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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 4/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันพฤหัสบดทีี ่5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 4/2565 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

-------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 6. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 7. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธ รอง ผบช.ตชด. 
 8. พล.ต.ต.ชวนันท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

9. พล.ต.ต.ธานี   เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
10. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
11. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
12. พล.ต.ต.พงพิพัฒน   ศิริพรวิวัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 2 
13. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
14. พล.ต.ต.อรรถวุฒ ิ  ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑5. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
16. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 

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

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

ผูไมมาประชมุ 
 1. พ.ต.อ.กมล   พลสมัคร ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ติดราชการ 
 2. พ.ต.อ.พีระศักดิ์   เครือสุวรรณ  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.   ศึกษาอบรม 

3. พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ   เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.   ติดราชการ 
 4. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮงิ   ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.   ศกึษาอบรม 
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 5. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร     สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ศกึษาอบรม 
6. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศักดิ ์ ผกก.ตชด.13    ปวย 

 7. พ.ต.อ.อมร               ผองสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒  ติดราชการ 
8. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓   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.ท.หญิง พรรณาราย  สุมาลา  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
4. ส.ต.อ.พงศกร   ภิญโญยาง ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
5. ส.ต.อ.วิทยา   นิ่มนวล  ผบ.หมู กก.ตชด.13 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่อวันจันทรที ่4 เม.ย.๖5 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่3/๒๕65 เมือ่วันจันทรที ่4 เม.ย.๖5 
3. วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 กำหนดการเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.) 

 วันที่ 12 - 13 พ.ค.65 จำนวน 3 โรงเรียน 
- ศกร.ตชด.บานหวยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช 
- ศกร.ตชด.บานหลังอายหมี ต.วังอาง อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 
- ศกร.ตชด.บานแผนดินเสมอ ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม จว.กระบี ่

 วันที่ 16 - 18 พ.ค.65 จำนวน 5 โรงเรียน 
 - รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแตว อ.สะเดา จว.สงขลา 
 - รร.ตชด.บานหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จว.ตรัง 
 - รร.ตชด.นิคมพิทักษราษฎร ต.บานแหร อ.ธารโต จว.ยะลา 
 - รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา 
 - รร.ตชด.ทาอากาศยานแหงประเทศไทย ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 
 วันที่ 26 พ.ค.65 ศกร.ตชด.บานแมลอง อ.แมแจม จว.เชียงใหม 
 สำหรับการตรวจพ้ืนที่ของสวนลวงหนา ซึ่งไดกำหนดไวในวันที่ 6 พ.ค.65 จะเขาตรวจในพ้ืนท่ี 

จว.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 9 – 10 พ.ค.65 จะเขาตรวจในพ้ืนท่ี จว.สงขลา จว.ตรัง จว.ยะลา และ จว.นราธิวาส 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 การจัดกำลังพลสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
 - การจัดกำลังพลในสังกัด บช.ตชด. สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบรอย การเลือกตั้งผูวา กทม. 

ในวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๕ (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
หนวยจัดกำลังพล รปภ.หนวยเลือกตั้ง กำลังพล 

กก.ตชด.11 ๑๖๐ นาย 
กก.ตชด.๑๒ ๑๒๐ นาย 
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หนวยจัดกำลังพล รปภ.หนวยเลือกตั้ง กำลังพล 
กก.ตชด.๑๓ ๑๒๐ นาย 
กก.ตชด.๒๒ ๑๒๐ นาย 
กก.ตชด.๒๓ ๑๒๐ นาย 
กก.ตชด.๒๔ ๑๒๐ นาย 

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.(นสต.) ๔๐ นาย 
กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.(นสต.) ๔๐ นาย 
กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.(นสต.) ๘๐ นาย 

บช.ตชด.(สวนกลาง) ๘๐ นาย 
รวมทั้งสิ้น 1,000 นาย 

 - การจัดกำลังพลในสังกัด บช.ตชด. สนับสนุนกองรอยควบคุมฝูงชน   
หนวยจัดกำลัง รอย คฝ. กำลังพล 

กก.ตชด.21 ๑๗๐ นาย (เดิม ๑55 นาย) 
กก.ตชด.31 ๑๗๐ นาย (เดิม ๑55 นาย) 
กก.ตชด.41 ๑๗๐ นาย (เดิม ๑55 นาย) 
รวมทั้งสิ้น ๕๑๐ นาย (เดิม ๔๖5 นาย) 

 - บช.ตชด. จัดกำลังพล ๑,๐๐๐ นาย สนับสนุนภารกิจ บช.น. ในการรักษาความสงบเรียบรอย
การเลือกตั้ง ผูวา กทม. พื้นที่ บก.น.๕ และ บก.น.๘ รวมทั้งจัด รอย คฝ. บช.ตชด. จำนวน ๓ กองรอย สนับสนุน บช.น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 การจัดตั้ง กก.ชุดชางสนาม บก.ตชด.ภาค 1 บช.ตชด. (ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.) 
 กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค 1 บช.ตชด. มีภารกิจหลักสนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบรอย
การชุมนุมสาธารณะ ตามแผนรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ (ชุมนุม๖๓) และภารกิจการปองกัน เขตพระราชฐาน 
ตามแผนปองกันเขตพระราชฐาน (ถปภ.๑/๒๕๖๔ ใหกับ บช.น. และ ภ.๑ - ๙ งานชางสนามสนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบรอยการชุมนุมสาธารณะ และปองกันเขตพระราชฐาน 
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                แนวทางการจัดตั้งหนวยชางสนาม กก.ชางสนาม ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 ต้ังอยูบริเวณเดียวกับ 
บก.ตชด.ภาค 1 เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจชางสนามใน กทม.และปริมณฑล มีที่ต้ัง ต.คลองหา อ.คลองหลวง 
จว.ปทุมธานี ซ่ึงประกอบดวย  
  (๑) ฝายอำนวยการ ม ี๕ งานประกอบดวย 
 - งานธุรการ กำลังพลวินัยและสวัสดิการ 
 - งานการขาว  
 - งานแผนการและกิจการพลเรือน 
 - งานสงกำลังบำรุง 
 - งานวิจัยและพัฒนา 
 กรอบอัตรากำลังพล จำนวน 8๐ อัตรา ประกอบดวย สว. จำนวน ๕ อัตรา รอง สว. จำนวน 
๑๕ อัตรา และ ผบ.หมู จำนวน 6๐ อัตรา โดยตัดโอนจากตำแหนงวางในสังกัด บช.ตชด. ซึ่งเปนตำแหนงที่สามารถ
ปรับเพ่ิม - ลดไดในตัวเอง (ตำแหนงควบ) 

(2) รอย สสน.เพ่ือใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชป. ชางสนามไดอยางครอบคลุม 
ทั้งในเรื่องการระวังปองกันในภาคสนาม การขนสงและติดตั้งอุปกรณขนาดใหญ (คอนเทนเนอร) และการปฐมพยาบาล
เบื้องตัน กรณีไดรับบาดเจ็บระหวางการปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวย มว.รปภ., มว.สื่อสาร, มว.ขนสง, มว.แพทย  
กรอบอัตรากำลังพล จำนวน 134 อัตรา ประกอบดวย ผบ. รอย จำนวน ๑ อัตรา ผบ.มว. จำนวน ๖ อัตรา 
และ ผบ.หมู ๑๒๗ อัตรา 
  (3) รอยชางสนาม ม ี๕ กองรอยปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถสนับสนุนภารกิจไดทุกพื้นที่ ประกอบดวย
พ้ืนที่ กทม.และปริมณฑล การจัดหนวยชางสนามในระดับกองรอย ๑ กองรอย จะประกอบดวย ๓ มว.ชางสนาม 
แตละ มว.ชางสนาม จะมี ๔ ชป.ชางสนาม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดหนวยของ รอย คฝ. กรอบอัตรา กำลังพล 
จำนวน ๓๖๕ อัตรา ประกอบดวย ตำแหนง ผบ.รอย จำนวน ๕ อัตรา ผบ.มว. จำนวน ๓๐ อัตรา และผบ.หมู 
จำนวน ๓๓๐ อัตรา 

 (4) อัตรากำลังพล ซึ่งประกอบไปดวย 
 ๔.๒.๑ ผกก.                                                          1     ตำแหนง 
 4.2.2 รอง ผกก.                               2     ตำแหนง 
 4.2.3 ฝายอำนวยการ                                  (80) 

 1) สว. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.          5  ตำแหนง 
 ๒) รอง สว. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.       15  ตำแหนง 
 ๓) ผบ.หมู กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ .บช.ตชด.       60    ตำแหนง  
 4.2.4 รอย สสน.                    (134) 
 ๑) ผบ.รอย. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.        1  ตำแหนง 
 ๒) ผบ.มว. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.        6  ตำแหนง 
 ๓) ผบ.หมู กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.      127  ตำแหนง 
 4.2.5 รอยชางสนาม                                      (365) 
 ๑) ผบ.รอย. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.        5 ตำแหนง 
 ๒) ผบ.มว. กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.        30 ตำแหนง 
 ๓) ผบ.หมู กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค ๑ บช.ตชด.        330 ตำแหนง 
   รวมทั้งหมด  ชั้นสัญญาบัตร    65 ตำแหนง 
      ชั้นประทวน      517 ตำแหนง 
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  จากการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะหกำหนดตำแหนงและการจัดตั้ง
หนวยงานใหมของ ตร. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการฯ 
ไดใหคำแนะนำการจัดตั้ง กก.ชางสนาม บก.ตชด.ภาค 1 สังกัด บช.ตชด. ในประเด็นดังตอไปนี ้
 1. กรอบอัตรากำลังพลระดับ ผบ.หมู มีจำนวนมากเกินไป 
 2. การกำหนดโครงสรางอำนาจหนาที่ของหนวย จากเดิมที่กำหนดใหสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 
เห็นควรปรับเปนหนวยขึ้นตรงกับ บช.ตชด. เพ่ือใหมีอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
4. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 ๔.1 บก.ตชด.ภาค 3 
     1. รอย ตชด.336 ตรวจยึดยาบา 200,000 เม็ด (เม่ือวันที่ 25 เม.ย.65) 
          - เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 เวลา 18.00 น. รอย ตชด.336 ไดนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติด
รอย ตชด.๓๓๖ วางแผนและเขาสกัดกั้นตามสายลับรายงานขาวใหทราบ และเมื่อเวลา 23.00 น. ไดมีกลุมบุคคล
เดินเทาผานมาตามเสนทางธรรมชาติมายังจุดท่ีมี จนท.ชปป. ซุมอยู จึงไดเรียกและสงสัญญาณใหหยุดเพ่ือขอ
ทำการตรวจคน ผูลำเลียงจึงไดเปดฉากยิงปนเขามายังจุดที่ จนท.ชปป.อยู จึงเกิดการปะทะขึ้น เมื่อเสียงปนสงบลง 
เห็นกลุมบุคคลท่ีเหลือวิ่งหลบหนีเขาไปในปา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 06.00 น. เขาตรวจสอบพ้ืนที่พบชาย
ไมทราบชื่อ - สกุล อายุประมาณ 35 - 40 ป (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) และยาบา 200,000 เม็ด, อาวุธปนอารกา (AK-47) 
1 กระบอก และระเบิดชนิดขวาง 1 ลูก สถานที่เกิดเหตุ บริเวณก่ิวน้ำนาย ต.หวยผา อ.เมือง จว.แมฮองสอน  
          - โดยคาดวายาเสพติดจำนวนนี้เปนของกลุมพันธมิตรเมืองสี่แสง (กลุมหมากแกง, กลุมนาใย, 
กลุมปะโอ) โดยมีการลำเลียงยาเสพติดมาจากพ้ืนที่ฉานเหนือนำมาพักคอยในพื้นที่เพื่อเตรียมการสงมอบให
กลุมผูคาซึ่งที่ผานมายาเสพติดตราสัญลักษณดังกลาวมีการนำเขาในพ้ืนที่ จว.เมียวดี (สมม.) เขาสู พ้ืนท่ี          
อ.แมสอด และบางสวนมีการลักลอบนำเขาชองทางธรรมชาติ บ.เสาหิน ต.เสาหิน อ.แมสะเรียง และขาวสาร
เพ่ิมเติมกลุมผลิตฉานเหนือมีแผนที่จะนำยาเสพติดตัวน้ี ทดแทนยาเสพติดของเกา (999) เสนทางในการลำเลียง
จากดานนอกประเทศเขาเขตประเทศไทยจำนวนสองชองทาง ไดแก  
            1) ชองทางระหวาง ฐ.18/ฐ.19 (SSS)  
            2) ชองทาง บ.นามน  
          - โดยแนวโนมสถานการณจะรุนแรงขึ้นเนื่องจาก ทมม.มีแผนการจัดระเบียบ กกล.พื้นที่ฉานเหนือ
อาจเปนปจจัยเรงทำใหระบายยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน  
          - และเม่ือวันที่ 26 เม.ย.65 พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางไป            
รอย ตชด.336 อ.เมือง จว.แมฮองสอน เพ่ือรวมตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุและแถลงขาวการปะทะกับกลุมผูลำเลียง 
ยาเสพติด ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
     2. การกอสราง ฐานปฏิบัติการฯ ตนแบบ ณ ฐานฯ บานสันตนเปา (รอย ตชด.327) 
          - ในหวงที่ผานมา รอย ตชด.327 ไดจัดกำลังชุดชางฯ พรอมกำลังพล มว.ตชด ๓๒๗๓ บูรณา
การปฏิบัติ เพ่ือกอสรางฐานปฏิบัติการฯตนแบบ ณ ฐานบานสันตนเปา ม.๑ ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย 
โดยมีความคืบหนาในการกอสราง (ขอมูล ณ วันที่ 2 พ.ค.65) ดังนี้   
             1) เบิม ๗ จุด แลวเสร็จ ๘๖%          
             2) บังเกอร ๔ จุด แลวเสร็จ ๖๐%          
             3) อาคาร บก.มว. แลวเสร็จ ๕๐%          
             4) โรงครัว แลวเสร็จ ๕๐% 
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     3. การเตรียมการรับเสด็จฯ ศกร.ตชด.สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท (ศกร.บานแมคอง) 
          - เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา 
รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ ผกก.ตชด.33 ไดมาตรวจพื้นที่ ศกร.ตชด.สนั่น-เฉลิมเกตุ 
นภาศัพท อ.แมแจม จว.เชียงใหม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พ.ค.65 ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย   
          ประวัติโดยยอ ศกร.ตชด.สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท (ศกร.ตชด.บานแมคอง) 
                - เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย.64 กก.ตชด.33 ไดเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดตั้ง ศกร.ตชด.บานแมคอง 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสามารถดำเนินการยื่นคำขอเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม (โดยตองรอ 120 วัน 
เพ่ือใหผานเงื่อนไข)  
                - ตอมาเมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 กก.ตชด.33 ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก อบจ.เชียงใหม 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศกร.ตชด.บานแมคอง โดย อบจ.เชียงใหม ไดเขาสำรวจ
ขอมูลในการวางแผนสนับสนุนเครื่องจักรกลเขาปรับพ้ืนที่เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64  
                - ซึ่งในระหวางนั้นไดดำเนินการกอสรางอาคารเรียนชั่วคราว ศกร.ตชด.บานแมคอง และคณะครู
ไดเริ่มทำการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว ศกร.ตชด.บานแมคอง ตั้งแตวันที่ 9 ส.ค.64  
                - โดยตอมา อบจ.เชียงใหม ไดเขาดำเนินงานตั้งแตวันที่ 20 ส.ค.64 
     4. ปญหาและขอขัดของ 
          4.1 การฝก Tactical Combat Cascalty Care (TCCC) 
             - ตามที่ บช.ตชด. กำหนดให บก.ตชด.ภาค 3 ดำเนินการฝกหลักสูตร "การชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บทางยุทธวิธี Tactical Combat Casualty Care (TCCC) โดย JUSMAGTHAI ให กับกำลังพลฯ 
จำนวน 30 นาย ณ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.แมแตง จว.เชียงใหม หวงวันที่ 25 - 29 เม.ย.65 นั้น     
              - ทาง JUSMAGTHA ไมไดสนับสนุนงบประมาณทางการฝกใหกับหนวยฝก ทางตนสังกัด
จึงไดออกคาใชจายในการฝกใหแกกำลังพลฯ 
          4.2 การฝกหลักสูตร  Balance Torch 22 (JCET) 
              - ตามที่ บช.ตชด. กำหนดให บก.ตชด.ภาค 3 รวมการฝกหลักสูตร Balance Torch 22 
(JCET) โดย JUSMAGTHAI ใหกับกำลังพลฯ จำนวน 40 นาย ณ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
ในหวงวันที่ 16 พ.ค. - 17 มิ.ย.65 (ระยะเวลา 33 วัน)  
              - จึงขอประสานถึงคณะ JUSMAGTHAI วาจะมีงบประมาณฝกหรือไม เนื่องจากใชเวลา
ในการฝกหลายวัน ทำใหมีงบประมาณในการฝกสูง  
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.2 บก.ตชด.ภาค 4 
 ๑. สถานการณในพื้นที่ จชต. หวงเดือนรอมฎอน (ในป พ.ศ.๒๕๖๕ ตรงกับวนัที่ 3 เม.ย.65) 
  เมื่อวันท่ี ๑๕ เม.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๐๓.๑๐ น. สภ.สายบุรี ไดรับแจงเกิดเหตุระเบิด บริเวณ
ขางบอน้ำ พ้ืนที่ ม.๖ ต.แปน อ.สายบุรี จว.ปตตานี เบื้องตนทราบวาขณะที่ นายสุรศักดิ์ ดีบุญธรรม และ นายนาวี 
ประมนต ไปหาปลาบริเวณดังกลาว ไดเกิดเหตุระเบิดขึ้น เปนเหตุให นายนาวีฯ เสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุและตอมาเวลา
ประมาณ ๐๘.๕๐ น. ขณะนี้เจาหนาที่ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ภ.จว.ปตตานี (ชป.จักรเพชร) เขาทำพื้นที่
ใหปลอดภัย ไดเกิดเหตุระเบิดข้ึนอีกหนึ่งลูก ซึ่งหางจากจุดแรกประมาณ ๓๐ เมตร เปนเหตุใหเจาหนาที่ชุดเก็บกู
และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ภ.จว.ปตตานี ไดรับบาดเจ็บ ๓ นาย ประกอบดวย 
  - ร.ต.อ.พนม ขวัญออน โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาขวา 
  - ด.ต.ทนงศักดิ์ เจะสา โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณมือซ้ำย ใบหนา หนาขาทั้ง ๒ ขาง  
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  - ด.ต.เกษม บัวเทศ โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหนา หนาขาขวาฉีกขาด 
  ผูไดรับบาดเจ็บถูกนำตัวสงรักษา ณ รพ.ปตตานี สำหรับ ด.ต.ทนงศักดิ์ฯ และ ด.ต.เกษมฯ 
สงตอ รพ.สงขลานครินทร เนื่องจากไดรับบาดเจ็บสาหัส 
 ๒. ลักษณะการกอเหตุของกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. และแนวทางแกไข 
  ๒.๑ การลอบวางระเบิด 
  - ใชโทรศพัทจุดระเบิด แนวทางแกไข ใชเครื่องแจมเมอรตัดสัญญาณโทรศัพท 
  - ใชรีโมทคอนโทรลของรถยนตจุดระเบิด แนวทางแกไข ใชเครื่องแจมเมอรตัดสัญญาณ
รีโมทคอนโทล 
  - ใชวิทยุรับสง ระบบ DTMF จุดระเบิด แนวทางแกไข ใชเครื่องกระตุนสัญญาณ DTMF 
  - ใชนาิกาตั้งเวลาจุดระเบิด แนวทางแกไข ใชการสังเกต 
  - ใชคนจุดระเบิด แนวทางแกไข ใชการสังเกต 
  ๒.๒ ออกจรยุทธนอนนอกฐานในเวลากลางคืน แนวทางแกไข ใชกลองไนทวิชั่น และแฟรจุดระเบิด
เพ่ือเตือน 
  ๒.๓ การโจมตีฐานที่ตั้ง แนวทางแกไข ใชหอสูง/ยามคอยเหตุ และใชหลอดไฟอัตโนมัต ิ(ใหแสงสวาง
เมื่อเดินผาน) 
  ๒.๔ การโจมตี ชฝต. ตามแนวชายแดน แนวทางแกไข ใช NCAPS เม่ือมีสิ่งมีชีวิตผานกลอง AI 
ของกลองจะเตือนเขาแอฟพลิเคชั่นไลน และการใชโดรน 
  ๒.๕ การโจมตี/ลอบทำราย ชุด ลว. ตามจุดลอแหลม แนวทางแกไข ใชเครื่องมือตรวจวัตถุระเบิด 
เดินนำกอน และใช Thermal Drone 
  ๒.๖ การลักลอบผานดานจุดตรวจ POP-UP แนวทางแกไข ใชเครื่องสแกนโลหะมือถือ 
  ๒.๗ การลอบโจมตีในปาทึบ/มีสิ่งกีดขวาง แนวทางแกไข ใชกลองตรวจจับรังสีความรอน 
 ๓. ขอควรระวังและขอเตือนใจในการปฏิบัติหนาที่ 
 
 

 
 
 
 
 ๔. อปุกรณ/เครื่องมือ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก กอ.รมน.ภาค ๔ จำนวน ๓๒ รายการเพื่อแจกจาย
ใหกับกำลังพล ตชด. ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี จชต. 
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  แผนการจัดสรรเพื่อแจกจายใหกับกำลังพล ตชด. ที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี จชต. ดังนี ้
   - อุปกรณสายชาง 
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   - อุปกรณสายสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - อุปกรณสายสรรพาวุธ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - อุปกรณสายพลาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๔.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 ความคืบหนาการพัฒนาพื้นท่ี ของ บก.สอ.บช.ตชด จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ความคืบหนาการปรับปรุง อาคารอุโมงคลม “ชัยจินดา”  
 ปจจุบันดำเนินการกอสรางถึงงวดงานที่ 1 กำหนดสงมอบงวดสุดทายวันที่ 25 ก.ค.65 

- ติดตั้งบันไดทางข้ึนอุโมงคลมแยกสวน 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารอุโมงคลม 

2. ความคืบหนาการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สนามโดดรมและอาคารรับรอง  
     ปจจุบันดำเนินการกอสรางถึงงวด งานที่ 1 กำหนดสงมอบงวดสุดทายวันที ่26 พ.ค.65 
  3. ความคืบหนาการปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
       3.1 งานปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ปจจุบันดำเนินการกอสรางถึงงวดงานที่ 1 กำหนดสงมอบ วันท่ี 26 มิ.ย.65 
       3.๒ งานปรับปรุงภูมิทัศนรอบพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปจจุบัน
ดำเนินการกอสราง งวดงานที่ 1 กำหนดสงมอบ วันที่ 25 มิ.ย.65 

 4. ความคืบหนาการเตรียมโครงการรวมพัฒนาพื้นท่ีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    บก.สอ.บช.ตชด. ไดดำเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
   พื้นท่ีบริการนักทองเที่ยว(อาคารบริการนักทองเที่ยว พื้นท่ีเปดโครงการ) 
               - อาคารบริการนักทองเที่ยว เปดเปนรานคาสวัสดิการโครงการรวมพัฒนาพื้นที่ฯ 
ซึ่งจัดแบงพ้ืนที่เปนรานภายในรานเปน 5 สวน ประกอบดวย รานกาแฟ รานจำหนายผลิตภัณฑจากสมาคม
แมบานตำรวจ รานจำหนายผลิตภัณฑจาก รร.ตชด. ผลผลิตดานการเกษตรในโครงการ และจากโครงการ
พระราชดำริในพื้นที่ ผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยไดวางแผนการเปดรานคาสวัสดิการและประสาน
รับสินคาเพ่ือวางจำหนาย ตั้งแตเดือน มี.ค.65 เปนตนมา และรานกาแฟไดดำเนินการเปดใหบริการแลว ตั้งแตวันที่ 
31 ม.ค.65 เปนตนมา 

พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการดานเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่การเกษตร จัดทำปายจุดสาธิตและ

ผูรับผิดชอบในแตละสถานี ปลูกผักในแปลงสวนขยาย โดยวางแผนใหมีผลผลิตหมุนเวียนตอเนื่อง เพ่ือสงจำหนาย
รานคาสวัสดิการโครงการฯ เชน บอเลี้ยงปลา แปลงนาสาธิตการปลูกขาว แปลงผักในโรงเรือนผักกางมุง พืชไรออย 
พืชสวนมะพราว แปลงผักสาธิต โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไกไขพันธุเล็กฮอรน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  4.4.1 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
 1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันท่ี 
2 พ.ค.65) 
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1. งบประมาณรายจายภาพรวม 

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 30.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 17.83 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.17 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 34.08 ผลการใชจาย   รอยละ 27.21 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 6.87 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 51.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 35.40 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 15.60 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 56.24 ผลการใชจาย  รอยละ 62.47 มากกวาเปาหมาย รอยละ 6.23 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 72.00 ผลการเบิกจาย รอยละ  43.06 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 28.94 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.74 ผลการใชจาย   รอยละ 74.23 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 7.51 

2. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 13.00  ผลการเบิกจาย รอยละ  0.80 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.20 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 28.96  ผลการใชจาย   รอยละ 16.25 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.71 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 29.00 ผลการเบิกจาย รอยละ  9.72 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 19.28 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 58.15 ผลการใชจาย   รอยละ 68.46 มากกวาเปาหมาย รอยละ 10.31 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 46.00 ผลการเบิกจาย รอยละ  12.63 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 33.37 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.65 ผลการใชจาย   รอยละ 78.51 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.14 

 

 2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันท่ี 2 พ.ค.65 (เรียงลำดับตาม หนวยที่มี
การใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด) 
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 3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันท่ี 2 พ.ค.65 (เรียงลำดับตาม หนวยที่มี
การใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันท่ี 
2 พ.ค.65 (เรียงลำดับตาม หนวยท่ีมีการใชจายรอยละ มากสุด - นอยสุด) 
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     ที่ประชุม รับทราบ  
  4.4.2. ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 

 การปฏิบตัิงานสำคัญท่ีผานมา 
 เรื่องที่ ๑ การจัดการประชุมสัมมนาครูใหญ ประจำป 2565 (ครั้งที่ 41) หวงวันท่ี 
28 เม.ย. -  2 พ.ค.65 
 การจัดประชุมสัมมนาครใูหญ รร.ตชด. ประจำป 2565 (ครั้งที่ 41) ระหวางวันที่ 
29 เม.ย. - 2 พ.ค.65 ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยในวันจันทรที่ 2 พ.ค.65 
พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด.(กร 2), พล.ต.ต.ไพโรจน ขุนหมื่น 
ผบก.อก.บช.ตชด. ครูใหญและครูผูสอนดีเดน ประจำปการศึกษา 2564 เขารับพระราชทานโลรางวัลเกียรติคุณ 
จำนวนทั้งสิ้น 8 นาย ณ วังสระปทุม 
 การปฏิบตัิงานในหวงตอไป 
 เรื่องที่ 2 การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน รร.ตชด. 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งผาน ดร.อภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผอ.โครงการสวนพระองค 905 (สสท.) ใหแกไขปญหาการอาน
ไมออกเขียนไมไดของ นร. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาของ นร. รร.ตชด. 
 ผบช.ตชด. ไดมอบหมายให พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. พรอม
สวนเกี่ยวของ เปนผูแทนเขารวมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เมื่อวันจันทรที่ 11 เม.ย.65 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมโครงการสวนพระองค 905 (สสท) ที่ผานมา 
 โดยที่ประชุมมีมติสรุปวา แนวทางการแกปญหา ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยนั้น จะเปนโครงการรวมมือกันระหวาง โครงการสวนพระองคกับ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ ฝายประถม 
และ บช.ตชด. โดยในปการศึกษา 2565 จะดำเนินโครงการนำรองใน รร.ตชด. พ้ืนท่ี บก.ตชด.ภาค 1 จำนวน 8 รร. ไดแก  
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 1. รร.ตชด.บานคลองมะลิประเวศนวิทยา สังกัด กก.ตชด.11 
  2. รร.ตชด.สิงคโปรแอรไลนสฯ  สังกัด กก.ตชด.11 
  3. รร.ตชด.วังศรีทอง  สังกัด กก.ตชด.12 
  4. รร.ตชด.การบินไทย  สังกัด กก.ตชด.12 
  5. รร.ตชด.เฮงเคล็ไทย  สังกัด กก.ตชด.13 
  6. รร.ตชด.บานเรดาร  สังกัด กก.ตชด.13 
  7. รร.ตชด.บานแพรกตะครอ  สังกัด กก.ตชด.14 
  8. รร.ตชด.บานปาหมาก  สังกัด กก.ตชด.14 
 ทั้งนี้จะกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชสื่อการเรียนการสอนใหกับ ครู รร.ตชด.
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนละ 2 คน (เปนครู ตชด.เทานั้น) รวม 16 คน ในวันอังคาร
ที่ 10 พ.ค.65 ณ บช.ตชด. (รายละเอียดทาง รร.สาธิตจุฬาลงกรณฯ ฝายประถมจะแจงใหทราบอีกครั้ง)  
 เรื่องท่ี 3 การประชุมวิชาการนานาชาต ิ
 โครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันจันทรที่ 23 พ.ค.65 ผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวย สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในตางประเทศ จำนวน 10 ประเทศ 
ประกอบดวย (อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ลาว, พมา, กัมพูชา, ฟลิปปนส, ติมอรเลสเต, ภูฏาน, บังกลาเทศ, มองโกเลีย) 
รวม 107 โรงเรียน รูปแบบการประชุม เปนการประชุมผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ดังนี ้
 ในชวงเชา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปนองคประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ และทรงบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 
ความมั่นคงทางอาหารโลก 
 ในชวงบาย สถานศึกษาในโครงการฯ จากประเทศ เวียดนาม ภูฏาน อินโดนีเซีย และไทย 
รวม 4 ประเทศ นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยในสวนของประเทศไทย โครงการสวนพระองคสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ไดมอบหมาย 
  สำนักการศึกษา กทม. บรรยายในหัวขอ “การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน”  
  สำหรับในสวนของ รร.ตชด. ใหบรรยายในหัวขอ การเกษตรที่หลากหลาย 
(ความหลากหลายในพ้ืนที่, การทำการเกษตร, ปศุสัตว และการผลิต) สำหรับผูบรรยายน้ันโครงการสวนพระองค 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให บช.ตชด. พิจารณา
คัดเลือกครู รร.ตชด. เปนผูนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอดังกลาว  
 ท่ีประชุม รับทราบ 

5. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 5.1 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต   รอง ผบช.ตชด. 
 5.1.1 ฝากผูบังคับหนวยใหเขาไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ จชต. เพื่อเปนขวัญ
กำลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 5.1.2 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65 ทานองคมนตรีไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม ด.ต.วิศิษฐ บัวศรี จนท.ชุดเก็บกู
และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ฉก.ตชด.๔๓ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จว.สงขลา  
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.2 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ   รอง ผบช.ตชด. 
 5.2.1 ขอขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติ รร.จิตอาสา 904 ที่ไดรับความรวมมือจากทุกหนวย 
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 5.2.2 กำชับเรื่องการใชพ้ืนที่รวม เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ ฝากใหผูบังคับการเขาไปตรวจสอบ
ในภาพรวมใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ เพ่ือที่จะตองรายงานผลไปยัง ตร. 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.3 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมชั   รอง ผบช.ตชด. 
 5.3.1 การฉีดวัคซีนของครูและนักเรียน รร.ตชด. ใหหนวยปฏิบัติไปกำกับดูแลคนที่ยังไมไดรับวัคซีน 
พรอมทั้งใหคำปรึกษาการฉีดวัคซีน โดยใหทางเจาหนาที่พยาบาล หรือสาธารณสุขเปนผูใหคำแนะนำปรึกษา  
 5.3.2 จากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหนักเรียนทำการเรียนการสอน
ที่บาน ทำใหเด็กนักเรียนไดมีการฝกในการอาน การเขียนบทความตางๆ สงมาให บช.ตชด. และฝากหนวยปฏิบัติ 
สิ่งที่เด็กนักเรียนเขียน และพยายามที่จะทำ ใหสรางแรงจูงใจใหกับเด็กนักเรียน รวมทั้งพูดจูงใจใหผูปกครองสอนแนะที่บาน 
 5.3.3 การสัมมนาครูใหญโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. สรุปประเด็น 
ที่หนวยปฏิบัติเสนอแนะที่จะแกไขปญหา และปจจัยตางๆ ในการบริหารงานที่ยังไมเรียบรอย 
 5.3.4 ใหทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 5.3.5 ตามบันทึก ตร. ลง 9 มี.ค.65 ทายหนังสือ สกบ. ที่ 0008.161/347 ลง 8 มี.ค.65 อนุมัติให 
สกบ. จัดโครงการฝกอบรมซักซอมความเขาใจการจัดซื้อจัดจางตามแนวทาง ว 78 ของสำนักงานสงกำลังบำรุง 
ใหแกขาราชการตำรวจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ในวันที่ 6 และ 9 พ.ค.65 
ใหหนวยในสังกัด บช.ตชด. เขารวมอบรมผาน Application Zoom Meeting โดยใหเจาหนาที่งาน กบ. ทุกนาย 
และ รอง ผกก.ท่ีรับผิดชอบงานบริหาร เขารวมรับฟง 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.4 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม   รอง ผบช.ตชด. 
 - เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ ใหหัวหนาหนวยลงไป
กำกับดูแลกิจกรรมบริหารความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีรับผิดชอบ และใหการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ 
ยานพาหนะตางๆ ทีจ่ะทำใหชุดเฝาตรวจตางๆ ทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.5 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน   รอง ผบช.ตชด. 
 5.5.1 การดำเนินการเรื่อง หอเกียรติยศ (Hall of fame) จะมีการประชุมสรุปแนวทางของ บช.ตชด. 
ในวันที่ 23 พ.ค.65 โดยใหทุกหนวยที่เก่ียวของ เขารวมรับฟงเพื่อเตรียมเสนอแนวคิด กอนสรุปให ผบช.ตชด. พิจารณา 
 5.5.2 การจัดตั้งศูนยบินโดรนของ บช.ตชด. และการจัดโครงการฝกอบรมผูบินโดรนของ บช.ตชด. 
เพ่ือเสริมศักยภาพการปฏิบัติของหนวย และการสนับสนุนภารกิจของตำรวจภูธรภาค 1-9 และ บช.น. โดยให ฝอ.3 
บก.อก.บช.ตชด. ประมวลเรื่องเพ่ือเสนอ ผบช.ตชด. พิจารณา และหนวยปฏิบัติสำรวจเครื่องบินโดรนที่มีอยูใน
หนวย และความตองการที่จะตองใชเครื่องบินโดรน 
 5.5.3 จากการตรวจเยี่ยมหนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. เรื่องคลังอาวุธ ไดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ในการจำหนายอาวุธ วัตถุระเบิด และหนวยตองการใหมีการฝกชางอาวุธประจำคลังอาวุธ เพ่ือทดแทนบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ ความชำนาญเฉพาะดานทีไ่ดรับการแตงตั้งไปดำรงตำแหนงอ่ืน 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.6 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน   
 5.6.1 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการรวบรวมผลสรุปการสัมมนาครูใหญโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนของแตละหนวยในสังกัด บช.ตชด. ที่เปนปญหาจะตองแกไข พรอมขอเสนอแนะที่หนวยเสนอ 
 5.6.2 ใหหนวยในสังกัด บช.ตชด. กำหนดวงรอบการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการตามแผนปองกัน
ชายแดนของผูบังคับบัญชา 
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 5.6.3 กำชับหนวยปฏิบัติระดับ บก. และ กก. กรณีเกิดเหตุการณสำคัญ ผูบังคับหนวยจะตอง เขาไป
กำกับ ดูแล และแกไขปญหา แนะนำใหแกผูใตบังคบับัญชาเพ่ือเปนขวัญกำลังใจ 
 5.6.4 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 5.6.5 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. กำหนดมาตรการปองกันอัคคีภัย และในสวนของ บก.ตชด.
ภาค 4 ใหรีบดำเนินการตามระเบียบ พิสูจนหลักฐาน ตั้งกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุ ผูรับผิดชอบ และประมาณการ
ซอมแซมในสวนที่เสียหาย 
 5.6.6 ใหหนวยปฏิบัติเพ่ิมความเขมงวดกวดขันในการเฝาตรวจชายแดน การตั้งจุดตรวจจุดสกัด 
การปองกันปราบปรามอาชญากรรมการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย และใหผูบังคับหนวย
กำชับผูใตบังคับบัญชาเรื่องผลประโยชนตามแนวชายแดน  
 5.6.7 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการเตรียมกำลังพลสนับสนุนกองรอยควบคุมฝูงชน
และภารกิจรักษาความสงบเรียบรอย การเลือกตั้งผูวา กทม. ใหมีความพรอมของเครื่องแตงกาย อุปกรณ และ
ซักซอมทบทวนการปฏิบัติ ใหถูกหลักตามยุทธวิธ ี
 5.6.8 ฝาก บก.อก.บช.ตชด. และ บก.สสน.บช.ตชด. เรื่องงานฝายอำนวยการ และงานสนับสนุน 
ขอใหทำหนาที่เต็มรูปแบบ ใหมีความรอบคอบ รวดเร็วตรงเวลา และพยายามอยาใหงานลาชา หากมีปญหาขอขัดของ
ใหนำเรียนผูบังคบับัญชาทราบ  
 5.6.9 กำชับทุกหนวยปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 เรื่อง มาตรการควบคุม
และเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตำรวจ 
 5.6.10 กำชับทุกหนวยเรื่องการปฏิบัติตนและการแสดงความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
 5.6.11 กำชับทุกหนวยใหสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูท่ีมี
อาการซึมเศรา เสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคประจำตัวอ่ืนๆ  
 5.6.12 กำชับทุกหนวยกวดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณตำรวจ 
 5.6.13 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ
และการคามนุษย 
 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. 
 


