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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 5/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันพฤหัสบดทีี ่9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 5/2565 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

-------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ท.สมพงษ  เตชะสมบูรณ ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.สุนทร     เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 6. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 7. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 8. พล.ต.ต.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.อดิศร   วรโชติธนัน  ผกก.ฯ แทน รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
16. พ.ต.อ.วตัรธนา  มีขำ  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 

 17. พ.ต.อ.พันธุพัฒน       พรประสิทธิ์ 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. พ.ต.ต.สัญญา  แพนลา   สว.ฯ แทน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.  
22. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
23. พ.ต.ท.สมคิด  เจตนา  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
24. พ.ต.ท.วัชระ   ศรีสวาง  รอง ผกก.ฯ แทน 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.ท.นภสินธุ   รสดี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.  
28. พ.ต.อ.กมล   พลสมัคร  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.ท.หญิง นันทวัน  เพ้ียนภักตร รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
33. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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34. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓5. พ.ต.อ.ชัยรัตน   อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓6. วาที่ พ.ต.อ.สมภพ   ออนสิน   ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
37. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
38. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
39. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
40. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
41. พ.ต.ท.ธีรภัค   วัฒนนันทกุล  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
42. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
43. พ.ต.ท.สุทิน   ขาวเรือง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
44. วาที่ พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  
๔5. พ.ต.ท.อนุชา   อุดมเกษตรรัตน รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
 46. พ.ต.ท.เอกภพ       กมลสัจจะ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 47. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
48. พ.ต.ท.หญิง สุดแสน  แดงดี   รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 
49. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
50. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
51. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
52. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
53. พ.ต.อ.อมร              ผองสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ 
๕4. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
๕5. พ.ต.ท.ประเสริฐ   นิลยาภรณ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.22     
56. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
57. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
58. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
59. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
60. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
61. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
62. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
63. พ.ต.อ.บูรหัน   ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4  
64. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
๖5. วาที่ พ.ต.อ.พิิมณรัตน  ธรรมาธิปติ์  ผกก.ตชด.42  
66. วาที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43  
67. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
68. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  
69. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

2. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
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3. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา   นิสัยสม   ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
4. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
5. พ.ต.อ.พิศาล             ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
6. พ.ต.อ.อนันต    ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 

 7. พ.ต.อ.พีระศักดิ์   เครือสุวรรณ  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.   ศึกษาอบรม 
 8. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮงิ   ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.   ศกึษาอบรม 
9. พ.ต.อ.อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
10. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
11. พ.ต.อ.อธิวัฒน  ลาสุทธิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 

 12. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร     สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ศกึษาอบรม 
13. วาที่ พ.ต.อ.มงคล   วิลัยเกษม  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1  ลากิจ 
14. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต  ผกก.ตชด.22    ติดภารกิจ 

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 09.00 น. 
๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่5 พ.ค.๖5 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่4/๒๕65 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่5 พ.ค.๖5 
3. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 3.1 บก.ตชด.ภาค 1 
 1. สถานการณเฉพาะบริเวณแนวชายแดน (ไทย-เมียนมา) 
  เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 จนท.การขาว รอย ตชด.136 แจงวาบริเวณบานลออ ซึ่งใกลกับ อ.เมตตา 
จว.ทวาย หมูบานดังกลาวมีเสนทางตองผานบานชางเผือก บ.วาดอร และบ.กอมอฮอ ซึ่งเปนหมูบานคู ขนาน
ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี และ บ.ลออ (ตั้งอยูในเขตเมียนมา) พื้นที่เกิดเหตุ 
มีระยะทางหางจากแนวชายแดน 60-70 กม.โดยมี นายกอราโพ หน.ชุด (KNDO) ซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุม
กระเหรี่ยง KNU พรอมแนวรวม ไดทำลายรถยนตของประชาชนท่ีคอยใหความชวยเหลือทหารเมียนมาเสียหาย 
จำนวน 3 คัน โดยการเผา 1 คัน และทำลายอื่นๆ ที่ไมให ใชการได อีก 2 คัน และตอมา กลุม นายกอราโพฯ  
ไดใชอาวุธปนยิง นายอองโช อดีตทหารเมียนมา ที่อาศัยอยูในหมูบานลออ ไดรับบาดเจ็บ จึงทำใหประชาชนที่
อาศัยอยูในหมูบาน และ ผูที่ใหความชวยเหลือทหารเมียนมาเกิดหวาดกลัวจึงตองพากันหลบหนีออกจากหมูบาน  
ทหารเมียนมาไดมีการเสริมกำลังพลในพื้นที่ บ.เมตตา มากขึ้น โดยนำรถถังมาประจำบริเวณฝงแมน้ำซึ่งเปาหมาย
จะตองทำการจับตัว นายกอราโพ และแนวรวมใหไดภายใน 3 เดือน  
  เมื่อ 21 พ.ค.65 มว.ตชด.1361 จัดกำลังพล เขาตรวจสอบพ้ืนที่สรางที่พักพิงชั่วคราวใหผูหนีภัย
จากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ บ.ลออ, บ.ชางเผือก อ.เมตตา ประเทศเมียนมา ซึ่งสรางความหวาดกลัว 
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และมีผูไดรับผลกระทบพากันหลบหนีออกจากหมูบานมาอาศัยอยูแนวชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณ ชองทาง 
หวยโมง จำนวน 165 คน จุดที่ 1 บริเวณแนวกั้นลวดหนาม (ศาลเจา) จำนวน 110 คน, จุดที่ 2 หางออกไป
จากแนวกั้นรั้วไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร จำนวน 55 คน ฝายความมั่นคง และฝายปกครอง ไดเตรียม
พื้นที่พักชั่วคราว (ใหม) บริเวณเนินเสนทางไปชองทางหวยโมง ดวยจุดเดิมเปนพื้นที่ลุม ฝนตกและมีการไหล
ของน้ำผานพื้นที่ ทำใหมีน้ำขังไมสามารถพักอาศัยไดสำหรับปจจุบันที่ไดรับผลกระทบ ยังไมสามารถเขามาที่
ศูนยพักชั่วคราวในประเทศไทยได ตองรอการอนุมัติจากฝายความมั่นคง 
  เมื่อวันที ่24 พ.ค.65 เวลา 14.20 น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.สุกิจ  
กองจตุศกัดิ์ ผกก.ตชด.13 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณความไมสงบในพื้นที่รับผิดชอบ รอย ตชด.136 
ไดรับฟงสรุปสถานการณ โดย ผบ.รอย ตชด.136 และไดสอบถามปญหาขอขัดของ ของกำลังพลในการปฏิบัติงาน 
และปญหาของผูอพยพ ทั้งนี้ไดมอบสิ่งของ ขาวสารอาหารแหงใหเปนขวัญกำลังใจแกกำลังพล จากนั้นไดเดินทาง
โดยจักรยานยนต เพ่ือเยี่ยม และมอบกำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใหแกผูอพยพที่ไดรับผลกระทบจากความไมสงบ
ในหมูบาน ไดใหกำลังใจ และมอบขนมใหกับเด็กๆ บริเวณจุดท่ีพักพิงแนวรั้วก้ันลวดหนามหีบเพลง  
  สถานการณลาสุด เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. กองรอย ตชด.136 จัดกำลังพล 
ปฏิบัติภารกิจ รวมกับ จนท.ทหารชุด มว.ปชด. เพิ่มเติมที่ 1 เขาตรวจสอบยอดผูอพยพ บริเวณแนวรั้วกั้นลวด
หนามหีบเพลง พบวาผูอพยพไดเดินทางกลับถิ่นฐานเดิม หมดเรียบรอยแลว 
 2. ตรวจเย่ียมหนวย 
  เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม 
และใหกำลังใจ พ.ต.ท.อรรถพล แพสะอาด ผบ.รอย ตชด.๑๓๔ และขาราชตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต 
ณ รพ.สังขละบุร ีและ รพ.พหลพลพยุหเสนา จว.กาญจนบุร ี
         เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 และคณะ ที่ไดเดินทางไป       
ตรวจเยี่ยมชี้แจงขอราชการตางๆ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของกำลังพล ไดกำชับในการ
ปฏิบัติงานของ กำลังพลภายในหนวย โดยเนนย้ำการปฏิบัติตามคำสั่ง และนโยบายของหนวยเหนือ เพ่ือยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หามไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท 
หรือเรียกรับผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น เมื่อชี้แจงหัวขอราชการเสร็จ จึงไดมอบสิ่งของเพื่อเปนขวัญและกำลังใจ 
แกกำลังพล ณ พื้นที่รับผิดชอบ รอย ฉก.ตชด.1 
  เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.11 และหนวยในสังกัดโดยมี พ.ต.อ.พรชัย แชมชอย ใหการตอนรับและไดฟงบรรยาย
สรุปผลการปฏิบัติงาน ที่ตั้งการวางกำลัง และสถานการณในพื้นที่ กำชับการปฏิบัติหนาที่ ดวยความเสียสละ
อดทนดำรงตนอยางมีเกียรติเพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยและขอใหกำลังพลทุกนายอยูในระเบียบ
วินัยของทางราชการและการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ไดมอบอุปกรณเวชภัณฑและเครื่องบริโภคใหแกกำลังพลเพื่อเปน
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที ่
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 บก.ตชด.ภาค 2 
 ๑. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
      ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
                 จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหวงที่ผานมา สงผลกระทบ 
ตอการจัดการเรียนการสอน ที่ผูเรียน และผูสอน ขาดปฏิสัมพันธในการถายทอดองคความรู ทำใหเด็กนักเรียน
ในชวงวัยที่ตองเรียนรู ดานการอาน การเขียน ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเปนรายวิชาหลักที่จะนำไปสูการตอยอด 
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การเรียนรู ในสาขาวิชาอื ่นๆ การเรียนรู รายวิชาภาษาไทยไมเต็มรูปแบบเหมือนกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบ Onsite เพื่อนำไปสูการพัฒนาและเติมเต็มใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการศึกษาที่ดีขึ้น 
              บก.ตชด.ภาค 2 จึงไดจัดทำโครงการประเมินสมรรถนะการอาน การเขียนและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูวชิาภาษาไทย โรงเรียนและศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 
    ๑.๒ วัตถุประสงคโครงการ 
          - เพื่อแกไขปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
          - เพ่ือแยกกลุมนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได นำไปสูการพัฒนา 
          - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และรายวิชาอื่น 
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3  
     ๑.๓ เปาหมาย  
           ๑.๓.๑ ดานปริมาณ นักเรียนระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน และศูนยการเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 53 แหง 
          - กก.ตชด.๒๑ จำนวน  9   แหง จำนวน  1,774 คน  
          - กก.ตชด.๒๒ จำนวน 15  แหง จำนวน  1,210 คน  
         - กก.ตชด.๒๓   จำนวน 11  แหง  จำนวน  1,261 คน  
           - กก.ตชด.24  จำนวน 18  แหง จำนวน  1,258 คน   
                 รวม    5,503 คน   
  ๑.๓.๒ ดานคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียน 
และศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 มีพัฒนาการทางดานการเรียนวิชาภาษาไทย 
ปลอดจากการอานไมออกเขียนไมได คิดเปนรอยละ 100 และการอานไมคลอง เขียนไมคลอง มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครูและบุลคลากรการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
และศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามารถปฏิบัติหนาที่การสอนได อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ  
   ๑.๔ ขั้นเตรียมการ 
          ๑.๔.๑ ประชุมผูเก่ียวของดานการศึกษา ระดับ บก.ตชด.ภาค 2   
          ๑.๔.๒ จัดทำโครงการใหครอบคลุมกิจกรรมการประเมินผล แบงเปน 3 ชวง 
                  - ประเมินผูเรียนกอนเรียน เพ่ือคัดแยกกลุมนักเรียนเปาหมาย 
                   - พัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายและประเมินผลระหวางการพัฒนา 
                  - ประเมินนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการพัฒนาระดับที่ ๓ เสร็จสิ้น 
         ๑.๔.๓ ตั้งกลุมไลน และแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบประเมิน และติดตามผลพัฒนาการ
นักเรียนกลุมเปาหมาย 
 ๑.๕ ขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  
           ๑.๕.๑ ประชุมคณะกรรมการออกสอบประเมินผล เพื่อศึกษาเอกสารที ่เกี่ยวของและ
หลักสูตร นำขอมูลประกอบการออกขอสอบประเมินผูเรียนทั้ง 3 ชวง (กอน ระหวาง และหลัง)   
         ๑.๕.๒ แยกกลุมนักเรียนเปาหมายที่มีพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาไทยต่ำ ควบคูกับการ
จัดเรียนการสอนของนักเรียนชวงวัยเรียนเดียวกันที่มีพัฒนาการดานการเรียนรายวิชาภาษาไทยที่ดีกวา ไปพรอมๆ 
กันตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
 ๑.๖ ระยะเวลาดำเนินการ  
  ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗ พ.ค. - 12 ต.ค.๖๕) 
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   ๑.๗ สถานที่ดำเนินการ 
           โรงเรียนและศูนยการเรียนในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ จำนวน ๕๓ แหง 
 ๑.๘ การวัดและประเมินผล 
        จัดทำขอสอบกลางของ บก.ตชด.ภาค ๒ และจัดทำรายงานบนพื้นฐานของความสำเร็จ
ของนักเรียนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาที่ดีข้ึน 
  ๑.๙ ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการฯ 
          ๑.๙.๑ โรงเรียนและศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 53 แหง แกไขปญหาการ
อานไมออกเขียนไมถูกตองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100  
         ๑.๙.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระอื่น
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3  
        ๑.๙.๓ ครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 สามารถจัดเรียนการสอนและพัฒนา
เด็กท่ีอานไมออก เขียนไมไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
 ๒. ผลการปฏิบัติงานที่สำคญั ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
และพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑอัฐิ
บริขารหลวงปูขาว อนาลโย และทรงเปดเจดียอัฐิบริขาร เขมาภิรโต ณ วัดถ้ำกลองเพล ต.ถ้ำกลองเพล อ.เมือง 
จว.หนองบัวลำภู ในวันที่ 24 พ.ค.65 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 บก.ตชด.ภาค 3 
     1. รร.ตชด/ศกร.ตชด. ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ในหวงท่ีผานมา 
 1.1 หวงวันที่ 23 - 25 พ.ค.65 รร.ตชด/ศกร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.34 ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณฝนตกหนัก มีลมแรง และน้ำปาไหลหลาก ทำใหเกิดความเสียหายตออาคาร และทรัพยสินภายใน 
รร.ตชด./ศกร.ตชด. 
          1.2 โดยมี รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่ไดรับความเสียหาย จำนวน 9 แหง ดังนี ้
                - รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1  
               - รร.ตชด.บานแมกลองคี  
                - รร.ตชด.บานเลตองค ุ
                - รร.ตชด.บานแมจันทะ  
                - รร.ตชด.บานกามาผาโด  
                - รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ  
                - รร.ตชด.ศาสตราจารย สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร  
                - ศกร.ตชด.บานคะเนจือทะ  
                - ศกร.ตชด.บานเลโพเด  
          1.3 โดยมีภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี ้
                - หลังคากระเบื้องและสังกะสีภายใน รร.ฯ ไดรับความเสียหาย 
                - ผนังอาคารภายใน รร.ฯ ไดรับความเสียหาย 
                - ระบบน้ำประปาของ รรฯ ไดรับความเสียหาย 
                - มีน้ำทวมภายใน รร.ฯ ในปริมาณมาก 
                - เอกสารของ รรฯ บางสวนเปยกน้ำเสียหาย 
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                - ผลผลิตทางการเกษตรของ รร.ฯ ไดรับความเสียหาย 
                - สะพานขามแมน้ำไปยังหมูบานเสียหาย นร.ไมสามารถเดินทางมาเรียนได 
          1.4 ผลการดำเนินการ ไดจัดชุดชางดำเนินการซอมแซมเปนท่ีเรียบรอย ใชวัสดุเกาเดิมที่มีอยู
ใน รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในการซอมแซม โดยใชงบประมาณของหนวยในสังกัด และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในดำเนินการฯ 
    2. กรณีการนำสงนักเรียน ศกร.ตชด.บานโกแประ มีอาการปวยฉุกเฉิน สง รพ.แมสะเรียง 
        2.1 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 เวลา 03.50 น. ส.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เจริญธนหิรัญกิจ ครู ปท.1 สังกัด            
กก.ตชด.33 และครู สสท. ไดนำสง ด.ญ.เชอแอะ ไมมีนามสกุล อายุ 8 ป นร.ศกร.ตชด.บ.โกแประ ซึ่งมีอาการ 
ไมสบาย หายใจแรง มีเลือดออกทางจมูก (มีโรคประจำตัว คือ หอบหืด) เพื่อสง รพ.แมสะเรียง โดยแบกอุมเดินเทา 
ระหวางทางมีฝนตกหนัก และเดินทางดวยเรือ มายัง ทาเรือสบแงะ และเดินทางดวยรถยนต 4x4 (ของชาวบานใน
พื้นที่) มายัง รพ.สต.โพซอ เพื่อใชรถยนตฉุกเฉินนำสง รพ.แมสะเรียง และถึงเวลา 11.00 น. (รักษาตัวหอง ไอซียู) 
โดยมอบหมายให ส.ต.อ.กิจตณศักดิ์ฯ เฝาดู และติดตามการรักษา 
       2.2 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 17.50 น. ส.ต.ท.สุรการณ คำหลอ ชุด คร.กองรอย ตชด.337, 
ส.ต.ต.หญิง สุธิรา แกวตาสาละวิน ครู ปท.1 สังกัด กก.ตชด.33 นำสง ด.ช.โกศา ไมมีนามสกุล นร.ศกร.ตชด. 
บ.โกแประ ซึ่งมีอาการปวยไมสบาย โดยไดแบกอุมเดินเทาเพื่อไปยังจุดนั่งเรือ และเดินทางดวยเรือไปยังทาแพ
สบแงะ ถึงเวลา 20.50 น. มีเจาหนาที่ รพ.สต.โพซอ รับตัวนำสงดำเนินการนำสงไปรักษาตอ รพ.แมสะเรียง 
(ถึงวันที่ 8 มิ.ย.65 เวลา 01.30 น.) 
      2.3 โดยเสนทางการนำสงนักเรียน ศกร.ตชด.บานโกแประ ซึ่งมีอาการปวยฉุกเฉิน เพื่อรักษาตัว             
รพ.แมสะเรียง มีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้ 
              - เริ่มเดินเทา จาก บ.โกแประ ต.แมคง อ.แมสะเรียงฯ ไปขึ้นเรือเพ่ือเดินทางตอ ระยะทาง 
6 กม. ใชเวลา 2 ชม. 50 นาที  
             - เดินทางดวยเรือ ไปยัง ทาแพรสบแงะ ต.แมคง อ.แมสะเรียง ระยะทาง 11 กม. ใชเวลา 40 นาที 
              - เดินทางดวยรถยนต 4x4 (ของชาวบานในพื้นที่) ไปยัง รพ.สต.โพซอ ต.เสาหิน อ.แมสะเรียงฯ 
ระยะทาง 13.3 กม. ใชเวลา 24 นาท ี
              - เดินทางดวยรถยนตฉุกเฉิน รพ.สต.โพซอ ไปยัง รพ.แมสะเรียง เพื่อรับการรักษา ระยะทาง 
55.7 กม. ใชเวลา 1 ชม. 19 นาท ี
       2.4 กระบวนการทางการแพทยของสุขศาลาพระราชทาน (รพ.สต.โพซอ) มีขั้นตอนในการพิจารณา
ผูปวย เพ่ือเขาสูขั้นตอนในการรับการรักษา ดังนี้ 
             1) ลงทะเบียน ตรวจประวัติ, รางกาย และประเมินอาการผูปวย เพ่ือคัดกรองวาสามารถ
รักษาไดหรือไม 
             2) กรณีรักษาไดจะจายยาและใหความรูในการดูแลตนเองแกผูปวย > บันทึกขอมูล > สิ้นสุด 
             3) กรณีรักษาไมไดจะทำการปฐมพยาบาล > สงตอดวยรถฉุกเฉินกูชีพ/รถพยาบาล เพื่อนำสง 
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล > ไดรับการรักษา > สิ้นสุด 
       2.5 กรณีนักเรียนดังกลาว เมื่ออาการปวยหายดีและสิ้นสุดกระบวนการรักษาแลว พรอมเดินทาง
กลับภูมิลำเนาของตน มีแผนการนำสงหลังการรักษา ดังนี ้
              1) แผนการเดินทางที่ 1 กรณีสภาพอากาศมีเมฆมาก ไมเหมาะในการนำอากาศยานขึ้นบิน 
จะนำสงดวยวิธีการเดินทางเดิมเหมือนตอนที่มา โดยใหกลับเสนทางเดิม (รวมระยะทาง 86 กม. ใชเวลาประมาณ 
6 ชม.) ดังนี ้
                 - เดินทางดวยรถยนต ไปยัง จุดเดินทางดวยเรือ ระยะทาง 69 กม. ใชเวลา 1 ชม. 43 นาท ี



- ๘ - 

                 - เดินทางดวยเรือ ไปยัง เสนทางเดินเทา ระยะทาง 11 กม. ใชเวลา 40 นาท ี
                 - เดินทางดวยเทา ไปยัง บ.โกแประฯ ระยะทาง 6 กม. ใชเวลา 2 ชม. 50 นาที  
              2) แผนการเดินทางท่ี 2 กรณีสภาพอากาศมีทองฟาปลอดโปรง ไมมีเมฆมาก จะนำสงดวย           
เฮลิคอปเตอร โดยมีแผนการเดินทาง (รวมระยะทาง 59 กม. ใชเวลาประมาณ 40 นาที) ดังนี ้
                 - เดินทางดวยรถยนต ไปยัง รอย ตชด.337 เพ่ือข้ึน ฮ. ระยะทาง 8 กม. ใชเวลา 12 นาท ี
                 - เดินทางดวยฮอลิคอปเตอร ไปยัง บ.โกแประฯ ระยะทาง 51 กม. ใชเวลา 20 นาที 
     3. กิจกรรมจิตอาสาปลูกปา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชิน ี
          3.1 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.65 บก.ตชด.ภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปา เพ่ือเฉลิมฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ พื้นที่ภายใน บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนประธานในพิธีฯ ในกิจกรรมฯ ไดรวมกันปลูกตนไม 
จำนวน 1,000 ตน ในพ้ืนที่ 30 ไร มีหนวยงานราชการ และประชนชนในพื้นที่ รวมกิจกรรมฯ ประมาณ 350 คน 
          3.2 รายละเอียดในภาพรวมของ บก.ตชด.ภาค 3 และ กก.ตชด.31 – 34 ในการรวม/จัดกิจกรรม
จิตอาสาปลูกปาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.65 ดังนี ้
                - พื้นที่ปลูก รวม 167 ไร 
                - จำนวนตนไมที่ปลูก รวม 21,192 ตน 
                - ผู เขารวมกิจกรรม รวมทั ้งหมด 4,670 คน (กำลังพลรวมกิจกรรม รวม 870 นาย, 
หนวยงานอ่ืน รวมกิจกรรม รวม 1,443 คน, ประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรม รวม 2,357 คน) 
     4. การตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัตกิารฯ ตนแบบ ของ ผบช.ตชด. ณ ฐานฯ บานสันตนเปา (รอย ตชด.327) 
          - เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล, ติดตามความคืบหนาการปรับปรุงฐานปฏิบัติการฯ ตนแบบ และรับฟงบรรยายสรุป ณ ฐานปฏิบัติการ
บานสันตนเปา ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓, 
พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒ พรอมกำลังพลในสังกัดใหการตอนรับ โดยไดแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ และมอบเงินและสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.4 บก.ตชด.ภาค 4 
 ๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔2-๔๔ ระหวางวันที่ ๑๒-1๓ 
พ.ค.๖๕ และระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค.๖๕ จำนวน ๓ ศกร.ตชด. และ ๕ รร.ตชด. ดังนี ้
 - วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ ศกร.ตชด.บานหลังอายหมี อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช และ ศกร.ตชด.
บานแผนดินเสมอ อ.คลองทอม จว.กระบี ่
 - วันที่ ๑๓ พ.ค.๖๕ ศกร.ตชด.บานหวยตง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช  
 - วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๕ รร.ตชด.บานหินจอก อ.ปะเหลียน จว.ตรัง และ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา 
อ.สะเดา จว.สงขลา 
 - วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๕ รร.ตชด.นิคมพิทักษราษฎร อ.ธารโต จว.ยะลา และ รร.ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ 
อ.ยะหา จว.ยะลา 
 - วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ รร.ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทยฯ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 
 ผลการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย เปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ และบังเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด 
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 ๒. การจับกมุเครือขายยาเสพติดรายสำคัญ 
 ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดใหยาเสพติดใหโทษเปนวาระแหงชาติและใหทุกหนวยงาน
รวมบูรณาการในการสกัดกั้น ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดทุกชนิดนั้น ในหวงระหวางวันท่ี ๖-๘ พ.ค.๖๕ บก.ตชด.ภาค ๔ 
ไดรวมบูรณาการกับหนวยในพ้ืนที่ สืบสวนขยายผลจับกุมเครือขายเสพติดได ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๕ จับกุม นายเทพศักดิ์ นนทฤทธิ์ พรอมของกลาง ยาบา จำนวน ๕๔,๐๐๐ เม็ด 
รถจักรยานยนต จำนวน ๑ คัน โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) 
ไวในครอบครองอันมีไวเพื่อการคาและกอใหเกิดการแพรกระจายในชุมชน สถานที่เหตุริมถนนหนาปม ปตท.อิปน อ.พระแสง 
จว.สุราษฎรธานี ตอเนื่อง หองเชาเลขที่ ๒๓๑/๘ ซ.๑/๑ หนาวัดยานดินแดง ต.อิปน อ.พระแสง จว.สุราษฎรธาน ี
  - เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ จับกุม นายเกียรติพงศ ปานรินทร และนายชุติพนธ โกรณ พรอมดวย 
ของกลาง ยาบา จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ เม็ด, รถยนตกระบะ จำนวน ๑ คัน โดยกลาวหาวารวมกันมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงประเภท ๑ (ยาบา) ไวเพื่อจำหนายโดยไมไดรับอนุญาต เปนการกระทำเพื่อการคา         
จนกอใหเกิดการแพรกระจายในชุมชน และเปนการกระทำโดยหัวหนา ผูมหีนาท่ีสั่งการหรือมีหนาที่จัดการในเครือขาย
อาชญากรรม สถานท่ีเกิดเหตุ ภายในลานจอดรถในปมน้ำมัน ปตท.ทาศาลา อ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช  
  - เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ จับกุม นายพรชัย ยอดอิน และนายอวยชัย หวังสวาสดิ์ พรอมของกลาง
ยาบา จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ เม็ด, ไอซ จำนวน ๒ กก., รถยนต จำนวน ๒ คัน และอาวุธปนพกสั้นไมมีหมายเลขทะเบียน 
ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑ กระบอก โดยกลาวหาวารวมกันมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงประเภท ๑ 
(ยาบา,ไอซ) ไวเพื่อจำหนายโดยไมไดรับอนุญาต เปนการกระทำเพื่อการคา จนกอใหเกิดการแพรกระจายในชุมชน 
และเปนการกระทำโดยหัวหนา ผูมีหนาที่สั่งการหรือมีหนาที่จัดการในเครือขายอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุ 
หองพักเลขที่ ๑๑๐ ตอเนื่องหองพักเลขที่ ๑๑๑ ภายในโรงแรมพรอมใจรีโซเทล ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 
  - เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๕ จับกุม น.ส.จิตรวดี เพชรคง และนายซอบือรี เตะ พรอมของกลาง 
ยาไอซ น้ำหนัก ๓๘๐ กก. รถยนตเกง จำนวน ๑ คัน โดยกลาวหาวารวมกันพยายามครอบครองยาเสพติด
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ) โดยมีไวเพื่อจำหนาย เปนการกระทำเพื่อการคา กอใหเกิดการแพรกระจาย 
ในกลุมประชาชน สถานที่เกิดเหตุ ศาลาพักริมถนนหมายเลข ๔๑ บริเวณปมน้ำมันพีที ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ
จว.นครศรีธรรมราช ตอเนื ่องหองพักหมายเลข ๑๗ โรงแรมเอเซีย ถนนหมายเลข ๔๑ ต.ถ้ำใหญ อ.ทุงสง 
จว.นครศรธีรรมราช 
  รวมของกลางในคด ี
   ๑) ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงประเภท๑ (ยาบา) จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ เม็ด 
   ๒) ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงประเภท๑ (ไอซ) น้ำหนักประมาณ ๓๘๒ กก. 
   ๓) อาวุธปนพกสั้นกึ่งออโตเมติก ไมมีหมายเลขทะเบียน ขนาด ๙ มม. พรอมเครื่อง
กระสุน จำนวน ๑ กระบอก 
   ๔) รถยนตจำนวน ๔ คัน 
   ๕) รถจักรยานยนต จำนวน ๑ คัน 

 - เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ มทภ.๔, พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด.             
พล.ต.ต.อรรถวุฒิ ออนทรัพย ผบก.ตชด.ภาค ๔, พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒, 
นายพีระ กาญจนพงศ ผูอำนวยการสำนัก ปปส.ภาค ๘, พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, 
พ.ต.อ.กวินศักดิ ์ พีรยศธนนนท รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, วาที่ พ.ต.อ.พิมณรัตน ธรรมาธิปติ์ ผกก.ตชด.๔๒, 
พ.ต.ท.อนุราช วิมล รอง ผกก.๖ บก.รน., พ.ต.ท.ปญญา ไอยราคม รอง ผกก.สภ.บางขัน, พ.ต.ท.สถาพร มุสิกพงศ 
สว.ส.รฟ., พ.ต.ท.ไพโรจน กำเนิดรักษา สว.กก.ตชด.๔๒ พรอมชุดจับกุม ไดรวมแถลงขาวการจับกุมเครือขาย 
ยาเสพติด ณ กก.ตชด.๔๒ อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 
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 ๓. เหตุระเบิดและซุมยิงในพื้นที่ อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.6๕ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. คนรายไมทราบจำนวนใชอาวุธปนไมทราบชนิด
และขนาดซุมยิงใสสถานีตำรวจน้ำตากใบ สังกัด ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน. เปนเหตุให จนท.ไดรับบาดเจ็บ จำนวน 
๓ นาย รถยนตของทางราชการไดรับความเสียหาย จำนวน ๓ คัน จากการตรวจที่เกิดเหตุพบคนรายใชระเบิดขวาง
แสวงเครื่องเขาโจมตี จำนวน ๘ ลูก เกิดการระเบิด จำนวน ๕ ลูก ไมระเบิด จำนวน ๓ ลูก (เก็บกู) 
  ตอมาเวลาใกลเคียงกันคนรายไมทราบจำนวน ใชอาวุธปนไมทราบชนิดและขนาดยิงใสที่ทำการสวน
ปราบปรามทางทะเล สำนักงานสืบสวนและปราบปราม เปนเหตุใหมีผู ไดรับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย จากการตรวจ 
ที่เกิดเหตุพบคนรายใชระเบิดแสวงเครื่องเขาโจมตี จำนวน ๑๕ ลูก เกิดการระเบิด จำนวน ๑๐ ลูก ไมระเบิด 
จำนวน ๕ ลูก (เก็บกู) 
  ตอมาเวลาใกลเคียงกันเกิดเหตุระเบิดบริเวณบนถนนสาย ๔๐๔๘ หมู ๑ ต.เจะเห อ.ตากใบ           
จว.นราธิวาส จำนวน ๒ ลูก ไมมีผู ไดรับบาดเจ็บ จากการตรวจที่เกิดเหตุบริเวณลูกที่ ๑ พบคนรายใชระเบิด
แสวงเครื่องบรรจุในถังแกสสีเขียวขนาด ๔ กก. จุดระเบิดโดยวงจรหนวงเวลา และหางไปอีก ๑๐๐ เมตร บริเวณ 
ลูกท่ี ๒ พบคนรายใชระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในทอเหลก็ จุดระเบิดโดยวงจรหนวงเวลา   
  ตอมาเกิดเหตุระเบิดบริเวณเสาไฟฟา จำนวน ๓ ลูก ริมถนนสายอูมอลานัง-ตะปอเยาะ หมู ๖  
ต.เจะเห อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เปนเหตุใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหายหักโคน จำนวน ๗ ตน จากการตรวจ 
ที่เกิดเหตุ พบคนรายใชระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงสีแดง จุดระเบิดโดยวงจรหนวงเวลา ตั้งไวบริเวณ
โคนเสาไฟฟา จำนวน ๓ ตน ไมมีผูไดรับบาดเจ็บแตอยางใด 
  ตอมาเกิดเหตุระเบิดบริเวณริมถนน พื้นที่บานศรีพงัน ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
จำนวน ๑ ลูก จากการตรวจที่เกิดเหตุ พบคนรายใชระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแกสขนาด ๔ กก. จุดระเบิด
ดวยวิทยุสื่อสาร ไมมีผูไดรับบาดเจ็บแตอยางใด 

  พื้นที่รับผิดชอบของ รอย ฉก.ตร.นธ.๙๓๒ รับผิดชอบพื้นที่ อ.ตากใบ ๔ ตำบล ๑ เทศบาลเมือง 
ประกอบดวย 
   ๑) ต.ไพรวัน 

  ๒) ต.บางขุนทอง 
  ๓) ต.ศาลาใหม 
  ๔) ต.เจะเห 
  ๕) เทศบาลเมืองตากใบ 

  ที่ตั้งและการวางกำลังของ รอย ฉก.ตร.นธ.๙๓๒ 
  ๑) บก.รอย ฉก.ตร.นธ.๙๓๒, มว.ฉก.ตร.นธ.๙๓๒๑ ที่ตั้ง วัดตะปง ม.๒ ต.ศาลาใหม 

อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
  ๒) มว.ฉก.ตร.นธ.๙๓๒๒ ที่ตั้ง วดัทามะปราง หมู ๕ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จว.นราธวิาส 
  ๓) มว.ฉก.ตร.นธ.๙๓๒๓ ที่ตั้ง วดัโคกมะเฟอง ม.๑ ต.ศาลาใหม อ.ตากใบ จว.นราธวิาส 

  การปฏิบตัิของฝายเรา 
   ๑) กอนเกิดเหตุ 
  - ลาดตระเวนพิสูจนทราบในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือตรวจสิ่งผิดปกติ สิ่งผิดกฎหมาย 

และเปนการปองกันการกอเหตุของ ผกร. และแนวรวมที่จะเขามากอเหตุในพื้นที่ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 
จว.นราธิวาส 

  - รปภ. เสนทางถนนสาย ๔๒ เขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแตจุดตรวจโคกมะเฟอง - สะพาน
คลองน้ำแบง อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
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  - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ดานโคกมะเฟอง ต.ศาลาใหม อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เพื่อ
ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ สิ่งผิดปกติ สิ่งผิดกฎหมาย และเปนการปองกันการกอเหตุของ ผกร. และแนวรวม 
ที่จะเขามากอเหตุในพืน้ที ่

   ๒) ขณะเกิดเหตุ 
  - นำเรียน พ.ต.ท.พิทักษ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตร.นธ.๙๓ ทราบ 
  - จัดชุด คร. จำนวน ๑ ชป. (๑๒ นาย) เขาสนับสนุนการปฏิบัติในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
  - สั่งการใหกำลังพลเขาแนวยิง เตรียมพรอมตามแผนเผชิญเหต ุ
  - สั่งการใหทุก มว.ฉก.ตชด. ตั้งจุดตรวจหนา ฐปก. เพ่ิมความเขมระวังปองกันที่ตั้ง  

  - สั่งการให ชป.พิทักษพ้ืนที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (POP UP) ตลอดทั้งคนื 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 1. สรุปผลการฝกการรบในปาภูเขา (Jungle warfare) 
 1.1 วัตถุประสงค 
 - เพ่ือเตรียมกำลังพลใหพรอมสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

 - เพื่อใหกำลังพลในหนวยปฏิบัติการพิเศษมีความรูความเขาใจ ความชำนาญในหลักการ
ปฏิบัติและเรียนรูยุทธวิธี หรือเทคนิคยุทธวิธีใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการวิวัฒนาการของสังคม และการพัฒนา
รูปแบบของการกอการรายในปจจุบัน 
 - เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญของขาราชการตำรวจดานการปฏิบัติการ
พิเศษในพ้ืนที่ปาภูเขา 

      1.2 สถานที่ฝกอบรม  
 - บก.สอ.บช.ตชด. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  

 - ศูนยฝกการปฏิบัติการพิเศษ บ.พุมะคำ ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จว.เพชรบุรี   
 - ฐานปฏิบัติการหวยสัตวใหญ       
 1.3 จำนวนผูเขาฝกอบรม  
 - ผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 30 นาย 
 - คงเหลือผูสำเร็จการฝกอบรม จำนวน 30 นาย    
 1.4 หวงระยะเวลาการฝกอบรม ระหวางวันที่ 1 - 28 พ.ค.65 ระยะเวลา 28 วัน 
 1.5 วิชาที่ทำการฝกอบรม   
 - ทักษะพื้นฐานการยิงปนและการปรับปน 
 - ทักษะการยิงปนประกอบการเคลื่อนที ่
 - การฝกรูปขบวนการเคลื่อนที ่
 - การฝกทัศนสัญญาณบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน 
 - การปฏิบัติโดยฉับพลัน 
 - การปฏิบัติตามแผนและคำสั่ง 
 - การตั้งฐานพักแรมและการกำหนดรหัสผาน 
 - การลาดตระเวนโจมตีโฉบฉวย 
 - การลาดตระเวนคนหาและโจมตี 
  1.6 ผลการปฏิบัติ 
        - ผูสำเร็จการฝกอบรมทุกนายสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 
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 2. การฝกหนวยปฏิบัติการพิเศษ (SWAT Challenge) 
2.1 วัตถุประสงค 

   - เพื่อยกระดับหนวยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค 1-9 ไดรับการฝกทักษะ ยุทธวิธี
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและเปนมาตรฐานสากล 
  - เพ่ือสรางเครือขายพัฒนาความสัมพันธของหนวยปฏิบัติการพิเศษ 
  - เพื่อเตรียมความพรอมใหกับหนวยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีเจตนารมณที่ตองการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการพิเศษ ในการปฏิบัติ
ภารกิจ และแกไขสถานการณไดอยางเปนมาตรฐานสากล ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการ
การปฏิบัติงานระหวางหนวย 
 2.2 สถานท่ีฝกอบรม  
         - บก.สอ.บช.ตชด. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  
  2.3 จำนวนผูเขาฝกอบรม จำนวน 114 นาย  
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 1  จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 2          จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 3         จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 4         จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5   จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 6  จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 7  จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 8  จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 9  จำนวน 12 นาย 
  - กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการสอบสวนกลาง (หนุมาน)  จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 12 นาย 
  - หนวยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 12 นาย  
 2.4 หวงระยะเวลาการฝกอบรม ระหวางวันที่ 29 พ.ค.- 4 มิ.ย.65 ระยะเวลา 7 วัน 

 2.5 สถานีที่ทำการฝกอบรม   
 สเตจ 1 Team Movement คือการเคลื่อนที่ของทีมในการเขาปฏิบัติการ กระทำโดย
ใชการวิ่งทั้งทีม พรอมอุปกรณ อาวุธ หมวกกันกระสุน เสื้อเกราะ น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม เปนระยะทาง 800 เมตร   
ชุดหนุมาน ชุดแดนไทย 54 และชุดปราบไพรีอริศัตรูพาย ทำผลงานไดดีที่สุด 3 อันดับแรก    
 สเตจ 2 Assault Team การปฏิบัติของทีมโจมตี มีการเคลื่อนที่เขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ 
ทำลายประตู บุกเขาอาคาร ทำการยิงเปาหมายที่กำหนด แลวชวยตัวประกัน (หุนจำลองคน) ออกมาในพื้นที่
ปลอดภัยที่กำหนด ชุดทศรถ 491 ชุดยักขราช 49 และชุดสยบไพรี 43 ทำผลงานไดดีที่สุด 3 อันดับแรก    
 สเตจ 3 Sniper การปฏิบัติของสวนซุมยิง พลซุมยิงทำการยิงเปาหมายตามที่กำหนด
จากระยะไกล แลวถอนตัวดวยเทคนิคการโรยตัวลงมา เคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนด ชุดทศรถ 491 ชุดหนุมาน 
และชุดแดนไทย 54 ทำผลงานไดดีที่สุด 3 อันดับแรก 
   สเตจ 4 Combine Team การปฏิบัติรวมกันของสวนโจมตีและสวนพลซุมยิงทำลาย
เปาหมายระยะไกล จากนั้นพลโจมตีบุกเขาอาคารไปทำลายเปาหมายแลวถอนตัว ชุดแดนไทย 54 ชุดหนุมาน 
และชุดอินทรี 7 ทำผลงานไดดีที่สุด 3 อันดับแรก   
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   สเตจ 5 Obstacle Course หรือการเคลื่อนที่ผานสนามเครื่องกีดขวาง ทีมผูเขาแขงขัน
เคลื่อนที่ ปนปาย ขาม ลอด ผานเครื่องกีดขวางไปดวยกันทั้งทีม ชุดแดนไทย 54 ชุดหนุมาน และชุดสยบไพรี 
43 ทำผลงานไดดีที่สุด 3 อันดับแรก 

2.6 ผลคะแนนรวมการทดสอบทั้ง 5 สเตจ  
อันดับ 1  ชุดหนุมาน จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ได 54 คะแนน  
อันดับ 2  ชุดแดนไทย 54 จากตำรวจภูธรภาค 9  ได 53 คะแนน  
อันดับ 3  ชุดยักขราช 49 จากตำรวจภูธรภาค 5  ได 41 คะแนน 

 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 - การสงเสริมกีฬามวยไทย พัฒนาไปสูงกีฬาสากล 
  ตามสั่งการนายกรัฐมนตรีมีสั่งการดวน ใหสำนักงานตำรวจแหงชาติปฏิบัติการโดยเรงดวน ในการ
กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหหนวยในสังกัด ตร. ผบช.ตชด. ไดสั่งการมอบหมายให บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการ
ในหัวขอ“โรงเรียนตำรวจตางๆ ใหสงเสริมมวยไทย พัฒนาสูกีฬาสากล” โดย บก.กฝ.บช.ตชด. ไดสั่งให กก.1-9 บก.กฝ. 
บช.ตชด. และ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ใหจัดทำโครงการรองรับนโยบายเรียบรอยแลว โดยไดดำเนินการ ดังนี ้
  1. จัดทำโครงการสงเสริมกีฬามวยไทยสูสากล โดยไดเชิญครูมวยที่มีชื่อเสียงและประสบการณ    
ในพ้ืนที่มาเปนวิทยากรใหความรู  

 2. บรรจุหลักสูตรมวยไทย ไวในชั่วโมงพลศึกษาของ นสต. ครูฝกไดมีการฝกใหแก นสต.   
ชวงเชาทุกวันพุธ 
  3. จัดตั้งชมรมกีฬามวยไทย เพ่ือใหความรูแก นสต. หรือผูที่มีความสนใจ สมัครใจเขาชมรม 
โดยใหแตละพื้นที่เชิญครูมวยที่มีชื่อเสียงและประสบการณในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง ใหมาเปนวิทยากรใหความรู 
พรอมจัดหาอุปกรณในการใชฝกมวยไทย 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 3.7.1 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) แนวทางการฝกทบทวนขาราชการตำรวจซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ในสวนของ บช.ตชด. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลำดับ หนวยรับการฝก วันท่ีทำการฝกทบทวนฯ ครูฝกวิทยากรแมไก หมายเหตุ 

1 กก.ตชด.11 ๑๕ – ๑๖ มิ.ย.๖๕ กก.๒,๗ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

2 กก.ตชด.12 ๑๓ – ๑๔ มิ.ย.๖๕ กก.๒,๗ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

3 กก.ตชด.13 ๑๐ มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

4 กก.ตชด.14 ๒๓ มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

5 กก.ตชด.21 ฝกทบทวนแลวเมื่อ 18 พ.ค.65 กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

6 กก.ตชด.22 ๒๔ มิ.ย.๖๕ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

7 กก.ตชด.23 ๒๕ มิ.ย.๖๕ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

8 กก.ตชด.24 ๒๖ มิ.ย.๖๕ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

9 กก.ตชด.31 26 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
10 กก.ตชด.32 27 มิ.ย.๖๕ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.  
11 กก.ตชด.33 29 มิ.ย.๖๕ กก.2, ๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
12 กก.ตชด.34 27 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
13 กก.ตชด.41 22 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
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ลำดับ หนวยรับการฝก วันที่ทำการฝกทบทวนฯ ครูฝกวิทยากรแมไก หมายเหตุ 
14 กก.ตชด.42 21 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
15 กก.ตชด.43 20 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
16 บก.สอ.บช.ตชด.(ชาย) 17 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  
17 บก.สอ.บช.ตชด.(หญิง) 17 มิ.ย.๖๕ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  

  2) โครงการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรระดับกองกำกับการ กองรอยปฏิบัติการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 คายพระรามหก  อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
   วัตถุประสงค 
    1. เพื่อสรางการเรียนรูและความเขาใจในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการใหกับผูบังคับหนวยระดับกองกำกับการ และกองรอยปฏิบัติการ ไดอยางถูกตอง และ
เปนแนวทางเดียวกัน 
    2. เพ่ือทดสอบประเมินความรูความสามารถของผูบังคับหนวยในสถานการณปจจุบัน 
    3. เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของผูบังคับหนวยใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ ภัยคกุคาม และเทคโนโลยีสมัยใหม 
   เปาหมาย 

    1. รอง ผกก.(ท่ีรับผิดชอบงานยุทธการ) จำนวน 16 นาย 
    2. ผบ.รอยที่ 2 (ทุก กก.)      จำนวน 16 นาย 
    3. ผบ.รอยปฏิบัติการ       จำนวน 66 นาย 
   ระยะเวลาดำเนินการ 
    3 วัน 2 คืน  หวงตั้งแต  27 - 29 มิ.ย.65 

   สถานท่ีดำเนินการ 
  ณ ศูนยฝกจิตอาสา ภาค 1 คายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  
   ตารางการสัมมนา 
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 ที่ประชุม รับทราบ 
 3.7.2 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
  ตามที่ จต. มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0013.121/1089 ลง 3 ธ.ค.64 เรื่อง แผนการ
ตรวจราชการของ ตร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแจงวา ตร. อนุมัติ ลง 23 พ.ย.64 ทายหนังสือ 
จต.ที่ 0013.121/999 ลง 19 พ.ย.64 ใหใชแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือใชในการตรวจราชการของ ตร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดให บช.ตชด. ดำเนนิการตรวจ
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ตามแบบตรวจดาน 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร จำนวน 4 กิจกรรม คะแนนเต็ม 100 คะแนน บัดนี้ 
คณะตรวจราชการระดับ บช. ไดตรวจราชการตามแผนการตรวจดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและสงผลการ
ตรวจราชการให จต. ทราบ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 จึงขอรายงานสรุปผลการตรวจราชการดังนี ้

รายงานสรุปผลคะแนนการตรวจราชการหนวยเฉพาะทาง 
หนวยรับการตรวจ ระดับ บก. สังกัด บช.ตชด. ประจำป 2565 

     ที่ประชุม รับทราบ  
  3.7.3 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 
30 พ.ค.65) 
 

 
  
 
  

 
  
 
 

1. งบประมาณรายจายภาพรวม 

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 72.00 เบิกจาย รอยละ 50.79 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 21.21 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.74 ใชจาย รอยละ 82.47 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 0.73 

2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 79.00 เบิกจาย รอยละ 75.40 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.60 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.76  ใชจาย รอยละ 78.11 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.65 

3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 46.00  เบิกจาย รอยละ 18.20 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 27.80  

เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.65  ใชจาย รอยละ 88.25 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 6.60 

 
อันดับ 

 
หนวยรับการตรวจ 

(บก.) 

 
รวมคะแนน 

1.บริการ 
ทั่วไป 

2.อำนวย 
ความยุติธรรม 

ทางอาญา 

3.รักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

4.ควบคุม 
และจัดการ 

จราจร 

5.บริหาร 
และพัฒนา 
บุคลากร 

6.ตรวจคน 
เขาเมือง 

100 รอยละ ......... ......... ......... ......... 100 ......... 

1 บก.กฝ.บช.ตชด. 98 98         98   

2 บก.ตชด.ภาค 3 97 97         97   

3 บก.ตชด.ภาค 2 97 97         97   

4 บก.สอ.บช.ตชด. 96 96         96   

5 บก.อก.บช.ตชด. 93 93         93   

6 บก.ตชด.ภาค 1 93 93         93   

7 บก.สสน.บช.ตชด. 90.5 90.5         90.5   

8 บก.ตชด.ภาค 4 89 89         89   
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  2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.65 (เรียงลำดับตาม
ผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
 
 
  

 
   
   

 
  
 
  
    

 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใช
จายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
30 พ.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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    5) ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.8 บก.สสน.บช.ตชด. 
 รายงานการดำเนินการแกไขปญหาหนี้สิน ขาราชการตำรวจและลูกจางประจำ บช.ตชด. 
  - คำสั่ง ตร.ท่ี 589/2564 เรื่องแตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจ 
และลูกจางประจำ ตร. 
  - ซึ่งมีองคประกอบคือ ระดับ บช. ให ผบช. เปนหัวหนาคณะทำงานฯ ระดับ บก. ให ผบก.
เปนหัวหนาคณะทำงานฯ และใหมผีูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ทางดานการเงิน การธนาคาร และกฎหมาย (บุคคลภายใน) 
  - บช.ตชด. จัดทำคำสั่งที่ 147/2565 ลง 20 เม.ย 65 ตามแนวทาง ตร. กำหนดเรียบรอย 
และให แตละ บก, กก. นําแนวทาง ท่ี ตร. กำหนดไปแตงตั้งคณะทำงานเรียบรอย จัดสงแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน 
ให แตละ บก, กก. นําไปพิจารณาดำเนินการ 
 แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจและลูกจางประจำ บช.ตชด. 
  - กรณีเรงดวน 
  - กรณีใชกลไกสหกรณ 
  - การเสริมสรางวินัย ลดรายจาย เพ่ิมรายได เพ่ิมการออม 



- ๒๐ - 

 สถานภาพหนี้สินของกำลังพลในสังกัด บช.ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบงกลุมการเปนหนี้สิน 
 

 
 
  
  
 
 
  
 
 
 การแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจ 
  - แกไขสำเร็จ 114 นาย 
  - อยูระหวางดำเนินการ 191 นาย 

ที่ประชุม      รับทราบ 
4. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต   รอง ผบช.ตชด. 
 4.1.1 กำชับการปฏิบัติใหทุกหนวยที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานติดกับแมน้ำโขง เพิ่มความเขมงวดในการ
ปฏิบัติงานของ จุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน เพ่ือเฝาระวังการลักลอบนำยาเสพติดเขามาตามเสนทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนตามลำน้ำโขง เนื่องจากในชวงหนาแลง แมน้ำโขงแหงแลงมาก ซึ่งเกาะแกงกลางลำน้ำโขง
อาจจะเปนจุดพักยาเสพติดได 
   4.1.๒ กำชับการปฏิบัติในการขยายผลการจับกุมคดียาเสพติด กรณีออกนอกพ้ืนที่รับผิดชอบใหขอ
อนุมัติตอ ผบช.ตชด. หรือ รรท.ผบช.ตชด. กอนทุกครั้ง ทั้งนี้โดยใหคำนึงถึงความจำเปน ความคุมคา และงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอหรือไม 
   4.1.3 กำชับการปฏิบัติในการจับกุมปราบปรามแรงงานตางดาวลักลอบหลบหนีเขาเมือง เนื่องจาก
ภาคธุรกิจและสถานประกอบการ/สถานบริการเริ่มเปดใหบริการ ความตองการแรงงานจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงให
ทุกหนวยเพิ่มความเขมงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน 
เพื่อปองกันปราบปราม จับกุม และเฝาระวัง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเดินทางเขาออกนอก
ราชอาณาจักรตามแนวชายแดนของแรงงานตางดาวอยางผิดกฎหมาย 



- ๒๑ - 

   4.1.4 ใหทุกหนวยดำเนินการตามแนวทางการแกปญหาในการปฏิบัติงานจากการใชเงินกองทุน
เพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวยบริหารเงินกองทุนฯ ในสังกัด บช.ตชด. ประจำปบัญชี 2565 
ที่ บช.ตชด. ไดแจงกำชับไวแลวทุกเดือนโดยเครงครัด 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.2 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ   รอง ผบช.ตชด. 
  4.2.1 ขอขอบคุณเจาหนาที่จิตอาสาที่ไดรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
   4.2.2 เนนย้ำเรื่องการปลูกปา ให ผบก. และ ผกก. เขาไปกำกับดูแล โดยแตละพื้นที่ปลูกปา
อยางตอเนื่องในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งจะเปนผลในปนี้ ปหนา และปตอไป ถึงความเจริญเติบโตของปาที่ปลูก  
   4.2.3 ฝากเรื่องการมอบหมายเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ในระดับ บก. ให ผบก. หรือ รอง ผบก. 
เปนประธาน ระดับ กก. ให ผกก. หรือ รอง ผกก. เปนหัวหนา ในสวนของ รอง ผกก. และ สว. ควรมอบใหผูที่
รับผิดชอบงานจิตอาสาเขารวมกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสม 
   4.2.4 ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจปองกันสาธารณภัย โดยประสานกับหนวยงานจังหวัด หรือหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ เพื่อเขารวม
กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัย และขอเนนย้ำเรื่องการแตงกายของ ตชด. ใหชัดเจน เหมาะสม  
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.3 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช   รอง ผบช.ตชด. 
  4.3.1 กำชับ ผกก.ตชด.11-14, 21-24, 31-34, 41-44 สำรวจขอมูลของนักเรียน รร.ตชด. 
ปการศึกษา 2565 ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน มิ.ย.65 เพื่อเปนฐานขอมูลนักเรียน รร.ตชด. ซึ่งขณะนี้ใหทาง กสศ. 
ทำโปรแกรมโครงการนำรองเพ่ือนำมาใช  
   4.3.2 ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ปรับคาอาหารกลางวันนักเรียนเปน 21 บาท/คน/วัน ในปงบประมาณ
พ.ศ.2565 เปนตนไป โดยแบงเปนงบอุดหนุนองคกรปกครองทองถิ่น และจัดสรรสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ใหผูบังคบับัญชาไปกำกับ ดูแล แนะนำเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการใชงบประมาณเรื่องคาอาหารกลางวัน และ
ดำเนินการเบิกเงินใหเรียบรอยตามหวงเวลาที่กำหนด  
 ท่ีประชุม      รับทราบ 

4.4 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม   รอง ผบช.ตชด. 
 - เนนย้ำหนวยปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดย

ผิดกฎหมายโดยยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายเดิมอยางเครงครัด และใหกำกับดูแลกำลังพล มิใหเขาไปเก่ียวของ
โดยเด็ดขาด  
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.5 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน   รอง ผบช.ตชด. 
 4.5.1 การดำเนินการเรื่อง หอเกียรติยศ (Hall of fame) ในสวนของขอมูลรายละเอียด พรอมที่จะ
จัดทำแผนงานรองรับตอไป  
 4.5.2 การจัดตั้งศูนยบินโดรนของ บช.ตชด. เนื่องจากไดรับแจงจาก ตร. ในเรื่องของกฎหมาย
บางตัวยงัคงมีการขัดของอยู ซึ่งจะยังไมสามารถที่จะจัดตั้งศูนยบินโดรนของทุกหนวยได และใหชะลอเรื่องไวกอน 
 4.5.3 ไดรับประสานจาก ผบช.รร.นรต. ตองการใหมีการปรับปรุงหลักสูตรตอตานปราบปราม
การกอความไมสงบ (ตปส.) เนื่องจากจะมีอาชญกรรมรูปแบบใหมเขามา ฝาก บก.กฝ.บช.ตชด. ประสานงานกับ
หนวยปฏิบัติ กก.1, 2, 5, 6, 7 บก.กฝ.บช.ตชด. ซึ่งเปนหนวยหมุนเวียนในการฝกหลักสูตรตอตานปราบปราม
การกอความไมสงบ (ตปส.) ของ นรต.ชั้นปที่ 1 คิดที่จะจัดทำหลักสูตรเพ่ิมเติม 
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 4.5.4 เนนย้ำในเรื่องแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหนวยงาน เพื่อปองกันเหตุที่ไมพึงประสงค 
ในกรณทีี่จะมีการเปดใชเสนทางถนนเขามายังโรงแรมที่ชะอำ 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.6 พล.ต.ท.สมพงษ   เตชะสมบูรณ   ผทค.พิเศษ รรท.รอง ผบช.ตชด. 
  - กำชับเรื่องการรองเรียนใหหนวยเจาของเรื่องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เชน กรณี
รองเรียนขาราชการตำรวจ สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากมีความจำเปนขยายเวลาได 1 ครั้งๆ ละ 
ไมเกิน 15 วัน การรองทุกข ขอความชวยเหลือ แจงเบาะแสการกระทำความผิด สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 
15 วัน ขยายเวลาได 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 7 วัน 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.7 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 

 4.7.1 ผบ.ตร. มีนโยบายให รร.ตชด. ทุกโรงเรียนมีระบบไฟฟาและอินเทอรเน็ต ฝาก ฝอ.7 บก.อก. 
บช.ตชด. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟาและอินเทอรเน็ต ของ รร.ตชด. ซึ่งขณะนี้มีหลายหนวยงาน 
ที่ประสงคจะเขามาชวยเหลือในเรื่องระบบไฟฟาและอินเทอรเน็ต ใหสรุปวา รร.ตชด. มีระบบไฟฟาและอินเทอรเนต็
ใชแลวจำนวนกี่โรงเรียน ใชระบบโซลาเซลลจำนวนกี่โรงเรียน และยังไมมีการใชจำนวนก่ีโรงเรียน มีแนวทางใน
การดำเนินการอยางไรบาง  
   4.7.2 ผบ.ตร. มีนโยบายใหทุกหนวยดำเนินการเรื่องรองเรียนคางเกาใหแลวเสร็จ มิใหมีการคั่งคาง 
เนนย้ำทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยเครงครัด 
   4.7.3 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ.2562 โดยเครงครัด 
  4.7.4 กำชับการปฏิบัติในการขยายผลการจับกุมคดียาเสพติด กรณีออกนอกพื้นที่รับผิดชอบให
ขออนุมัตติามสายงานกอนทุกครั้ง 

 4.7.5 กำชับหัวหนาหนวยที่มีกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจตามแผนเสริมสรางสันติสุข ใหลงไปตรวจเยี่ยม
ผูใตบังคับบัญชา และตรวจสอบสถานที่ตั้ง แผนเผชิญเหตุ ยุทธวิธี อาวุธ ยุทโธปกรณ ใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุการณ หน.หนวย ตองเขาไปดูแลผูใตบังคับบัญชา 

 4.7.6 กำชับผูบังคับบัญชาทุกหนวยดูแลเรื่องสิทธิประโยชน และสวัสดิการของผูใตบังคับบญัชา 
อยาใหเกิดความบกพรองและเสียหายตอทางราชการ 
 4.7.7 เนนย้ำเรื่องการมอบหมายผูแทนเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมสำคัญตางๆ ระดับ บก. 
ให ผบก. หรือรอง ผบก. ระดับ กก. ให ผกก. หรือ รอง ผกก.   
 4.7.8 ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
 4.7.9 ใหหนวยที่เก่ียวของเตรียมความพรอมในการฝกทบทวนชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) ใหเรียบรอย 
 4.7.10 ทุกหนวยพิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนเขารับการฝกหลักสูตร 
การสูรบในปา ยกเวน บก.ตชด.ภาค 4 เมื่อสำเร็จหลักสูตรแลวสามารถทำหนาที่ครูฝกหรือเปนครูฝกวิทยากรแมไก 
 4.7.11 บก.สอ.บช.ตชด. จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับครูฝกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
โดยให กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. สงครูฝกเขารับการฝก ซึ่งจะดำเนินการฝกในหวงไตรมาส 4 ปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 4.7.12 บก.กฝ.บช.ตชด. ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการบรรจุหลักสูตรมวยไทย 
ดำเนินการใหเปนรูปธรรม และฝากใหจัดทำสคริปตวิดีโอหลักสูตรมวยไทย เตรียมไวนำเสนอในการประชุม 
บริหาร ตร.  
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  4.7.13 บก.อก.บช.ตชด. ถอดบทเรียนการถวายความปลอดภัย และแจงเวียนใหทุกหนวยทราบ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

 4.7.14 บก.สสน.บช.ตชด. จัดทำโครงการประกวดคลังเก็บอาวุธ ยุทโธปกรณ อุปกรณตางๆ ของหนวย
ในสังกัด บช.ตชด. เสนอขึ้นมาตามลำดับชั้น 

 4.7.15 ใหฝายยุทธการและฝายสงกำลังบำรุง วางแผนการจัดสรรอุปกรณควบคุมฝูงชนที่ไดรับ
การจัดสรรมาใหมใหกับทุกหนวย และใหหนวยจัดเก็บในคลังใหเรียบรอย 
 4.7.16 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ศึกษาเรื่องโครงสรางชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร-261 โดยประสาน
กับ บก.สอ.บช.ตชด. ซึ่งจะดำเนินการฝกในหวงไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับขาราชการตำรวจ
ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1-3 แตละภาคพิจารณาคัดเลือกกำลังพลที่มีบุคลิกภาพดีเขารับการฝก และเมื่อสำเร็จ
หลักสูตรแลว จะจัดตั้งเปนชุดปฏิบัติการพิเศษของแตละภาค 

 4.7.17 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ออกแนวทางการปฏิบัติให บก.ตชด.ภาค 1-4 สามารถขอรับ
การสนับสนุนเจาหนาที่ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) จาก บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษา
ความปลอดภัย และ รปภ.บุคคลสำคัญ  

 4.7.18 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ระดับ กก. และ กองรอยปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 4.7.19 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. รวมกับ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. จัดทำแผนการปฏิบัติสุขศาลา
พระราชทาน ร.ร.ตชด. และแจงเวียนใหทุกหนวยทราบเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยใหทุกหนวยจัดใหมีสุขศาลา
พระราชทานทุกโรงเรียน  
   4.7.20 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่อง การกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชาอยางใกลชิด  
 4.7.21 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศราเสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือโรคประจำตัวอ่ืนๆ 
    4.7.22 ใหผูบังคับบัญชากำชับกวดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ 
 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. 
 
 


