-๑-

รายงานการประชุมบริหาร
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ครั้งที่ 3/๒๕๖5
เมื่อวันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด.
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

-๑รายงานการประชุมบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด.
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings
-------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พล.ต.ท.ณัฐ
2. พล.ต.ต.พันธุพงษ
3. พล.ต.ต.ไพโรจน
4. พล.ต.ต.ชวนันท
5. พล.ต.ต.วันชนะ
6. พล.ต.ต.ธานี
10. พล.ต.ต.กัญชล
11. พล.ต.ต.พงพิพัฒน
12. พล.ต.ต.สมกูล
13. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ
๑4. พ.ต.อ.พันธศักดิ์
15. พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ
16. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา
17. พ.ต.ท.สมคิด
18. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย
19. พ.ต.อ.ฐาปนนท
20. พ.ต.อ.สุกิจ
21. พ.ต.อ.ภูมิชาย
22. พ.ต.ท.นิรุตติ์
23. พ.ต.อ.รินณวัฒน
24. พ.ต.ท.ธนพล
25. พ.ต.ท.จารุบุตร
27. พ.ต.อ.วิศาลพงศ
28. พ.ต.อ.อดุลย
29. พ.ต.อ.อภิชาติ
30. พ.ต.อ.ศุภวัฒน
31. พ.ต.ท.ประชา
32. วาที่ พ.ต.อ.พิิมณรัตน
33. วาที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์
34. พ.ต.อ.มานิต
35. พล.ต.ต.ไพโรจน
36. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา

สิงหอุดม
ผบช.ตชด.
ประธาน
สุขศิริมัช
รอง ผบช.ตชด.
ทานธรรม
รอง ผบช.ตชด.
ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด.
ธรรมเสมา
ผบก.สอ.บช.ตชด.
เกษจุโลม
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
อินทราราม
ผบก.ตชด.ภาค 1
ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.ภาค 2
กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3
ออนทรัพย
ผบก.ตชด.ภาค 4
สมันตรัฐ
รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.
พรหมดี
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
นิสัยสม
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
เจตนา
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.
แชมชอย
ผกก.ตชด.๑1
หนองพงษ
ผกก.ตชด.12
กองจตุศกั ดิ์
ผกก.ตชด.13
พันธกลา
ผกก.ตชด.14
หลิ่มวิรัช
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.21
ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22
ทาวหนู
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.๒๓
เรืองศรี
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.24
สรอยกุลบดี ผกก.ตชด.๓๑
สิริสิทธินันท ผกก.ตชด.๓๒
รักพงษ
ผกก.ตชด.๓3
ศรีชัยชนะ
ผกก.ตชด.๓4
วังคีรี
รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.41
ธรรมาธิปติ์
ผกก.ตชด.42
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43
นาโควงศ
ผกก.ตชด.44
ขุนหมื่น
ผบก.อก.บช.ตชด.
เลขานุการ
กระจางจิตร ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
ผูชวยเลขานุการ

-๒ผูประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings
- หนวยรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 28 หนวย
ผูไ มมาประชุม
1. พล.ต.ต.ยงเกียรติ
มนปราณีต
รอง ผบช.ตชด.
ติดราชการ
2. พล.ต.ต.สุนทร
เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.
ติดราชการ
3. พล.ต.ต.วรายุทธ
สุขวัฒน
รอง ผบช.ตชด.
ติดราชการ
4. พล.ต.ต.ณพล
บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด.
ติดราชการ
ผูเ ขารวมประชุม
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. ส.ต.อ.วิทยา
นิ่มนวล
ผบ.หมู กก.ตชด.13 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
๑. วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 2/๒๕65 เมื่อวันจันทรที่ 28 ก.พ.๖5
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 2/๒๕65 เมือ่ วันจันทรที่ 28 ก.พ.๖5
3. วาระที่ 4 เรื่องการบรรยายสรุปและรายงานในหวงระยะเวลาที่ผานมา
3.1 การสรุปสถานการณภายในประเทศ สถานการณชายแดน และเหตุการณสำคัญ (ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.)
สรุปสถานการณดานการขาว
1. สถานการณประเทศรอบบานที่สำคัญ
1.1 สถานการณประเทศเมียนมา
สถานการณการปะทะ ระหวางทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA พยายามยึดฐานที่มั่น
ของทหารเมียนมา ดานตรงขาม อ.แมสอด และ อ.พบพระ จว.ตาก หางจากพื้นที่ชายแดน ไทย - เมียนมา เขาไป
ประมาณ ๕ - ๖ กม. มีการปะทะ ๔๖ ครั้ง โดยมีเสียงปน ค. (ปนครก) ดังจำนวน 2๗๕ นัด สลับกับเสียงปนเล็กยาว
ผลการปะทะ กองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ไดรับบาดเจ็บจากการปะทะ 1 ราย
ผลกระทบตอประเทศไทย มีบานเรือนประชาชนเสียหาย ๖ หลัง กระสุนตกใสหลังคาบาน
แนวโนมสถานการณ สถานการณการปะทะในเมียนมา จะยังคงดำเนินตอไป
เนื่องจากปญหาของชนกลุมนอยที่ตองการลมลางระบบทหารและแบงแยกดินแดน
และเมื่อ ๑ มี.ค.๖๕ สำนักขาวตางประเทศ รายงานวา รัฐบาลทหารเมียนมา จัดประชุม
ฉุกเฉินกรณีสถานการณรัสเซีย - ยูเครน โดยเมียนมากังวลวาจีนอาจใชกำลังเขายึดเมียนมา เพื่อรักษาผลประโยชนของจีน
ในเมียนมา รวมถึงทอแกสและทอน้ำมันของจีน ที่เคยตกเปนเปาหมายการโจมตีของกลุมตอตานรัฐบาลเมียนมา
แนวโนมสถานการณ คาดวาจีนจะไมรุกรานเมียนมาในสถานการณปกติ แตอาจ
เกิดขึ้นไดหากเมียนมาไมสามารถปกปองผลประโยชนของจีนในเมียนมา
1.2 สถานการณประเทศลาว
- ไมปรากฏขาวสารสำคัญ
1.3 สถานการณประเทศกัมพูชา
หวงวันที่ ๒๐ - ๒๓ มี.ค.๖๕ สำนักขาวตางประเทศรายงานวา นายปรัก สุคน รมต.ตางประเทศ
กัมพูชา/ผูแทนพิเศษอาเซียน เดินทางไปเยือนเมียนมา เพื่อหารือการแกไขวิกฤตการณในประเทศเมียนมา เรียกรองให

-๓เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ ๕ ขอของอาเซียน พรอมทั้งขอพบนางอองซาน ซูจี ประธานพรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD)
ผลการหารือ ไมมีการตอบรับและความรวมมือจากรัฐบาลทหารเมียนมา
แนวโนมสถานการณ ผลการหารือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของผูแทนพิเศษอาเซียน
ซึ่งปญหาภายในของเมียนมามีความซับซอนไมสามารถแกปญหาไดในเร็ววัน มีการประเมินกันวาในอนาคตจะมีผูหนีภัย
จากการปะทะระหวางทหารเมียนมากับชนกลุมนอยในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจะไมจำกัดเฉพาะแตในประเทศ
อาจจะสงผลถึงในระดับภูมิภาคและอาเซียน
1.4 สถานการณประเทศมาเลเซีย
- ไมปรากฏขาวสารสำคัญ
2. สถานการณภายในประเทศ
2.1 สถานการณความเคลื่อนไหวของกลุมมวลชนที่ไดรับความเดือดรอนในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล
มีจำนวน ๑๓ กลุม จัดกิจกรรมจำนวน ๕๕ ครั้ง
2.2 สถานการณความเคลื่อนไหวของกลุมมวลชนที่ไดรับความเดือดรอนในสวนภูมิภาค
มีจำนวน ๑๘ กลุม จัดกิจกรรมจำนวน ๓๙ ครั้ง
โดยจำแนกความเดือดรอนได ๔ ประเภท ไดแก ปญหาหนี้สิน, ปญหาไมมีที่ดินทำกิน
ปญหาเศรษฐกิจกระทบกับอาชีพและปญหาที่เกิดจากโครงการของรัฐที่กระทบกับความเปนอยูและสุขภาพ
แนวโนมสถานการณ สถานการณการชุมนุมของผูไดรับความเดือดรอน ยังคงมีการชุมนุม
อยางตอเนื่อง และมีความเสี่ยงที่จะมีการรวมกลุมกันของกลุมผูไดรับความเดือดรอนเพื่อสรางแรงกดดันมากขึ้น
รวมถึงกลุมการเมืองที่อาจใชประโยชนจากกลุมดังกลาวโจมตีและลดความนาเชื่อถือของรัฐบาล
๒.๓ สถานการณการชุมนุมของกลุมเห็นตางทางการเมือง
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีจำนวน ๑๐ กลุม จัดกิจกรรมจำนวน ๕๒ ครั้ง
ในสวนภูมิภาค มีจำนวน ๓ กลุม จัดกิจกรรมจำนวน ๑๘ ครั้ง
แนวทางและขอเรียกรองของทางกลุมเห็นตาง มี ๓ ประเด็นหลัก คือ
๑. ใหยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
๒. ขับไลรัฐบาล
๓. คัดคานรางกฎหมายควบคุมการรวมกลุมของประชาชน
แนวโนมสถานการณ ความเคลื่อนไหวของกลุมเห็นตาง ถึงแมจะมีความพยายามสรางกระแส
ใหเกิดการชมนุมอยางตอเนื่อง แตดูเหมือนวาจะไมสามารถระดมมวลชนไดมากนัก อยางไรก็ตามมีความเปนไปได
วาทางกลุมอาจใชเงื่อนไขการคัดคานรางกฎหมายควบคุมการรวมกลุมของประชาชนเปนเครื่องมือในการดึง
มวลชน
2.4 สถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
หวงเดือน มี.ค.๖๕ เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอความมั่นคง 60 เหตุการณ ในพื้นที่
จว.ปตตานี ๒7 เหตุการณ จว.ยะลา ๑๕ เหตุการณ และ จว.นราธิวาส ๑๘ เหตุการณ
เหตุลอบยิง จำนวน ๒ ครั้ง ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี และ อ.เมือง จว.นราธิวาส
เหตุลอบวางระเบิดจำนวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จว.ยะลา อ.มายอ จว.ปตตานี
และ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
เหตุแขวนปายผา พนสีและวางวัตถุตองสงสัย จำนวน ๕๓ ครั้ง ในพื้นที่ จว.ปตตานี ๒๔ จุด
จว.ยะลา ๑๓ จุด จว.นราธิวาส ๑๖ จุด

-๔จำนวนการสูญเสียจากสถานการณ
- ตำรวจภูธรเสียชีวิต ๒ นาย บาดเจ็บ ๒ นาย
- ทหารเสียชีวิต ๑ นาย บาดเจ็บ ๑๑ นาย
- ประชาชนเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๖ คน
แนวโนมสถานการณ กลุมผูกอเหตุรุนแรง ยังคงมีการกอเหตุสรางสถานการณในพื้นที่
เมื่อมีโอกาสดวยการลอบยิง ลอบวางระเบิดตอเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งควรเฝาระวังและเพิ่มความเขมงวดเพื่อปองปราม
ปองกันไมใหมีการกอเหตุรุนแรงได
ประเมินความเสี่ยงของสถานการณในเดือน เม.ย.๖๕ เนื่องจากในวันที่ ๒๘ เม.ย. เปนวัน
ครบรอบ ๑๘ ปเหตุการณกรือเซะ
โดยเมื่อป 2547 กลุมผูกอเหตุรุนแรงไดออกปฏิบัติการนับ ๑๐ จุด ตอเจาหนาที่ของรัฐ
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต ทำใหมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณนั้น รวม ๑๐๘ ราย โดยเฉพาะที่มัสยิดกรือเซะ
มีกลุมผูกอเหตุรุนแรงเสียชีวิตกวา ๓๐ ราย ซึ่งอาจมีความเปนไปไดสูงที่กลุมกอเหตุรุนแรง จะกอเหตุในหวงเวลา
ดังกลาว
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญของหนวยในรอบเดือน (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.)
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติในการควบคุม และปองกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ของ บช.ตชด. หวงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน
- จุดตรวจ/จุดสกัด
จำนวน
136
แหง
- กำลังพล
จำนวน
734
นาย
ผลการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด
- ยานพาหนะ ผานเขา - ออก จำนวน 98,224 คัน
- บุคคล ผานเขา - ออก
จำนวน 98,567 ราย
การลาดตระเวนเฝาตรวจชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน จำนวน 2,062 ครั้ง
2. การดำเนินการกักตัว ในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด.
บช.ตชด. ไดรับ มอบหมายให จัดตั้ง Organizational Quarantine (OQ) จำนวน 14 แห ง
ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบดวย จว.จันทบุรี, จว.สระแกว, จว.หนองคาย, จว.เชียงราย, จว.ตาก, จว.กาญจนบุ รี,
จว.ราชบุร,ี จว.ประจวบคีรีขันธ, จว.ระนอง และ จว.สงขลา
สรุปผลการดำเนินการกักตัว ในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ของ บช.ตชด.
หวงเดือน ม.ค. - มี.ค.65 ดังนี้
- หวงเดือน ม.ค.65 มีการกักตัวสะสม จำนวน 5,681 คน
- หวงเดือน ก.พ.65 มีการกักตัวสะสม จำนวน 6,212 คน เพิ่มขึ้น 531 คน
- หวงเดือน มี.ค.65 มีการกักตัวสะสม จำนวน 7,033 คน เพิ่มขึ้น 821 คน
๓. ผลการจับกุมปราบปรามอาชญากรรมรายสำคัญของ บช.ตชด. ประจำเดือน มีนาคม 2565
๓.๑ ผลการจับกุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 361 ราย (คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก)
มากที่สุด ไดแก กก.ตชด.43 จับกุมจำนวน 21 ราย (คดี)
แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก 165 คดี รวมปฏิบัติ 196 คดี ผูตองหา 385 คน ของกลาง ยาบา
11,811,760 เม็ด ไอซ 614 กิโลกรัม กัญชาอัดแทง 1,813 กิโลกรัม

-๕3.๒ ผลการจับกุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 122 ราย(คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด
ไดแก กก.ตชด.34 จับกุมจำนวน 4 ราย(คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก 8 คดี รวมปฏิบัติ 114 คดี ผูตองหา 1,620 คน
จำแนกสัญชาติตางๆ ดังนี้
ผูตองหา 1,699 คน จำแนกสัญ ชาติตางๆ ดังนี้ เมียนมา 1,461 คน, ลาว 35 คน,
กัมพูชา 106 คน และมีผูนำพา 97 คน
3.๓ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 27 ราย (คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด
ไดแก กก.ตชด.32 จับกุมจำนวน 2 ราย (คดี) รวมจับกุม 5 ราย (คดี)
แบงเปนผูตองหา 38 คน ปริมาตรไมของกลาง รวม 124.57 ลบ.ม. (ไมพะยูง 0.91 ลบ.ม.,
ไมสัก 83.52 ลบ.ม., ไมกระยาเลย 12.51 ลบ.ม. และไมชนิดอื่นๆ 27.63 ลบ.ม.) และพื้นที่บุกรุก 64 ไร 7 งาน
367 ตารางวา)
๓.4 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด ตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ พ.ศ.2498
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 64 ราย(คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุ ด
ไดแก กก.ตชด.31, 43 เปนหนวยหลักในการจับกุม หนวยละ 4 ราย (คดี)
แบงเปนผูตองหา 60 คน ของกลาง ปนกล 1 กระบอก, ปนสั้น 8 กระบอก, ปนยาว 11 กระบอก,
ปนลูกซอง 9 กระบอก, ปนแก็ป 20 กระบอก, ปนไทยประดิษฐ 25 กระบอก และกระสุนปน 946 นัด
๓.5 ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 3 ราย (คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด
ไดแก กก.ตชด.23 จับกุม 1 ราย (คดี)
แบงเปนผูตองหา 1 คน ของกลาง บุหรี่ 144,500 ซอง, รถจักรยานยนต 3 คัน และน้ำยา
บุหรี่ไฟฟา 2 ขวด, คอยลบุหรี่ไฟฟา 5 ตัว, หัวพอต 6 หัว
๓.6 ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 1 ราย (คดี) โดยหนวยที่มีผลการจับกุม ไดแก กก.ตชด.22 จับกุม 1 ราย
(คดี) ของกลาง รถยนต 1 คัน
๔. การจับกุมผูตองหาตามหมายจับ
มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 38 หมายจับ โดยหนวยที่มีผลการจับกุมมากที่สุด ไดแก กก.ตชด.43
จับกุม 25 หมายจับ ผูตองหา 25 คน
5. ผลการจับกุมปราบปรามอาชญากรรมรายสำคัญของ บช.ตชด. ประจำเดือน มี.ค.65
มีการจับกุมการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ดังนี้
๕.๑ วันที่ 8 มี.ค.65 เวลาประมาณ 16.00 น. พ.ต.ท.สิทธิพงษ ศรีกุลบุตร ผบ.รอย ตชด.227
พรอมพวกรวม 18 นาย และหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมนายจันทรทา ถานิชย อายุ 34 ป อยูบานเลขที่ 138
ม.21 บ.ภูสวรรค ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี พรอมของกลาง ยาบา จำนวน 200,000 เม็ด และ ไอซ
น้ำหนัก 202.4 กรัม เหตุเกิดที่บริเวณเสนทางลูกรังทางเขาแกงชางหมอบ บ.หวยยาง ม.10 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จว.อุบ ลราชธานี จึงไดน ำนำผูตอ งหาพรอมของกลางสง พงส.สภ.เขมราฐ จว.อุบ ลราชธานี เพื่อ ดำเนิ นคดี
ตามกฎหมายตอไป (รอย ตชด.227 เปนหนวยปฏิบัติหลัก)
๕.๒ วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๔๐ น. ร.ต.ท.ไกรสร ลองลอย หน.ชปข.กก.ตชด.43
พรอมพวกรวม 12 นาย และหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมนาย พลวัต เดชกุบ อายุ 33 ป ที่อยู 431 ม.3
ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จว.สงขลา, น.ส.วรัญญา ฤทธิเดช อายุ 27 ป ที่อยู 314/2 ม.4 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ

-๖จว.สงขลา และนาย อับ ดลอูห มาด มรรคาเขต อายุ ๓๘ ป ที่อยู ๔๐ ม.๓ ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จว.สตู ล
พรอมของกลางไอซ น้ำหนัก 585 กก. เหตุเกิดที่บริเวณบริเวณบานเลขที่ 431/7 ม.3 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ
จว.สงขลา วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๔๐ น. ตอเนื่อง บานเลขที่ ๒๖/๑ ม.๔ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
จว.สงขลา ตอเนื่อง กก.ตชด.๔๓ อ.เมือง จว.สงขลา จึงไดนำผูตองหา พรอมของกลางสง พงส.สภ.เมืองภูเก็ต
จว.ภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป (กก.ตชด.43 เปนหนวยปฏิบัติหลัก)
๕.๓ วันที่ 26 มี.ค.65 เวลาประมาณ 03.30 น. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผบ.รอย ตชด.417
พรอมพวก รวม 11 นาย และหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมนายศราวุธ (หรือพจน) พุกเปลี่ยน อายุ 25 ป
ที่อยู 329/12 ถ.เจริญพัฒนา ต.บางชัน เขตคลองสามวา จว.กทม., นายธนัชพงศ(หรือแดง) ปองได อายุ 49 ป
ที่อยู 413/1 ม.8 ต.เวียงใต อ.ปาย จว.แมฮองสอน, น.ส.จารุภา (หรือจูน) วีระรัตน อายุ 27 ป 92/2 ม.6
ต.หนองน้ำแดง อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา และนายอภิสิทธิ์ (หรืออารม) หาวะโคตร อายุ 25 ป 24/1 ม.4
ต.วังไทร อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา พรอมของกลางกัญชาแหงอัดแทง น้ำหนักประมาณ 700 กก. เหตุเกิดที่
บริเวณริมถนนภายในหมูบาน ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ตอเนื่อง ภายในปม ปตท. ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จว.นนทบุรี จึงไดนำผูตองหาพรอมของกลางสง พงส.บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป (รอย ตชด.417
เปนหนวยปฏิบัติหลัก)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การสรุปผลการปฏิบตั ิงานกิจการพลเรือน งานจิตอาสาพระราชทาน และการชวยเหลือผูประสบภัย
(ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.)
เรื่องที่ 1 ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวม
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนมีนาคม 2565
สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในภาพรวมของ บช.ตชด.
ประจำเดือน มีนาคม 2565 (21 ก.พ. - 20 มี.ค.65) รวมทั้งสิ้นจำนวน 280 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จำนวน
141
ครั้ง แยกเปน
1.1 หนวยดำเนินการเอง
จำนวน
97
ครั้ง
1.2 รวมกับหนวยงานอื่น
จำนวน
44
ครั้ง
2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ
จำนวน
105
ครั้ง แยกเปน
2.1 หนวยดำเนินการเอง
จำนวน
77
ครั้ง
2.2 รวมกับหนวยงานอื่น
จำนวน
28
ครั้ง
3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
จำนวน
34
ครั้ง
4. ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 16,186 คน แยกเปน
4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน
3,028 นาย
4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น
จำนวน
760
นาย
4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น
จำนวน
4,209 คน
4.4 ประชาชน
จำนวน
8,189 คน
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ ในหวงเดือนมีนาคม 2565
การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)
ซึ่ง ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. ไดใหหนวยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(2 เมษายน) ที่ผานมา ดังนี้

-๗1. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมขาราชการตำรวจ
รว มกิ จ กรรมจิ ตอาสาบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อถวายเป น พระราชกุศ ลเนื่ อ งในโอกาสวัน คลายวัน พระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ภายใตมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หองประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด.
มีผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ตชด. และประชาชนจิตอาสา จำนวน 70 ราย ไดรับโลหิตทั้งสิ้น 27,550 ซีซี
2. เมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 กก.ตชด.34 นำกำลังพลจิตอาสา และวิทยากรจิตอาสา 904
จว.ตาก รวมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ มอบชุดธารน้ำใจใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง ผูยากไร ณ บานลานสาง
หมูที่ 4, 9, 11 ต.แมทอ อ.เมือง, บานทุงกง หมูที่ 1 ต.ประดาง อ.วังเจา จว.ตาก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) และวันจักรี
(6 เมษายน) ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ตชด. จำนวน ๘ นาย, ขาราชการอื่น จำนวน 2๗ คน และประชาชน
จิตอาสา จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
3. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.65 กก.ตชด.๓๑ (รอย ตชด.๓๑๑) พรอมกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม
จิตอาสาบริจาคโลหิตตานภัยโควิด-๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง
จว.พิษณุโลก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน) ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ตชด.จำนวน ๒๐ นาย ไดรับโลหิตทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ ซีซี
4. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.65 รอย ตชด.324 พรอมกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา
บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลนาน ต.ในเวียง อ.เมือง จว.นาน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (31 มีนาคม) และวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน) ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ตชด.จำนวน ๑๒ นาย ไดรับโลหิ ต
ทั้งสิ้น 1,800 ซีซี
5. เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.65 กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. นำกำลังพลจิตอาสา และ นสต. โดยมี
นายวันชัย จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รวมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน) ณ หอประชุมอินทรี
กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ต.หนองบัว อ.เมือง จว.อุดรธานี ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ตชด.จำนวน ๑๑๗ นาย
หน วยราชการอื่น จำนวน ๑๐ คน และประชาชน จำนวน ๓ คน รวมทั้ งสิ้น ๑๓๐ คน ไดรับ โลหิ ตทั้งสิ้ น
๔๖,๘๐๐ ซีซี
เรื่องที่ 3 แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ในภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนเมษายน 2565
รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จำนวน
17
ครั้ง แยกเปน
1.1 หนวยดำเนินการเอง
จำนวน
15
ครั้ง
1.2 รวมกับหนวยงานอื่น
จำนวน
2
ครัง้
2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ
จำนวน
20
ครั้ง แยกเปน
2.1 หนวยดำเนินการเอง
จำนวน
7
ครั้ง
2.2 รวมกับหนวยงานอื่น
จำนวน
13
ครั้ง
3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
จำนวน
34
ครั้ง
4. ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน
3,976 คน แยกเปน
4.1 ขาราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน
1,489 นาย
4.2 ขาราชการตำรวจหนวยงานอื่น
จำนวน
60
นาย

-๘4.3 ขาราชการหนวยงานอื่น
จำนวน
534
คน
4.4 ประชาชน
จำนวน
1,893 คน
โดยกำชับใหหนวยในสังกัด ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในระบบการบริหารจัดการของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
2. กิจกรรมจิตอาสาโครงการ "ชุดมวลชน ตร.ชาง"
3. กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "ตระเวน ปลูกปา ชายแดน"
4. กิจกรรมจิตอาสาวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)
5. กิจกรรมจิตอาสาวันประสูติทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(5 เมษายน)
6. กิจกรรมจิตอาสาวันจักรี (6 เมษายน)
7. กิจกรรมจิตอาสาวันสงกรานต (13 เมษายน)
8. กิจกรรมจิตอาสาวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน)
9. กิจกรรมจิตอาสาวันประสูติเจาฟาทีปงกรรัศมีโชติฯ (29 เมษายน)
เรื่องที่ 4 การกำชับขอสั่งการ ใหหัวหนาหนวยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง สรุปผลการปฏิบัติ
ประจำเดือนมีนาคม 2565
สรุปการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของหัวหนาหนวยระดับกองบังคับการ กองกำกับการ และกองรอย
ปฏิบัติการ ที่เขารวมดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 จากจำนวนหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งสิ้น 97 หนวย ดังนี้
1.หัวหนาหนวยที่เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
จำนวน 55 หนวย
2.หัวหนาหนวยที่ไมไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
จำนวน 42 หนวย
เรื่องที่ 5 ผลการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำเดือนมีนาคม 2565
ในห ว งเดื อ นมี น าคม 2565 หน ว ยงานในสั งกั ด กองบั ญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ไดจัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสา จำนวน 59 ชุด กำลังพล 290 นาย ออกชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุสาธารณภัยตางๆ รวมถึงการเขาไปฟนฟูคุณภาพชีวิตความเปนอยู
สรางขวัญกำลังใจใหกับประชาชนผูประสบภัย จำนวน 730 ครัวเรือน ประชาชนไดรับความชวยเหลือ จำนวน
901 คน ในพื้นที่ 24 จังหวัด
เรื่องที่ 6 การเผยแพรขาวประชาสัมพันธภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ทางสื่อสังคมออนไลน ประจำเดือนมีนาคม 2565
ในหวงเดือนมีนาคม 2565 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ไดนำเสนอขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธ
ภารกิจของหนวยและภารกิจสำคัญของผูบังคับบัญชา โดยสงขอมูลขาวใหสื่อมวลชน จำนวน 2 เรื่อง และมีการนำเสนอ
ขอมูลทางสื่อตางๆ ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของหนวย จำนวน 2 ครั้ง เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของหนวย
ทางเพจเฟสบุก ชื่อเพจ “ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 16 ครั้ง เผยแพรทางเว็บไซตของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 26 ครั้ง
เรื่องที่ 7 พิธีเปดการฝกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 1 รุนที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 พล.ท.สุขสรรค หนองบัวลาง แมทัพภาคที่ ๑/ผูอำนวยการศูนยอำนวยการ
จิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"

-๙(ภาค 1) รุนที่ 2/65 โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี, ผูแทนสำนักงานตำรวจแหงชาติ, ผูบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน, แมทัพนอยที่ 1, ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 รวมในพิธีฯ มีผูเขารับการฝก จำนวน 200 นาย
ณ หองประชุมอเนกประสงคคายพระรามหก ศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
เรื่องที่ 8 โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุนที่ 7 ประจำป 2565 ใหแกครูตำรวจ
D.A.R.E. ในสังกัด บช.ตชด.
บช.ตชด. รวมกับ บช.ปส.จัดทำโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุนที่ 7 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัด บช.ตชด. ระหวางวันที่ 23 - 25 มี.ค.65 ณ โรงแรมทีเค
พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกครูตำรวจ
D.A.R.E. ไดรับองคความรูใหม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองขั้นสูง สามารถนำไปใช สรางภูมิคมุ กันยาเสพติด
อยางยั่งยืน ใหเด็กและเยาวชน/ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย พรอมที่จะเปนครูตำรวจ D.A.R.E. ในยุค
D.A.R.E. 4.0
ที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด
3.๔.๑ บก.ตชด.ภาค 1
1. ผลการปฏิบัติ และการตรวจเยี่ยม
1.1 ตรวจราชการประจำป 2565
(1) หวงระหวางวันที่ 2 - 3 มี.ค. 65 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
พรอมคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการประจำป 2565 ของ กก.ตชด.13 โดยไดกำชับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบและวินัยอยางเครงครัด พรอมใหแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ โดยมี
พ.ต.ท.สุพงศสิทธิ์ แจงพันธ รอง ผกก.ตชด.13 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ
(2) หวงระหวางวันที่ 21 - 23 มี.ค 65 พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
พรอมคณะตรวจราชการ ไดเดินทางมาตรวจราชการประจำป 2565 ของ กก.ตชด.12, รอย ตชด.124 - 127
พรอมตรวจเยี่ยมรอย ฉก.ตชด.๔ และฐานบานหนองผักแวน และไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.มัธยมพระราชทานนายาว
และตรวจเยี่ยมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บ.นางาม ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา
(3) หวงระหวางวันที่ 8 - 10 มี.ค.65 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย รอง ผบก.ตชด.
ภาค 1 พรอมคณะตรวจราชการ บก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางมาตรวจราชการประจำป 2565 ของ กก.ตชด.14,
รอย ตชด.144 – 147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปรง รอง ผกก.ตชด.๑๔ พรอมขาราชการตำรวจในสังกัด
รวมใหการตอนรับ ไดใหโอวาทแกขาราชการตำรวจ และรับฟงบรรยายสรุปสถานการณในพื้นที่
1.2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
(1) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๕ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
พรอมคณะไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บานทาวังหิน, รร.ตชด.บานเขาจาว, รร.ตชด.บานแพรกตะครอ ไดกำชับ
การปฏิบัติดังนี้ ความประพฤติและระเบียบวินัยของขาราชการตำรวจ และบุคลากรของโรงเรียน การวางแผน
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมวางแผนและการซักซอมถวายรายงาน
(2) เมื่อ วันที่ 12 มี.ค.65 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
เดินทางมาเปนประธานในการจัดอบรมโครงการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย และคณิตศาสตร
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ระหวางวันที่ 12 - 13 มี.ค.65
ณ หอประชุมพระยาจักรี กก.ตชด.13 โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 พรอมกำลังพลให การ
ตอนรับ

- ๑๐ (3) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 พล.ท.สุขสรรค หนองบัวลาง แมทัพภาคที่ 1 พรอมคณะฯ
เดินทางมารวมกิจกรรมในโครงการ "มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา" และ โครงการ "จักรยาน สานฝน ปนสุข"
ใหกับนักเรียน รร.ตชด.ตะโกปดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต.บรรยง ทองนวม ผบ.พล.ร.9, พล.ต.ต.กัญชล
อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 รวมใหการตอนรับ
(4) หวงเดือนมีนาคม 65 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
พรอมคณะกรรมการประเมินครูใหญดีเดน ประจำป 2564 ไดเดินทางไปประเมินครูใหญของโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.11 - 14
1.3 การตรวจเยี่ยมดานความมั่นคงชายแดน
(1) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 พ.ต.อ.นรินทร คำแกน รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.สุกิจ
กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ และอำนวยความสะดวกคณะฯ ที่เขารวมประชุ ม
ดานความมั่นคง ณ จุดตรวจหวยโมง รอย ตชด.136 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมพรอมการปฏิบัติกรณี
เกิดเหตุปะทะระหวางทหารเมียนมากับกลุม KNU แนวรวมใหม โดยมี นายเนรมิต เหลืองอรามฟา นายอำเภอไทรโยค
เป นประธาน และเดิน ทางไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.134 และกำลังพลที่ป ฏิบัติหนาที่ตามจุดตรวจจุด สกัด
ชองทางธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบหลบหนีเขาเมือง บานพระเจดียสามองค อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมี พ.ต.ท.สุพงศสิทธิ์ แจงพันธ รอง ผกก.ตชด.13 ใหการตอนรับ
(2) เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด., พ.ต.อ.นรินทร คำแกน
รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะฯ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติการ งานดานการปองกันชายแดน
การปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะการสกัดกั้นแรงงานตางดาว และการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ตามชองทางธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบ รอย ตชด.137 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์
ผกก.ตชด.13 พรอมกำลังพลใหการตอนรับ
(3) เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติการ งานดานการปองกันชายแดน การปราบปรามอาชญากรรม
โดยเฉพาะการสกัดกั้นแรงงานตางดาว และการลักลอบหลบหนีเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย ตามชองทางธรรมชาติ
และมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเปนขวัญกำลังใจใหกับกำลังพล รอย ตชด.137 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13
พรอมกำลังพลใหการตอนรับ
(4) เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕ พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗ ,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทางไป รอย ตชด.๑๔๖ เพื่อติดตามความคืบหนาในกรณีการจับ กุมบุคคลตางด าว
ลักลอบหลบหนีเขาเมืองฯ และรวมประชุมแนวทางการสืบสวนขยายผลจากการจับกุม ณ หอง ศปก.รอย ตชด.๑๔๖
จากนั้นได เดิน ทางไปตรวจดูสถานที่เกิด เหตุและเสนทางธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยมี พล.ต.ต.วัน ชัย
ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ปข.,พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธกลา ผกก.ตชด.๑๔,พ.ต.ท.ทวี ภานอย ผบ.รอย ตชด.๑๔๖
พรอมกำลังพลรวมใหการตอนรับ
2. เตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยแลง
2.1 กก.ตชด.11 รถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน
(1) รถบรรทุกน้ำเกา โล 86546 พอใชการได แตไมดี ใชเครื่องปนกระตุก (กก.ตชด. 11)
(2) รถบรรทุกน้ำใหม โล 29528 ใชการได (รอย ตชด.114)
2.2 กก.ตชด.12 รถบรรทุกน้ำจำนวน 5 คัน
(1) รถบรรทุกน้ำใหม โล 29518 ใชการได (กก.ตชด.12)
(2) รถบรรทุกน้ำเกา โล 96347 ใชการได (รอย ตชด.124)

- ๑๑ (3) รถบรรทุกน้ำเกา โล 86547 ใชการได (รอย ตชด.125)
(4) รถบรรทุกน้ำใหม โล 76741 ใชการได (รอย ตชด.126)
(5) รถบรรทุกน้ำเกา โล 77679 ใชการไดไมคอยดี (รอย ตชด.127)
2.3 กก.ตชด.13 รถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน
(1) รถบรรทุกน้ำใหม โล 29527 (กก.ตชด.13)
(2) รถบรรทุกน้ำใหม โล 29526 (รอย ตชด.136)
(3) รถบรรทุกน้ำใหม โล 96367 (รอย ตชด.137)
2.4 กก.ตชด.14 รถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน
(1) รถบรรทุกน้ำใหม โล 29514 (กก.ตชด.14)
(2) รถบรรทุกน้ำใหม โล 96354 (กก.ตชด.14)
(3) รถบรรทุกน้ำเกา โล 96342 (รอย ตชด.144)
ที่ประชุม รับทราบ
3.๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2
๑. การปกปอง เทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
ภารกิจถวายความปลอดภัย : มีการเสด็จฯ ในพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง
๑.๑ เมื่อวันที่ 3 - 7 มี.ค.65 สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี เสด็จ แทนพระองคมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในพระเกตุมาลพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจาฟาจุฬาภรณนฤมิตพระประธานประจำวิหาร ณ วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด) อ.เมือง จว.ออุดรธานี ในการนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา จุฑาภรณ เฝาและติดตามเสด็จ
โดยประทับแรม ณ เซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น อุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี
๑.๒ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนยการศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อ.เมือง จว.นครราชสีมา จากนั้นเสด็จฯ ทรงเททองหลอพระเกศพระมหาไวโรจนพุทธเจาณ อารามจีนปากชอง
เขาใหญ เปาซานซือ อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา
๑.๓ เมื่อวันที่ 14 มี.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปดหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ
๑.๔ หวงวันที่ ๒๘ มี.ค.- ๒ เม.ย.๖๕ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ ณ วัดปาภูกอน อ.นายูง จว.อุดรธานี,
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จว.นครพนม, ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จว.นครพนม, วัดเกสรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด) อ.เมือง จว.อุดรธานี และคำชะโนด อ.บานดุง จว.อุดรธานี โดยประทับแรม ณ เซ็นทารา โฮเทล แอนด
คอนเวนชั่น อุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี (เสด็จเปนการสวนพระองค)
๑.๕ บก.ตชด.ภาค ๒ จัดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด 1 ชุด สสน.กองอำนวยการ
รวมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ประทับแรม ตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา
ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุดอยางสมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค
บก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายการปฏิบัติ ดังนี้
๑) มอบหมาย ผบ.หนวย หรือผูแทนฯ ที่มีหมายกำหนดการเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
รวมประชุม และกำกับดูแลการปฏิบัติในสวนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยประจำ กอร.ถปภ.ในพื้นที่เสด็จฯ

- ๑๒ ๒) จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด สสน.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่เสด็จฯ
จำนวน 15 ชุด การปฏิบัติ จำนวน ๑๕ ที่หมาย
๓) จัด นตต.ประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายเสด็จฯ ผลการปฏิบัติเป นไป
ดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด อยางสมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค
๒. รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดใหนายวิเชี ยร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสี มา
ผูแทนพระองค ในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีทาวสุรนารี ประจำป 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
๓. ตามที่หนวย ไดจัดโครงการฝกอบรมขาราชการตำรวจที่มีรายชื่อบรรจุตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของหนวย ที่ยังไมมีใบอนุญาตขับเรือหรือใบอนุญาตหมดอายุ โดยใหทุกหนวยประสาน
การปฏิบัติกับสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาใกลเคียงกับตนสังกัด ใหเขามาดำเนินการฝกอบรมใหกับกำลังพล
ดังกลาว ในหวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ไดรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมบริหารครั้งที่ผานมานั้น
ปจจุบันโครงการดังกลาวไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลวกำลังพลที่เขารับการฝก และไดรับใบอนุญาตขับเรือ จำนวน
๑๗๕ นาย ดังนี้
๓.๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ จำนวน ๒๓ นาย
๓.๒ กก.ตชด.๒๑
จำนวน ๓๐ นาย
๓.๓ กก.ตชด.๒๒
จำนวน ๔๑ นาย
๓.๔ กก.ตชด.๒๓
จำนวน ๕๐ นาย
๓.๕ กก.ตชด.๒๔
จำนวน ๓๑ นาย
ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ กรมอุตุนิยมวิทยา ไดออกประกาศเตือนภัยใหเตรียม
ความพรอมในการรับมือ “พายุฤดูรอน” โดยหนวยไดประชุมและสั่งการกำชับใหทุกหนวยในสังกัด จัดเตรียม
ตรวจเช็คอุปกรณ และกำลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัยใหมีความพรอมโดยสามารถปฏิบัติทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ
หรือเมื่อไดรับ การประสานหรือรองขอจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ งในพื้นที่ห นว ยจัดชุด ตรวจพิสูจนเก็บ กู หรือ
ทำลายวัตถุระเบิดจาก กก.ตชด.๒๑, กก.ตชด.๒๒ จำนวนหนวยละ 1 ชุด สนับสนุน กอร.รปภ.ประจำพื้นที่ฯ
จัดนายตำรวจติดตอประสานการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
4. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป
๔.๑ เตรียมความพรอมในภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หวงวันที่ ๒๐ - ๒๑ เม.ย.๖๕
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีหนังสือเชิญ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ใหนำนักเรียน
ทุนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวน ๖ คน เขาเฝาฯ รับเสด็จ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เม.ย.๖๕ โดยมี พ.ต.อ.สมฤกษ ชัยสุกัญญาสันต รอง ผบก.ตชด.
ภาค ๒ รวมเขาเฝาฯ รับเสด็จ ในวันดังกลาวดวย
๔.๒ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 1 ชุด สสน. กองอำนวยการรวม
ถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ป ระทับแรม ตำหนักทิพยพิมาน ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา
ตลอดเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๔.๓ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามนโยบายของรัฐบาล และหนวยเหนือ
หรือตามระเบียบ/ขอสั่งการของหนวยงานราชการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ที่ประชุม รับทราบ

- ๑๓ 3.๔.3 บก.ตชด.ภาค 4
๑. สถานการณในพื้นที่ จชต. หวงเดือนรอมฎอน (ในป พ.ศ.๒๕๖๕ ตรงกับตนเดือน เม.ย.)
๑.๑ วิเคราะหหวงเวลา Timing/Tempo หวงวันที่ ๑๘-๓๑ มี.ค. ของป ๖๑ ถึงป ๖๔
๑.๑.๑ หวงเวลาและรูปแบบการปฏิบัติ
- หวงเวลา ๐๐.๐๐-๐๖.๐๐ น. เหตุกอกวน
- หวงเวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. เหตุลอบวางระเบิด
- หวงเวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. เหตุซุมยิง/ลอบยิง และลอบวางระเบิด
- หวงเวลา ๑๘.๐๐-๐๐.๐๐ น. เหตุซุมยิง/ลอบยิง และกอกวน
๑.๑.๒ หวงวันที่จะตองเพงเล็ง วันที่ ๑๙, ๒๐, ๒๕, ๒๙, ๓๐
๑.๒ วิเคราะหหวงเวลา Timing/Tempo หวงวันที่ ๑-๓๐ เม.ย. ของป ๖๑ ถึงป ๖๔
๑.๒.๑ หวงเวลาและรูปแบบการปฏิบัติ
- หวงเวลา ๐๐.๐๐-๐๖.๐๐ น. เหตุโจมตีฐานปฏิบัติการและกอกวน
- หวงเวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. เหตุโจมตรีฐานปฏิบัติการ, ซุมยิง และ
ลอบวางระเบิด
- หวงเวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. เหตุลอบวางระเบิด
- หวงเวลา ๑๘.๐๐-๐๐.๐๐ น. เหตุซุมยิงและกอกวน
๑.๒.๒ หวงวันที่จะตองเพงเล็ง
- วันที่ ๒ เม.ย. (ในป ๒๕๖๕ จะเขาสูเดือนรอมฎอน)
- วันที่ ๔ และ ๕ มีการซุมยิง/ลอบยิง/ยิงกอกวน
- วันที่ ๑๐ เม.ย. วันสถาปนา BRN Congress
- วันที่ ๑๒ และ ๑๓ เม.ย. เปนวันสงกรานต มีการลอบวางระเบิด/ซุมยิง/
ลอบยิง และยิงกอกวน
- วันที่ ๑๖ เม.ย. มีการซุมยิง/ลอบยิง/ยิงกอกวน
- วันที่ ๒๖ เม.ย. ขบวนการเบอรซาตูจัดทำรัฐธรรมนูญ มีการลอบวางระเบิด
- วันที่ ๒๗ เม.ย. เหตุการณมัสยิดกรือเซะ เมื่อป ๒๕๔๗
๒. ผลการจับกุมคดีสำคัญ
๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๕ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๓, เจาหนาที่ฝายปกครองอำเภอรัตภูมิ,
เจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, เจาหนาที่ฝายทหาร และ เจาหนาที่สำนักการขาว กอ.รมน.
จับกุมผูตองหา จำนวน ๒ คน คือ นายพลวัตร (บังหมาด) เดชกุบ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๔๓๑/๗ หมู ๓
ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จว.สงขลา และ นางสาววรัญ ญา ฤทธิเดช อายุ ๒๘ ป อยูบานเลขที่ ๓๑๔/๒ หมู ๔
ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จว.สงขลา พรอมของกลาง ประกอบดวย
- ยาไอซ จำนวน ๕๘๕ กก. มูลคา ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลาน
บาทถวน) ราคาตางประเทศ มากกวา ๕๐๐ ลานบาท
- ปนลูกซองยาว จำนวน ๑ กระบอก พรอม กระสุน ๓ นัด
- โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมซิมการด จำนวน ๒ เครื่อง
โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ)
ไวในครอบครองเพื่อจำหนายโดยผิดกฎหมาย
สถานที่จับกุม บานเลขที่ ๔๓๑/๗ หมู ๓ ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จว.สงขลา และ
บานเลขที่ ๒๖/๑ หมู ๔ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จว.สงขลา

- ๑๔ และเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ไดจัดใหมีการแถลงขาวการจับกุมฯ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร
ศรีรักษ มทภ.๔ เปนประธานในการแถลงขาวฯ ณ บริเวณดานหนาอาคารสำนักงาน บก.ตชด.ภาค ๔ ต.บอยาง
อ.เมือง จว.สงขลา
๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๕ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๗ รวมบูรณาการกับหนวยในพื้นที่
จับ กุมผูตอ ง ๔ คน คือ นายศราวุธ (หรือพจน) พุ กเปลี่ย น อายุ ๒๕ ป อยูบ านเลขที่ ๓๒๙/๑๒ ต.บางชั น
เขตคลองสามวา กทม., นายธนัชพงศ (หรือแดง) ปองได อายุ ๔๙ ป อยูบานเลขที่ ๔๑๓/๑ หมู ๘ ต.เวียงใต
อ.ปาย จว.แมฮองสอน, น.ส.จารุภา (หรือจูน) วีระรัตน อายุ ๒๗ ป อยูบานเลขที่ ๙๒/๒ หมู ๖ ต.หนองน้ำแดง
อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา และนายอภิสิทธิ์ (หรืออารม) หาวะโคตร อายุ ๒๕ ป อยูบานเลขที่ ๒๔/๑ หมู ๔
ต.วังไทร อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา พรอมของกลาง ประกอบดวย
๑. ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชาแหงอัดแทง) ๗๐๐ กก.
๒. รถยนตกระบะ จำนวน ๑ คัน
๓. รถยนตเกง จำนวน ๑ คัน
๔. โทรศัพทมือถือ จำนวน ๔ เครื่อง
โดยกลาวหาวากระทำความผิดฐาน “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา)
ไวในครอบครองเพื่อการคาโดยไมไดรับอนุญาตและกอใหเกิดการแพรกระจายในกลุมประชาชน”
สถานที่จับกุม ริมถนน ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตอเนื่อง ภายในปม ปตท.
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
และเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ ไดจัดใหมีการแถลงขาวการจับกุมฯ โดยมี พล.ต.ต.วรายุทธ
สุขวัฒน รอง ผบช.ตชด. เปนประธานในการแถลงขาวฯ ณ บริเวณดานหนาอาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด.
๓. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สนับสนุน สป./พัสดุ ใหกับหนวย กกล.ตชด.จชต. เพื่อแจกจาย
ใหกับกำลังพล ตชด. ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.
- กก.ตชด.๔๔ (เบิกในนาม กกล.ตชด.จชต.) ขอรับการสนับสนุน สป./พัสดุ เพื่อสนับสนุน
ใหกับหนวยที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา จำนวน ๓๕ รายการ และ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. พิจารณาอนุมัติ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ ใหการสนับสนุนตามรองขอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสรางความปลอดภัยใหกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ยานอันตราย
๔. การนำเครื่องมือซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใชในการปฏิบตั ิงาน (Artificial Intelligence : AI)
- กลองดักถายภาพอัตโนมัติ (NCAPS) แบบเรียลไทม กลอง ๑ ตัว เทียบเทาทีมลาดตระเวน
๑ ทีม ในการเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดปจจัยคุกคาม เปนเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถรับมือกับปญหาที่ซับซอน
เกินกวาที่มนุษยจะสามารถรับมือได โดยติดตั้ง/ซอนพรางไวบริเวณแนวชายแดนชองทางธรรมชาติที่เปนจุดเสี่ยง
และมีแนวโนม/เหตุในการกออาชญากรรมบอยครั้ง เมื่อมีสิ่งตางๆ เคลื่อนผานกลองดักถายภาพอัตโนมัติ เซ็นเซอร
จะจับการเคลื่อนไหว กลองจะถายภาพเองโดยอัตโนมัติ และจะเก็บเปนไฟลรูปภาพไวที่ SD Card
๕. จัดกำลัง ฉก.ตชด.๔๓ พิสูจนทราบ กรณีชางปาตาย
เนื่องจากไดรับแจงจากชาวบานที่เขาไปเก็บของปา วามีกลุมคนเขาไปยิงชางปา ในพื้นที่
อ.กาบัง จว.ยะลา และ อ.สะบายอย จว.สงขลา จึงไดดำเนินการจัดกำลังพิสูจนทราบในพื้นที่ดังกลาว ดังนี้
๕.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕ จนท.ฉก.ตชด.๔๓ จัดกำลังลาดตระเวนรวมกับหนวยในพื้นที่
บริเวณบนภูเขาเตราะนาทูล คลองสิรัน ตนน้ำคลองฆะระ คลองเทพา หมู ๖ ต.บาละ อ.กาบัง จว.ยะลา พบซาก
ชางปาตาย จำนวน ๑ ตัว คาดวานาจะตายมาแลวประมาณ ๑ เดือน และเมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๕ ไดจัดกำลัง
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ พิสูจนทราบตรวจพบหัวกระสุนปนทองแดง ไมทราบขนาด จำนวน ๑ ชิ้น
ติดอยูที่กระดูกสันหลังสวนกลาง

- ๑๕ ๕.๒ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕ จนท.ฉก.ตชด.๔๓ จัดกำลังลาดตระเวนรวมกับหนวยในพื้นที่
บริเวณคลองติ๊ก สันเขาติดตอกับ คลองสงแก บานไรเหนือ หมู ๒ ต.บาโหย อ.สะบายอย จว.สงขลา พบซาก
ชางปาตาย จำนวน ๑ ตัว คาดวานาจะตายมาแลวประมาณ ๓ เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
3.๔.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
1. พิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 (ภาค 1) รุนที่ 2/65
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 พล.ต.ท.ณั ฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. เดินทางมารวมในพิธีเปดการฝ ก
อบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1) รุนที่ 2/65 ณ หองประชุมอเนกประสงค คายพระรามหก
โดยมี พล.ท.สุขสรรค หนองบัวลาง แมทัพภาคที่ ๑ เปนประธานในพิธี
2. รับการตรวจราชการของคณะกรรมการตรวจราชการระดับ บช.ตชด.
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.สมพงษ เตชะสมบูรณ รอง ผบช.ตชด.
เปนหัวหนาคณะตรวจราชการ ณ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการ
ตำรวจในสังกัดใหการตอนรับ
คณะตรวจราชการ (งานจเรตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565) พรอมสรุปผล
การตรวจราชการ ผลการตรวจไดคาคะแนน 98 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
3. หลักสูตร กดต.53 รุนที่ 11
ฝกภาคปฏิบัติ ณ กก.3, 4, 5, 7, 8 บก.กฝ.บช.ตชด. หวงแต 25 ก.พ. - 10 มี.ค.65
3.1 พิธีปดหลักสูตร กดต.53 รุนที่ 11 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
วันที่ 10 มี.ค.65 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการ
ตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(กดต.) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 (รุนที่ 11) จำนวน 95 นาย โดยมี พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
เปนประธานในพิธีฯ
3.2 พิธีปดหลักสูตร กดต.53 รุนที่ 11 กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
วันที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหนงและยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รุนที่ ๑๑) จำนวน ๑๕๒ คน โดยมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน
ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.ภาค ๒ เปนประธานฯ
3.3 พิธีปดหลักสูตร กดต.53 รุนที่ 11
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ยกเลิกประกอบพิธีปดการฝก
อบรมหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จำนวนผูเขาอบรม
หนวย
128 นาย
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
116 นาย
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
3.4 พิธีปดหลักสูตร กดต.53 รุนที่ 11 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
วันที่ 10 มี.ค.65 จัดพิธีปดพรอมมอบประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสูตร
การฝกอบรมขาราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหนงและยศแบบเลื่อนไหล
เปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศรอยตำรวจเอก (กดต.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รุนที่ ๑๑) จำนวน 149 นาย
โดยมี พล.ต.ต.อรรถวุฒิ ออนทรัพย ผบก.ตชด.ภาค 4 เปนประธานในพิธี

- ๑๖ 4. พิธีปดการฝกหลักสูตร ตปส. รุน 78
วันที่ 10 มี.ค.65 พิธีปดการฝกอบรมหลักสูตร ตปส.สำหรับ นรต. ชั้นปที่ 1 รุนที่ 78
ระยะเวลาการฝกอบรม 4 ก.พ. - 10 มี.ค.65 จำนวน 272 นาย ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ
มณปราณีต รอง ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธี พรอมดวย พ.ต.อ.ธนพล โอบออม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. รวมเปนเกียรติในพิธี
ที่ประชุม รับทราบ
3.๔.5 บก.อก.บช.ตชด.
1. ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
1) คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 75/2565 ลง 18 ก.พ.65 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน
วันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปที่ 69 โดย พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. (บร 2) เปนประธานกรรมการ
2) จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปที่ 69
เมื่อวันศุกรที่ 1 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาฯ โดยกำหนดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสักการะ สดุดี
วางพวงมาลัยอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท พิธีสงฆ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมเยี่ยมขาราชการตำรวจ
ที่ เจ็ บ ป ว ยและรัก ษาตั ว ในโรงพยาบาล และกิ จ กรรมการประชาสั มพั น ธ โดยผู เข า รว มพิ ธี ป ระกอบด ว ย
ขาราชการตำรวจระดับ ผกก. ขึ้นไปในสังกัด บช.ตชด. สวนกลาง
3) ในสวนการมอบโล ประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ผบช.ตชด. ไดสั่งการ
ใหหนวยระดับ บก.จัดพิธีมอบ ณ ที่ตั้งหนวย โดยเชิญ ผบช.ตชด. หรือ รอง ผบช.ตชด. เดินทางไปเปนประธานในพิธี
ตามความเหมาะสม ในสวนกิจกรรมวันสถาปนา บช.ตชด. นั้น ใหทุกหนวยพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง
ซึ่ง บช.ตชด. จะไดแจงใหทราบตอไป
4) ฝายเลขาจะสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เสนอให ผบช.ตชด. ทราบ
หากเห็นชอบ จะไดแจงเวียนรายละเอียดการดำเนินการใหทุกหนวยทราบตอไป
ผบช.ตชด. มีสั่งการ ใหเชิญ ผกก.ขึ้นไปในสังกัด บช.ตชด.เขารวมพิธี และใหจัดแบบ
มีการเฝาระวังโควิด-๑๙ (COVID-19) ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ประชุม รับทราบ
2. ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
2.1 ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่
31 มี.ค.65)

1. งบประมาณรายจายภาพรวม
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 30.00
เปาหมายการใชจาย รอยละ 34.08
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 51.00
เปาหมายการใชจาย รอยละ 56.24

ผลการเบิกจาย รอยละ 17.83
ผลการใชจาย รอยละ 27.21
ผลการเบิกจาย รอยละ 35.67
ผลการใชจาย รอยละ 60.56

ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.17
ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 6.87
ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 15.33
มากกวาเปาหมาย รอยละ 4.32

- ๑๗ 2. งบประมาณรายจายลงทุน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 13.00
เปาหมายการใชจาย รอยละ 28.96
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 29.00
เปาหมายการใชจาย รอยละ 58.15

ผลการเบิกจาย รอยละ 0.80
ผลการใชจาย รอยละ 16.25
ผลการเบิกจาย รอยละ 9.67
ผลการใชจาย รอยละ 63.37

ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.20
ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.71
ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 19.33
มากกวาเปาหมาย รอยละ 5.22

2.2 ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.65 (เรียงลำดับตาม
หนวยที่มีการใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด)

- ๑๘ 2.3 ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65 (เรียงลำดับตาม
หนวยที่มีการใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด)

2.4 ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจา ยอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65 (เรียงลำดับตาม หนวยที่มีการใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด)

- ๑๙ -

ที่ประชุม รับทราบ
4. วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาหรือขอหารือ
4.1 ความคืบหนาการจัดเตรียมสถานที่การฝกกระโดดรม (บก.สอ.บช.ตชด.)
1. ดานสถานที่
- ปรับปรุงอาคารอุโมงคลมชัยจินดา อยูในขั้นตอนการปรับปรุงซอมแซมหองสรง และติดตั้งบันได
ทางขึ้นอุโมงคลมแยกสวน
- ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สนามโดดรมและอาคารรับรอง อยูในขั้นตอนการปรับพื้น ไถกลบ สนามโดดรม
และเตรียมพื้นที่อาคารรับรอง
๒. ดานการถวายความปลอดภัย
- อยูระหวางจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซอมการปฏิบัติ เชน แผนฉุกเฉินในระหวางกระโดดรม
แผนฉุกเฉินขณะฝกการลอยตัวในอุโมงคลม และแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟาขัดของ
ที่ประชุม
รับทราบ

- ๒๐ 4.2 ความคืบหนาในการปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโครงการ
รวมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.สอ.บช.ตชด.)
๑. ความคืบหนาการปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- งานปรับปรุงซอมแซมพื้นหินขัดแทนพระบรมราชานุสาวรียฯ อยูในขั้นตอน รื้อพื้นหินขัดที่ชำรุด
แลวเสร็จและทำการเทพื้น
- งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตพิมพลาย อยูในขั้นตอนรื้อพื้นที่ชำรุดแลวเสร็จและทำการเทคอนกรีต
พิมพลาย
๒. ความคืบหนาการเตรียมโครงการรวมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บก.สอ.บช.ตชด. ไดดำเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้
พื้นที่บริการนักทองเที่ยว(อาคารบริการนักทองเที่ยว พื้นที่เปดโครงการ)
- อาคารบริการนักทองเที่ยว เปดเปนรานคาสวัสดิการโครงการรวมพัฒนาพื้นที่ฯ ซึ่งจัดแบง
พื้นที่เปนรานภายในรานเปน 5 สวน ประกอบดวย 1.รานกาแฟ 2.รานจำหนายผลิตภัณฑจากสมาคมแมบานตำรวจ
3.รานจำหนายผลิตภัณฑจาก รร.ตชด. 4.ผลผลิตดานการเกษตรในโครงการ และจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่
5.ผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยไดวางแผนการเปดรานคาสวัสดิการและประสานรับสินคาเพื่อวางจำหนาย
ตั้งแตเดือน มี.ค.65 เปนตนมา และรานกาแฟไดดำเนินการเปดใหบริการแลว ตั้งแตวันที่ 31 ม.ค.65 เปนตนมา
พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการดานเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดำเนินการตอเนื่องพัฒนาจากชุดชางสนาม มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
การเกษตร จัดทำปายจุดสาธิตและผูรับผิดชอบในแตละสถานี ปลูกผักในแปลงสวนขยาย โดยวางแผนใหมีผลผลิต
หมุนเวียนตอเนื่อง เพื่อสงจำหนายรานคาสวัสดิการโครงการฯ เชน บอเลี้ยงปลา แปลงนาสาธิตการปลูกขาว
แปลงผักในโรงเรือนผักกางมุง พืชไรออย พืชสวนมะพราว แปลงผักสาธิต โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไกไขพันธุเล็กฮอรน
ที่ประชุม
รับทราบ
5. วาระที่ 6 เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด.
5.1 พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.
5.1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการปองกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง
ของแรงงานตางดาว ในหวงที่ผานมามีผลการปฏิบัติที่ชัดเจน และไดรับการชมเชยจากการประชุม ศปม.ตร.
5.1.2 กำชับผูบังคับบัญชาระดับ บก. และ กก. ควบคุม กำกับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด
หามมิใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด แรงงานตางดาว และผูมีอิทธิพลโดยเด็ดขาด
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. /ประธาน
5.2.1 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟาในสถานที่ราชการ และแจงแนวทาง
ใหแตละหนวยปฏิบัติใหชัดเจน
5.2.2 ใหหนวยปฏิบัติเตรียมความพรอมดานกำลังพล, ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD), ชุดกูภัย,
ชุดชาง, ชุดจิตอาสา และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่ในการชวยเหลือประชาชนชวงสงกรานต
5.2.3 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. เตรียมแผนการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยแลง
5.2.4 เนนย้ำทุกหนวยขับเคลื่อนการใหบ ริการและการบริหารงานภาครัฐ ดวยระบบดิจิตอล
ใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด
5.2.5 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. กำหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใหแตละหนวยปฏิบัติ โดยการกำหนดมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับแนวทางของ ศบค.

- ๒๑ 5.2.6 กำชับใหทุกหนวยเบิกจายงบประมาณทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการ ใหเปนไปตามนโยบาย
ทีร่ ัฐบาลกำหนด
5.2.7 บก.กฝ.บช.ตชด. และ รร.ตชด. สงเสริมกีฬามวยไทย พัฒนาไปสูกีฬาสากล โดยกำหนด
กีฬามวยไทยในการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม
5.2.8 เนนย้ำทุกหนวยในการแตงตั้งชุดปฏิบัติการขาว ชุดยาเสพติด หรือชุดปฏิบัติการตางๆ
ใหตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบความประพฤติ และใหมีการรับรองความประพฤติของเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการนั้นดวย
5.2.9 ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. พัฒนางานดานการขาว โดยรวบรวมและจัดทำขอมูลดานชายแดน
ทำเนียบ กำลังรบ ขอมูลกำลังฝายตรงขาม ขอมูลเสนทางลำเลียงยาเสพติด ที่ต้งั แหลงผลิตยาเสพติด เพื่อเปนขอมูล
ใหผูบังคับบัญชาในการพิจารณาสัง่ การ
5.2.10 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการในเรื่องการบรรจุขาราชการตำรวจที่มีความรูความสามารถพิเศษ
ในพื้นที่พิเศษ เชน การรับสมัครคุรทุ ายาท ผูมีความสามารถสืบสวน ใหเปนไปตามนโยบาย ผบ.ตร.
5.2.11 เนนย้ำทุกหนวยทบทวนและปรับปรุงกำลังรบ ทั้งในเรื่องของยุทธวิธี อาวุธยุทโธปกรณ
และอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร ใหมีความทันสมัย สามารถประสานสอดคลองกับการปฏิบัติของเหลาทัพได
5.2.12 เนนย้ำหนวยปฏิบัติใหมีแผนการฝกของหนวย โดยเนนการบูรณาการฝกรวมกับการใช
อากาศยาน รถเกราะ เปนตน
5.2.13 บก.สอ.บช.ตชด. ทำหนังสือแจงใหแตละหนวยสงสัญญาบัตรที่เปน นรต. บรรจุใหมเขารับการฝก
หลักสูตรการสูรบในปา สวนชั้นประทวนใหพิจารณาสงคนที่เขารับการฝกแลวสามารถทำหนาที่ครูฝกได
5.2.14 ใหหนวยปฏิบัตมิ ีการจัดทำแผนลาดตระเวนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของหนวย “ทุกตารางนิ้วในประเทศไทย ตชด. ตองเขาถึง”
5.2.15 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. และหนวยที่เกี่ยวของดำเนินการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
หนี้สินขาราชการตำรวจตามแนวทางที่ ตร. กำหนด
5.2.16 ใหหนวยปฏิบัติที่มีกำลังพลโยกยาย ปรับกำลังพลชุด คฝ. ใหเปนปจจุบัน และกำหนดแผน
การฝกทบทวนเรงดวน อุปกรณที่ใกลหมดอายุใหนำไปใชในการฝกหรือจำหนาย หากอุป กรณใดขาดแคลน
ใหจัดหาใหมและดำเนินการแจกจาย
5.2.17 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. และหนวยที่เกี่ยวของดำเนินการจัดทำแผนการฝกกองรอยชางสนาม
5.2.18 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สรุปรายละเอียดการกอสราง รร.ตชด. ไปรษณียไทย (บานหวย
หมากหล่ำ) เสนอ พล.ต.ท.สมพงษ ชิงดวง ผูชวย ผบ.ตร. ทราบดวน
5.2.19 กำชับหนวยปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยใหผูบังคับบัญชา
ระดับ บก. และ กก. ลงไปควบคุม กำกับ ดูแลในพื้นที่ที่จะมีการเสด็จฯ อยางเครงครัด
5.2.20 กำชับการปฏิบัติภารกิจในการจับกุม ใหหนวยปฏิบัติคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเปนหลัก
มิใหเกิดการสูญเสีย โดยใหมีการซักซอมยุทธวิธีในการปฏิบัติสม่ำเสมอ
5.2.21 กำชับหนวยปฏิบัติระดับ บก. และ กก. กรณีเกิดเหตุการณสำคัญ ใหเขาไปกำกับ ดูแล
และแกไขปญหา แนะนำใหแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อเปนขวัญกำลังใจ
5.2.22 เนนย้ำในเรื่องขอสั่งการของ ตร., บช. ใหฝายอำนวยการและฝายสนับสนุนนำไปกำหนด
เปนแนวทางแจงใหแตละหนวยปฏิบัติ
5.2.23 กำชับทุกหนวยปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 เรื่อง มาตรการควบคุม
และเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตำรวจ
5.2.24 กำชับทุกหนวยเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคับบัญชา

- ๒๒ 5.2.25 กำชับทุกหนวยใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคประจำตัวอื่นๆ
5.2.26 กำชับทุกหนวยกวดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณตำรวจ
5.2.27 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ
และการคามนุษย
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
พ.ต.ต.หญิง

ผูจ ดรายงานการประชุม
( สมฤดี ตังเจริญ )
สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

พ.ต.อ.หญิง

ผูตรวจรายงานการประชุม

( ประวีณา กระจางจิตร )
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

