, 2.ฐานฯ บานผาแดงลาง, 3.ฐานฯ บานหวยปุม 
   - รอย ตชด.327  
     1.ฐานฯ บานหัวกวาน, 2.ฐานฯ บานธารทอง, 3.ฐานฯ บานสนัตนเป 
- สถานท่ี กก.ตชด.33 / 11 ฐาน 
   - รอย ตชด.334   
     1.ฐานฯ ชองทางปาไม, 2.ฐานฯ ดอยหลักแตง, 3.ฐานฯ ดอยผาหมปก 
   - รอย ตชด.335 
     1.ฐานฯ หวยแมเก๋ียง, 2.ฐานฯ มวงปอก, 3.ฐานฯ เจยีจันทร 
   - รอย ตชด.336  
     1.ฐานฯ แมของ, 2.ฐานฯ ขุนยวม, 3.ฐานฯ ดอยแสง, 4.ฐานฯ ปางโยน 
   - รอย ตชด.337  
     1.ฐานฯ จอปราค ี
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หนวยฝกอบรม หนวยเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา/สถานท่ีฝกอบรม 
กก.6 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.31, 34 - ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65 

- สถานท่ี  
  กก.ตชด.31 / 4 วัน 
  - รอย ตชด.317 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.314 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.316 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.315 (4 มว.ตชด.) 
  กก.ตชด.34 /4 วัน 
  - รอย ตชด.344 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.345 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.346 (4 มว.ตชด.) 
  - รอย ตชด.347 (4 มว.ตชด.) 

กก.7 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.13, 14 - ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65 โดยครูฝกหมวดยุทธวธิแีละอาวธุศึกษา จำนวน 8 นาย 
- สถานท่ี  
  กก.ตชด.13 จำนวน 4 วัน 
   - รอย ตชด.134 
   - รอย ตชด.135 
   - รอย ตชด.136 
   - รอย ตชด.137 
- ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65 โดยครูฝกหมวดยุทธวธิแีละอาวธุศึกษา จำนวน 8 นาย 
- สถานท่ี  
  กก.ตชด.14 จำนวน 4 วัน 
   - รอย ตชด.144 
   - รอย ตชด.145 
   - รอย ตชด.146 
   - รอย ตชด.147 

กก.8 บก.กฝ.ฯ กก.ตชด.41 - ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค.65 โดยครูฝกเปนวิทยากรใหความรู จำนวน 5 นาย 
- กำลังพลชุดเฝาตรวจ ศูนยเฝาตรวจพื้นที่ ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร  
  รุนที่ 1 ใชชุดเฝาตรวจ4101,4102,4103 / หนวยละ 12 นาย 
- กำลังพลชุดเฝาตรวจ ศูนยเฝาตรวจพื้นที่จังหวัดระนอง  
  รุนที่ 2 ฝกที่ พ้ืนที่บานน้ำทุน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จว.ระนอง ใชชุดเฝาตรวจ  
  4104, 4105, 4106, 4107 /หนวยละ 12 นาย  
  รุนที่ 3 ฝกที่ พื้นที่บานชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร จว.ระนอง ใชชุดเฝาตรวจ  
  4108,4109 / หนวยละ 12 นาย  

     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.๔.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 1. ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
   1) ตามที่ บช.ตชด. ไดพิจารณาเสนอชื่อ ด.ต.หญิง มาลินณา สังขแกว ครู (ปท1) กก.ตชด.13 
เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนสตรีดีเดนดานความมั่นคงของประเทศ ประจำป 2565 นั้น ตอมาสำนักนโยบาย
และแผนกลาโหม/ฝายเลขานุการ ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเดนดานการสงเสริมความมั่นคง 
ของประเทศ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ณ ศาลาวาการกลาโหม ผลการพิจารณาคัดเลือกที่ประชุมมีมติให ด.ต.หญิง มาลินณา 
สังขแกว ครู (ปท1) กก.ตชด.13 เปนสตรีดีเดนดานการสงเสริมความมั่นคงของประเทศ ประเภทเจาหนาที่ของรัฐ 
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ซึ่งสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/ฝายเลขานุการ จะสงผลการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวใหคณะกรรมการ
ดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณาและรับรองผล เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลวจะมีหนังสือแจงการรับรองผลให 
บช.ตชด.ทราบตอไป  
  2) ตามท่ี สบส. มีหนังสือแจงใหหนวยทดสอบแจงสถานที่สอบสำหรับการทดสอบความรู    
สำหรับหัวหนาสถานีตำรวจหรือหนวยงานสอบสวน และการทดสอบความรูและทดแทนประสบการณ งานสอบสวน 
ของ ตร. โดย บช.ตชด. ไดแจงวาไมสามารถจัดใหมีการดำเนินการทดสอบความรูดังกลาวไดเนื่องจาก บช.ตชด. 
ไมมีตำแหนงและผูทำหนาที่ พงส. 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 2. ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
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     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3. ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.  
 เรื่องท่ี ๑ แนวทางการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. 

   งานกีฬา รร.ตชด. ครั้งที่ 9 ประจำป 2565 จะดำเนินการจัดข้ึนระหวาง
วันที่ 26 - 29 เม.ย.65 ณ สนามกีฬาราชนิเวศนกรีฑาสถาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการจัด
แขงขันในครั้งนี้มี บก.ตชด.ภาค 3 เปนเจาภาพ 

   การดำเนินการ ดังนี ้
   1. บช.ตชด. มีหนังสือ ตช ที่ 0030.172/2329 ลง 12 พ.ย.64 

สงโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับการแขงขันกีฬาฯ 
   2. เเตงตั้งคณะกรรมการจัดการเเขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ 9 

ประจำป 2565 ตามคำสั่ง บช.ตชด.ที่ 579/2564  ลง 29 ธ.ค.64 ซึ่งดำเนินการสงสำเนาคำสั่งเเจงคณะกรรมการ
ทุกทานทราบเเลว  

    3. เเจงคณะกรรมการฯ เขารวมประชุมหารือครั้งที่ 1 ในวันศุกรที่ 
10 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ศปก.ตชด. ชั้น 7 อาคารจุลละพราหมณ ตาม ว. บช.ตชด. ที่0030.172/64 
ลง 28 ม.ค.65 และหนังสือ บช.ตชด. ที่ 0030.172/333 ลง 28 ม.ค.65 
 เรื่องท่ี ๒. การสัมมนาครูใหญ รร.ตชด. ประจำป ๒๕๖๕ (ครั้งที่ 41) 

   การสัมมนาครูใหญ จะมีกำหนดจัดงานระหวางวันท่ี 27 เม.ย.– 1 พ.ค.65 
ซึ่งกำหนดไว 2 รูปแบบ ดังนี ้
     - การจัดสัมมนาในรูปแบบใหผูเขารวมมารวมกัน ณ สถานที่สัมมนาฯ 
     - จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน ณ ที่ตั้งของแตละหนวย 

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โปรดเกลาฯ ใหคณะครูใหญ รร.ตชด. และผูบังคับบัญชาเขาเฝาทูลละอองพระบาท ในวันที่ 2 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. 
ณ วังสระประทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

   การเดินทางเขาเฝาฯ จะแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
    - ผูบังคับบัญชาและครูดีเดน จำนวน 8 นาย รวมไมเกิน 20 นาย 
    - ผบก.ตชด. ภาค 1-4 , ผกก.11-44 
   ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. อยูระหวางการประสานสำนักพระราชวัง เพ่ือกำหนดวัน 

หัวขอ และรูปแบบการสัมมนาฯ 
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 เรื่องท่ี ๓ กำหนดการรับเสด็จ 
วนั เดือน ป สังกัด รร./ศกร.ตชด. อำเภอ จังหวัด 

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

เวยีงแกน 
แมสรวย 
แมสรวย 

เมือง 
แมฟาหลวง 

เชียงราย 
เชียงราย 
เชียงราย 
เชียงราย 
เชียงราย 

 สำรอง รร.ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ 4 
รร.ตชด.ชนัตถปยะอุย 
รร.ตชด.สังวาลยวิท 8 
รร.ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา 

แมฟาหลวง 
เวยีงแกน 

แมฟาหลวง 
เชียงของ 

เชียงราย 
เชียงราย 
เชียงราย 
เชียงราย 

21-23 ก.พ.65 กก.ตชด.13 รร.ตชด.บานตนมะมวง 
รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย 
รร.ตชด.สุนทรเวช 
รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 
รร.ตชด.ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค 

ไทรโยค 
ไทรโยค 

สังขละบรุ ี
สังขละบรุ ี
สังขละบรุ ี

กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี

 สำรอง รร.ตชด.มิตรมวลชน 2 
รร.ตชด.บานทิไลปา 
รร.ตชด.บานไกรเกรียง 
รร.ตชด.บานถ้ำหิน 

ศรีสวสัดิ ์
สังขละบรุ ี
ศรีสวสัดิ ์
สวนผึ้ง 

กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี

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

 สำรอง รร.ตชด.การบินไทย คลองหาด สระแกว 

     ท่ีประชุม รับทราบ 
4. วาระที่ 6 เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช    รอง ผบช.ตชด. 
 4.1.1 ใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังแจงเวียนหนังสือ กค. ดวนที่สุด 
ที่  กค(กวจ) 0405.2/ว78 ลง 31 ม.ค.65 และให ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ดำเนินการแจงเวียน 
เพ่ือทำการซักซอมทำความเขาใจกับหนวยถือปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเสนอ ผบช.ตชด. รับทราบดวย 
 4.1.2 ใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินการเรงรัดงบประมาณ โดยใหเปนไปตามแนวทางที่กำหนด 
 4.1.3 ให ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการตั้งกลุมไลน เพ่ือเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติ และเรงรัด
การใชจายงบประมาณ โดยเชิญ ผบช.ตชด., รอง ผบช.ตชด., ผบก., ผกก. และ จนท.ที่เก่ียวของ เขารวมกลุม 
 ท่ีประชมุ      รับทราบ 
 

 4.2 พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธ    รอง ผบช.ตชด. 
 - ไมมีขอสั่งการและขอกำชับ 
     ที่ประชุม      รับทราบ 
 

 4.3 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 4.3.1 ใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินการเรงรัดงบประมาณ โดยใหปฏิบัติตามแนวทาง บช.ตชด. 
และแนวทางการปฏิบัติท่ี ตร. กำหนด 
 4.3.2 ให บก.สสน.บช.ตชด. ดำเนินการสำรวจสอบถามความตองการวัสดุอุปกรณสนาม ท่ีใชเก่ียวกับ
การปฏิบัติภารกิจของหนวยปฏิบัติแตละหนวย เชน ลวดหนาม กระสอบทราย ผาปนโจ ผายาง เปนตน 
รวบรวมแลวนำมาเสนอใหทราบ 
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 4.3.3 การปฏิบัตภิารกิจปองกันประเทศ หรือปองกันชายแดน ตามพันธกิจ 3 ประการ 
 - การเฝาตรวจชายแดน การตั้งฐานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามโครงสรางของหนวยควบคุม
ทางยุทธการ หนวยปฏิบัติจะตองมีความพรอมในเรื่องของกำลังพล ฐานท่ีตั้งปฏิบัติการใหมีรูปรางถูกตามหลัก
ยุทธวิธี อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือตางๆ 
 - การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน การปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน 
 - การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน การประชุมพูดคุย เพ่ือการพัฒนาและ
รวมมือแกไขปญหา 
 และที่สำคัญหนวยปฏิบัติจะตองมีแผนการปฏิบัติในพันธกิจทั้ง 3 ประการ และมีแผนการ
ปฏิบัตินอกเหนือจากพันธกิจทั้ง 3 ประการ เพ่ือที่ผูบังคบับัญชาจะไดเขาไปตรวจสอบแผนการปฏิบัติ  
 4.3.4 เนนย้ำการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. ใหผูบังคับบัญชาไปควบคุมกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิด ใหมีความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกจิ และเมื่อเกิดเหตุจะตองรีบเขาไปอำนวยการในที่เกิดเหตุ 
เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหแกผูใตบังคบับัญชา 
 4.3.5 กำชับเรื่องการรายงานเหตุการณสำคัญเรงดวน เม่ือมีเหตุการณสำคัญ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการรายงาน จะตองรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน 
 4.3.6 กำชับหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการเตรียมพรอมในการปฏิบัติภารกิจกองรอยควบคุมฝูงชน 
และการเตรียมแผนการจัดกำลังพลในภารกิจการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) 
 4.3.7 เนนย้ำในเรื่องการปองกันปราบปรามอาชญากรรมการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ซึ่งสงผลกระทบทั้งระบบเศรษฐกิจ และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝากหนวยปฏิบัติ 
เพ่ิมความเขมในการเฝาตรวจชายแดน การตั้งจุดตรวจจุดสกัด 
 4.3.8 เนนย้ำในเรื่องการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ รร.ตชด. ขอใหหนวยมีการเตรียมความพรอม 
รร.ตชด. สำรองไวกรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 4.3.9 ให ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา 
 4.3.10 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย หนวยปฏิบัติ
จะตองมีแผนการปฏิบัต ิใหมีความพรอมปฏิบัติภารกิจเม่ือเกิดเหตุ สามารถออกไปชวยเหลือผูประสบภัยไดทันที 
 4.3.11 เนนย้ำเรื่องหนังสือขออนุมัติปรับปรุงอาคารที่พักของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. พรอมแบบแปลน
ที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารที่พักของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 4.3.12 เนนย้ำเรื่องกำหนดการพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และใหมี
แผนการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศนโดยรอบ 
 4.3.13 บช.ตชด. ไดดำเนินการจัดทำรานคาสวัสดิการ เพ่ือสงเสริมอาชีพเสริมใหกับขาราชการ
ตำรวจและครอบครัว โดยเปดเปนรานกาแฟปนสุข ซึ่งจะนำเมล็ดกาแฟและผลผลิตจาก รร.ตชด. มาวางจำหนาย 
 4.3.14 เรื่องการฝกอบรม และการขับเคลื่อนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหขาราชการตำรวจ ไดพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณใหบางสวน การฝกอบรมก็ขอใหดำเนินการตามหวงระยะเวลาที่เหมาะสม และตองดู
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ของหนวยฝกดวย 
 4.3.15 ฝากหัวหนาทุกหนวยดูแลเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการกำลังพลในสังกัด หากไดรับ
บาดเจ็บหรือสูญเสีย ใหหนวยตนสังกัดรีบดำเนินการทางธุรการใหถูกตองเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน 
 4.3.16 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องคดีวินัยขาราชการตำรวจถูกรองเรียน ที่มีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ใหรีบดำเนินการใหแลวเสร็จ 
 4.6.17 กำชับเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคบับัญชา 
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 4.6.18 กำชับใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูท่ีมีอาการซึมเศรา 
เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม 
 4.6.19 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. 
 
 
 


