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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 6/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันจันทรที ่4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม ศปก.ตชด. อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 6/2565 

เมื่อวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม ศปก.ตชด. อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 

-------------------------------------------------- 

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.สุนทร   เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ชวนันท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

6. พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์  แสงสวาง รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
7. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์   จินดาศักดิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.  
8. วาที่ พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
9. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา  นิสัยสม  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
10. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
11. พ.ต.ท.หญิง ประวันนา สิริโชติธนสกุล รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
12. พ.ต.ท.วัชระ   ศรีสวาง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
13. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์           สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
14. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
15. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.  
16. พ.ต.ท.รณกร   ไวยนิภ ี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
17. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ศรีธร  ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
18. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
19. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
20. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   เลขานุการ  
21. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 
 - หนวยรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings 46 หนวย 
ผูไมมาประชมุ 

1. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
2. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด.    ติดภารกิจ 

 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.   ติดภารกิจ 
 4. พล.ต.ต.ณพล     บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

5. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
6. พ.ต.อ.พิศาล             ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 

 7. พ.ต.อ.กมล   พลสมัคร ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ติดภารกิจ 



- ๒ - 

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 5/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่9 ม.ิย.๖5 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่5/๒๕65 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่9 มิ.ย.๖5 
3. วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
 3.1 รายงานความคืบหนาการจัดทำโครงการประกวดคลังเก็บอาวุธ ยุทโธปกรณ อุปกรณตางๆ ของหนวย
ในสังกัด บช.ตชด. (บก.สสน.บช.ตชด.) 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
  คลังพัสดุ เปนหัวใจหลักของงานสงกำลังบำรุง เพราะเปนสถานท่ีเก็บรักษาพัสดุ ท่ีจะใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวย การจัดเก็บ การจัดวางตองมีกฎเกณฑ มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม 
และปลอดภัยสำหรับเจาหนาที่พัสดุ มีระเบียบ แนวทางการจัดเก็บ วิธีการดูแลรักษา และขอหามประจำคลังไว
เปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงานของพัสดุใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  
  การประกวดคลังพัสดุดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและ
สงเสริมใหเจาหนาที่ไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บคลังพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะดวกตอการ
เบิกจายนำมาใชงานและนำรูปแบบของหนวยที่ไดรับการคัดเลือกชนะเลิศเปนตนแบบในการปฏิบัติของหนวยในสังกัด 
 2. วัตถุประสงค 
  - เพื่อเปนการสนับสนุนใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บคลังพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตอง 
ปองกันการสูญหาย สะดวกและปลอดภัยสำหรับเจาหนาที่พัสด ุ
  - เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาพัสดุ สิ่งของหลวง
ประเภทตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการเบิกจายนำมาใชงาน และดูแลปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
แกสิ่งของหลวงนั้นๆ 

  - เพ่ือสรางขวัญกำลังใจใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการพัสดุประเภทตางๆ 
 3. เปาหมาย 
  คลังพัสดุของหนวยปฏิบัติในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนระบบในการจัดเก็บ สะดวกตอการเบิกจายนำมาใชงาน ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกสิ่งของหลวง 
เปนไปตามระเบียบการตำรวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 34 (เดิม) บทที่ 8 คำแนะนำการรักษาคลังและพัสด ุ
 4. ระยะเวลาดำเนินการ 
  หวงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 256๕ 
 5. สถานที่ดำเนินการ 
  คลังพัสดุของหนวยงานในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทุกหนวย 
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 6. วิธีดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. หนวยรับผดิชอบโครงการฯ 
  กองบังคบัการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
 9. การประเมินผลโครงการฯ 
  - เชิงคุณภาพ คลังพัสดุของหนวยในสังกัด บช.ตชด. มีความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม 
และปลอดภัยสำหรับเจาหนาที่พัสดุ รวมทั้งตองมีระเบียบ แนวทางการจัดเก็บ วิธีการดูแลรักษาและขอหาม
ประจำคลังไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงานของพัสดุใหสามารถ 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - เชิงปริมาณ จำนวนหนวยในสังกัด บช.ตชด. จัดเก็บพัสดุในคลังพลาธิการ เปนระเบียบเรียบรอย 
งดงาม และปลอดภัย 
 10. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  - มีการยกระดับคุณภาพการใหบริการดานการเบิกจายพัสดุใหมีมาตรฐาน บริการดวยความรวดเร็ว 
  - สามารถนำรูปแบบหรือระบบการการตรวจประเมินคัดเลือกคลังพัสดุของหนวยที่ไดรับการคัดเลือก
ไปเปนตนแบบ หรือนำไปประยุกตปรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบของหนวย  
  - ผูมาเบิกรับพัสดุมีความพึงพอใจในการไดรับบริการที่รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด กอใหเกิด
ภาพลักษณที่ด ี
  - ขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่คุมคลังพัสดุของหนวย มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 รายงานความคืบหนาเรื่องโครงสรางชุดปฏิบัติการพเิศษ นเรศวร-261 และการฝกในหวงไตรมาส 4 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1-3 (ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.) 
 ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. ไดประสานหารือกับ บก.สอ.บช.ตชด. ถึงโครงสรางการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ 
นเรศวร ๒๖๑ เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณากรอบอัตราการจัดดังกลาว บรรจุลงในหนวยปฏิบัติการระดับพื้นที่
ในอนาคต ซึ่งอาจเปนหนวยในระดับ บก.ตชด.ภาค เพื่อสนับสนุนภารกิจการตอตานการกอการรายในเมือง และปฏิบัติการ
สงครามพิเศษ ซึ่งหนวยดังกลาวมีคุณลักษณะและขีดความสามารถตอบสนองตอการตอตานการกอการรายทุกรูปแบบ 
แตเนนหนักการปฏิบัติการในเมืองรูปแบบตางๆ สามารถตอบสนองตอภารกิจ เมื่อไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาได 
 ซึ่งการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษดังกลาว เปนการจัดเฉพาะกิจ อัตราสามารถจัดไดตั้งแต ๑๖ - ๕๐ นาย 
ขึ้นอยูกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ไดพิจารณารวมกับแนวทางปรับปรุงการเตรียมกำลัง และการปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของในการแกไขปญหาการกอการรายและการกอเหตุรายแรงภายในประเทศตามแนวทางของกรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 ๑. พรอมภายใน ๓๐ นาที ประกอบดวย สวนบังคับบัญชา ๒ นาย ไดแก ผบ.ควบคุม และ 
รอง ผบ.ควบคุม สวนโจมตี ประกอบดวย ชุดโจมตี ๒ ชุดปฏิบัติการๆ ละ ๕ นาย ไดแก หน.ชุดโจมตี และเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ รวมถึงสวนซุมยิง ๒ ชุดปฏิบัติการๆ ละ ๒ นาย ไดแก หน.ชุดซุมยิง และพลซุมยิง 
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 ๒. พรอมภายใน ๓ ชม. ประกอบกำลังเพ่ิมเติมในสวนของ สวนบังคบับัญชา และประกอบดวย 
ชุดโจมตีที่ ๓ – ๔ และชุดซุมยิงท่ี ๓ – ๔ 
 ๓. พรอมภายใน ๖ ชม. ประกอบกำลังเพ่ิมเติมในสวนของสวนบังคับบัญชา และประกอบดวย 
ชุดโจมตีที่ ๕ – ๖ และชุดซุมยิงท่ี ๕ – ๖ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 รายงานความคืบหนาการจัดทำแผนการปฏิบัติสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. (ฝสสน.5 บก.สสน. 
บช.ตชด.) 
 บทบาทและหนาที่ของ บช.ตชด.ในสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด. 
  ๑. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรสุขศาลาพระราชทานฯ 
            ๒. อำนวยการ สนับสนุน แกไขปญหา และผลักดันการดำเนินงานในระดับนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ 
            ๓. ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานในระดับนโยบาย 
            ๔. ผลิตและพัฒนาศักยภาพครูพยาบาล 
            ๕. รวมนิเทศงาน ติดตาม ควบคุม กำกับ และนิเทศงานงานดำเนินงานในพื้นที ่
           ๖. จัดหาและบริหารจัดการยา เวชภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณที่จำเปนสำหรับการใหบริการ 
และบริหารงานในสุขศาลาพระราชทาน   
            ๗. สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดจางและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สุขศาลาพระราชทานในป ๒๕๖๕   
 ยุทธศาสตรสุขศาลาพระราชทาน ฉบับท่ี ๒ (ปพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารสุขศาลาพระราชทานแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

4. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 4.1 บก.ตชด.ภาค 1 
  การตรวจเย่ียมบำรุงขวัญ ในพื้นท่ี กก.ตชด.14 
  1. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม
รอย ตชด.144 ไดฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ พรอมมอบนโยบายการ
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ปฏิบัติหนาที่ และมอบสิ่งของอาหารแหงเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจแกกำลังพล และเดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.
บานรวมใจพัฒนา ต.ปาเด็ง อ.แกงกระจาน จว.เพชรบุรี ไดฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณในพื้นที่
รับผิดชอบ พรอมมอบนโยบายการปฏิบัติหนาที่ และมอบสิ่งของเพ่ือบำรุงขวัญแกกำลังพล และพักรับประทาน
อาหารกลางวันท่ี ฐปก.ฯ 
  2. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.147 รับฟงบรรยายสรุปสถานการณในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมกันนี้ไดมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ใหโอวาทกับกำลังพล และมอบของตรวจเยี่ยม เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลในการปฏิบัติงาน 
และไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม ฐปก.ชองชี (มว.ตชด.1474) รับฟงบรรยายสรุปสถานการณในพื้นที่รับผิดชอบ 
พรอมกันนี้ไดมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ใหโอวาทกับกำลังพล และมอบของตรวจเยี่ยม เพื่อเปนขวัญและ
กำลังใจใหกับกำลังพลในการปฏิบัติงาน  
  3. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม           
รร.ตชด.นเรศวรปาละอู รับฟงบรรยายสรุปของครูใหญ ไดใหแนวทางเรื่องการพัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียน      
การสอนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูใหแกชุมชน ตลอดจนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง ๘ โครงการ 
ใหมีความตอเนื่องเพื่อขยายสูชุมชน กำชับใหครูทุกนายอยูในระเบียบวินัยของทางราชการ และขอขอบคุณ
คณะครูทุกนายที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน อดทน  
            4. เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม 
ศกร.ตชด.บานคีรีลอม และ รร.ตชด.บานทาวังหิน รับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และการ
เตรียมความพรอมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมประจำป ๒๕๖๕ "เราทำดีดวยหัวใจ" ในวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ ไดให
โอวาทแกคณะครู ขอใหคณะครูทุกทานจงปฏิบัติหนาที่ดวยความอดทนอยูในระเบียบวินัย 
  การตรวจการฝก คฝ.ของ กก.ตชด.11 , 12 และ 13 

 1. หวงระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ มิ.ย.๖๕ พล.ต.ท.ณฐั สิงหอุดม ผบช.ตชด. ประธานการฝกอบรม 
พรอมดวย พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน รอง ผบก.อก.บช.ตชด.,          
พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปตรวจสอบการฝก และทำพธิีปดการฝกในโครงการ
ฝกทบทวนขาราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ กก.ตชด.11 

 2. หวงระหวางวันที่ 13-14 มิ.ย.65 พล.ต.ท.ณฐั สิงหอุดม ผบช.ตชด. ประธานการฝกอบรม 
พรอมดวย พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ ตาตะนันทน รอง ผบก.อก.บช.ตชด.,         
พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางไปตรวจสอบการฝก และพิธีปดการฝกในโครงการฝกทบทวน 
ขาราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ กก.ตชด.12 
  3. หวงระหวางวันที่ 22-23 มิ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางไป
เปนประธานในพิธีปดการฝกในโครงการฝกทบทวนขาราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี ครูฝกวิทยากรแมไกจาก กก.2 และ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
ทำการฝกทบทวนใหกับกำลังพล  ณ กก.ตชด.13 
 4. หวงระหวางวันที่ 24-25 มิ.ย.65 พ.ต.อ.ณรงค ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนประธาน
การฝกในโครงการฝกทบทวนขาราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะครูฝกจาก กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ กก.ตชด.14 
  การของบประมาณดำเนินการโครงการปรับปรุงลานรวมพลอาคารที่พักกำลังพล 
  บก.ตชด.ภาค 1 ไดรับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแหงชาติใหเปนสถานที่ควบคุมผูที ่ชุมนุม
เรียกรองทางการเมือง และเปนสถานที่พักคอยของกองรอยควบคุมฝูงชน ที่เดินมาพักคอยตามคำสั่ง บช.ตชด. 
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ในการปฏิบัติภารกิจควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งหลายปที่ผานมานมา ไดมีกำลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน     
เดินทางเขามาพักคอยจำนวนหลายกองรอย ทำใหเกิดปญหาดานสาธารณูปโภคตางๆตามมา เชน น้ำประปาไมพอใช 
ไฟฟาตกดับเปนประจำ และลานรวมพลหนาอาคารในชวงฝนตกจะเปนโคลนตมไมสามารถใชงานได บก.ตชด.ภาค 1 
จึงเขียนโครงการดังกลาวขึ้นมาเพ่ือพัฒนาสถานที่ ใหพรอมตอการปฏิบัติตามสั่งตอไป 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๒ บก.ตชด.ภาค 2 
 ๑. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ และการถวายความปลอดภัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรต ิเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.บานหวยฆอง ต.ปากอ 
อ.ชานุมาน จว.อำนาจเจริญ ในวันที่ 21 ก.ค.65 
     ปจจุบันหนวยไดจัดกำลังพลเขาพัฒนาสภาพแวดลอมใหสวยงาม และมีการซักซอมการถวาย
รายงานประจำจุดทุกวัน รวมทั้งไดมีการประชุมหารือ และมอบหมายการปฏิบัติกับสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
ในการเตรียมการฯ 
       เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดเดินทางไปตรวจความพรอมมอบแนวทางในการปฏิบัติ 
และกำชับใหทุกหนวยรีบดำเนินการในสวนที่ยังไมเรียบรอย และสอบถามปญหา ขอขัดของในการเตรียมการ
รับเสด็จในครั้งนี้ ซึ่งความคืบหนาในการดำเนินการจะนำเรียนใหผูบังคบับัญชาทราบตอไป   
 ๒. ผูบงัคับบัญชาระดับสูง และ บุคคลสำคัญเขามาในพื้นที่ 
      ๒.1 เมื่อวนัที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ ผบก.ตชด.ภาค 2 ใหการตอนรับคณะมูลนิธิ รร.ตชด. นำโดย พล.ต.ท.ดร  
ปนเฉลียว และคณะที่ปรึกษากรรมาธิการความม่ันคงแหงรัฐ นำโดย ดร.กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เนื่องในโอกาส
เดินทางมาชมและศึกษาดูงาน ณ จุดผอนปรน ชายแดน ไทย-ลาว  เพื่อรับทราบปญหาทางแนวผอนปรน และ
แนวชายแดน ไทย-ลาว  
           จากนั้น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการนักทองเที่ยว รอย ตชด.247 บ.นาปอ อ.นาแหว จว.เลย 
รับฟงบรรยายสรุป ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บานนาปอฯ สังกัด กก.ตชด.๒๔ 
และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ฯ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
       ๒.2 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.65 ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.อัทธชนม ชวงงาม ผบ.ทก.ตชด.ภาค 2, 
พ.ต.อ.เทพพิทักษ แสงกลา รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.หัสพงษ เติมศิริตังคโนบล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, 
พ.ต.ท.วิญู พรประทุม รอง ผกก.ตชด.22, พ.ต.ท.จาตุรันต คำศรี รอง ผบ.ทก.ตชด.ภาค 2 พรอมกำลังพล 
ใหการตอนรับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย 
และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ขาราชการตำรวจในสังกัด ทก.ตชด.ภาค 2 (เขาพระวิหาร) อ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ 
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
       2.3 เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๕ พล.ต.ท.ณฐั สิงหอุดม ผบช.ตชด. และคณะ ไดเดินทางเปนประธาน
ในพิธีปดการฝกอบรมกองรอยควบคุมฝูงชน ของ กก.ตชด.๒๓ และสังเกตการณฝก และปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ฯ  
โดยมี ผกก.ตชด.๒๓ เจาหนาที่หนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ กำลังพลรอย คฝ.กก.ตชด.๒๓ รวมใหการตอนรับ ผลการปฏิบัติ
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 3. ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในหวงเดือน 
      ๓.1 โครงการจัดการฝกประจำสัปดาห ขาราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ 
         ตามคำสั่ง ตร. ที่ 22/2563 ลงวันที่ 17 ม.ค.63 กำหนดใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการ
จัดการฝก และตามแบบตรวจราชการของจเรตำรวจ ดานที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่ 4 ขอ 4.2 
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กำหนดใหทุกหนวยทำการฝกประจำสัปดาหอยางนอยสัปดาหละครั้ง เพ่ือควบคุมความประพฤตแิละระเบียบวินัยของ
ขาราชการตำรวจ ซึ่งในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง  
               บก.ตชด.ภาค 2 จึงจัดใหมีการฝกประจำสัปดาหทุกวันศุกร เวลา 14.30 – 15.30 น.  
โดยจัดผูเขารับการฝกเปน 3 ชุด และทำการฝกพรอมกัน ประกอบดวย  
               ชุดที่ 1 ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับ รอง สว., ผบ.มว. เนนการฝกบุคคล
ประกอบกระบี,่ การใชกระบี่ในพิธีตางๆ  
               ชุดที่ 2 ขาราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหนง อก. และพนักงานราชการ เนนการฝก
บุคคลทามือเปลา บุคคลแถวชิด 
               ชุดที่ 3 ขาราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหนง ต.ป.ป. เนนการฝกบุคคลประกอบอาวุธ 
และการฝกยุทธวิธ ี
       3.2 โครงการฝกอบรมชุดชางของ กก.ตชด.๒๓ 
              หวงวันที่ ๖-๑๐ และหวงวันที่ ๑๓-๑๗ มิ.ย.๖๕ กก.ตชด.๒๓ จัดโครงการฝกอบอรม เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้น ชางเชื่อม ชางปูน ชางไม ใหกับขาราชตำรวจในสังกัด เพื ่อเพิ ่มทักษะและขีดความสามารถ 
ใหกับขาราชการตำรวจที่เขารวมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพรอมชุดชวยเหลือผูประสบภัย และตอยอดเปน
อาชีพเสริมหารายไดใหกับตนเองและครอบครัวตอไปได โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
              3.3 เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ บก.ตชด.ภาค ๒ จัดการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย โดย
ไดรับการสนับสนุนวิทยการผูชำนาญการจากสำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแกน มาให
ความรู และสาธิตวิธีการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะ และความรูดานการระงับอัคคีภัย ใหกับขาราชการตำรวจ 
ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ ใหมีขีดความสามารถ สามารถระงับเหตุ และใหการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเบื้องตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
  3.4 การฝกทบทวนขาราชการตำรวจซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะ ปฏิบัติหนาที่
กองรอยควบคุมฝูงชน (คฝ.) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติของกำลังพลใหมีขีดความสามารถ 
ในการระงับเหตุ และเปนมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปแบบและควบคุมสถานการณไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ โดยชุดวิทยากรครูฝก จาก กก.๒, ๔ บก.กฝ.บช.ตชด. หวงระยะเวลาการฝกฯ 
               กก.ตชด.24  ในหวงวันที่ 29 มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๕ 
               กก.ตชด.23  หวงวันที่ ๒ - ๓ ก.ค.๖๕  
       ๓.5 เมื่อวันที่ 2๒ มิ.ย.65 ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมดวยผูบังคับบัญชา และขาราชการตำรวจ 
ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 40 นาย รวมรับฟงการบรรยายธรรม ในโครงการสอดสองดูแลการรักษาประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ณ หองประชุมสิงหอุดม บก.ตชด.ภาค 2 บรรยายธรรมโดย ดร.พระครู
สมุหทองลวน สิริจันโท วัดปาสวนสมเดจ็พระพุฒาจารย อ.พระยืน จว.ขอนแกน 
        3.6 จัดการอบรมโครงการรักสุขภาพวันละนิดเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น  
               สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดมีการขยายกลายพันธุ
และมีแนวโนมที่จะคงอยูกับมนุษยอีกยาวนาน เพื่อปองกันและใหหางไกลจากโรคภัย บก.ตชด.ภาค ๒ จึงได
จัดทำโครงการดังกลาวขึ้น วัตถุประสงคเพื่ออบรมใหความรูเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพขาราชการตำรวจและ
ครอบครัว ใหไดรับความรูดานสุขลักษณะที่ถูกตอง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก และนำเสนอสื่อทางการศึกษา
ในรูปแบบ วีดีทัศน เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพใหความรูกับขาราชการตำรวจทุกวันพุธของสัปดาห ระยะเวลา 
ในการดำเนินการ หวงเดือน มิ.ย. – ก.ย.๖๕ 
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        ๓.7 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ บก.ตชด.ภาค ๒  
         จากสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และ
ดานสังคม ทำใหคนเราตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหเกิดความเครียด ความเหน็ดเหนื่อย 
เมื่อยลา และมีการออกกำลังกายนอยลง สงผลใหเกิดโรคอวน และมีปญหาดานสุขภาพ  
          ดวยเหตุผลดังกลาว บก.ตชด.ภาค 2 จึงไดดำเนินการโครงการดังกลาวขึ้น เพื่อใหขาราชการ
ตำรวจในสังกัด มีเวลาผอนคลาย และไดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ำใจ  
เปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ประกอบดวยกีฬา ๔ ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ และเปตอง 
โดยเริ่มทำการแขงขันตั้งแตวันที ่29 ม.ิย.๖5 - 28 ก.ย.๖5   
 ๓.๘ โครงการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการตำรวจและลูกจาง เนื่องจากมีขาราชการตำรวจในสังกัด 
มีเงินเดือนต่ำกวา ๒,๐๐๐ บาท เปนจำนวนมาก เปนเหตุใหมีปญหารายรับไมเพียงพอตอรายจาย จึงมีแนวคิด
ใหขาราชการตำรวจประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได และในอนาคตจะหาลูทาง สถานที่ในการจำหนายสินคา
ใหแกขาราชการตำรวจและครอบครัวตอไป 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 บก.ตชด.ภาค 3 
 1. การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา 
   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. พรอมดวย พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุเพ็ชร 

ผูชวย ผบ.ตร. ไดมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ รอย ตชด.347, กก.ตชด.34 โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ 
สิงหอุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.ตชด.34 
ใหการตอนรับ 

 2. การตอนรับและการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะ 
   เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทาง

มาปฏิบัติภารกิจตรวจราชการในพื้นที่ จว.เชียงใหม โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.สมกูล 
กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมขาราชการตำรวจในสังกัดรวมใหการตอนรับ 

   บก.ตชด.ภาค 3 ไดรับมอบหมายจากกองอำนวยการรวม การรักษาความปลอดภัย กองทัพภาคที่ 3 
(มทบ.33) ในการเปนพื้นที่สนาม ฮ. สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตร ีและคณะ โดย บก.ตชด.ภาค 3 
ไดดำเนินการดังนี ้

    - จัดสนาม ฮ. จำนวน 2 สนาม พรอมชุดรับ ฮ. และ รปภ. ฮ. บริเวณหนา บก.ตชด.ภาค 3 
    - จัดกำลังพล รปภ. จำนวน 3 ชป.รปภ. บริเวณโดยรอบ บก.ตชด.ภาค 3 
    - จัดเตรียมหองรับรอง ณ บก.ตชด.ภาค 3 
    - จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด (เครื่องตรวจคนโลหะแบบบุคคลเดินผาน)

จำนวน 1 ชป. ปฏิบัติภารกิจตรวจคนบุคคลผูมาใหการตอนรับนายกรัฐมนตรี ณ บก.ตชด.ภาค 3 
    - จัดกำลังพล รอย คฝ. จำนวน 1 กองรอย เตรียมความพรอม ณ บก.ตชด.ภาค 3 
   ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 3. การปฏิบัติภารกิจหวงสถานการณการสูรบของฝงตรงขาม บริเวณ บ.อเุกรทะ อ.ซูการี จว.เมียวดี 

รัฐกะเหรี่ยง สมม. ตรงขามพื้นที่ อ.พบพระ จว.ตาก พื้นท่ีรับผิดชอบของ รอย ตชด.346 มีการปฏิบัติดังนี ้ 
   - ลาดตระเวนปองกันการลุกล้ำอธิปไตยและอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน บริเวณชองทาง 

ทาขามธรรมชาติ 
   - การตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด 
   - การอำนวยความสะดวกผูหนี้ภัยการสูรบ จำนวน ๒ จุด จำนวนยอด 850 คน 
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   - การฝกทบทวนยุทธวิธีการยิงปนฉับพลันแก ชป.เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมพรอม สสน.ภารกิจ
หวงสถานการณสูรบฯ 

   - ศึกษาและซักซอมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ปองกันและตีโตตอบ กรณีมีสถานการณในฝง
ประเทศเพ่ือนบาน และมีผูหนีภัยการสูรบอพยพเขามาในราชอาณาจักร 

 4. การฝกทบทวนกองรอยควบคุมฝูงชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
   กก.ตชด.๓1 - 34 ทำการฝกทบทวนกองรอยควบคุมฝูงชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ ที่ตั้งหนวย กำลังพล 170 นาย ประกอบดวย (นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๕ นาย ทำหนาที่ ผบ.รอย ๑ นาย, 
รอง ผบ.รอย ๑ นาย, ผบ.มว. ๓ นาย และกำลังพล จำนวน ๑6๕ นาย รวมทั้งสิ้น ๑๗0 นาย) โดยใชวิทยากร
ครูฝก จาก กก.2, 7 บก.กฝ.บช.ตชด. ดังนี ้

     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓1 ทำการฝกทบทวนหวงวันที่ 20 - 21 มิ.ย.65 
ใชครูฝก วิทยากรแมไกจาก กก.2, 7 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยม ีพ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 
เปนผูควบคุมการฝกฯ 

    เมื่อวันท่ี 21 มิ.ย.65 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ ไดเดินทางมาเยี่ยมชม 
การสาธิตการจำลองสถานการณการชุมนุม การปฏิบัติหนาที่ของกองรอยควบคุมฝูงชน และเปนประธาน 
ปดการฝกทบทวนกองรอยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.31 ณ กก.ตชด.33 โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม 
รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.วิศาลพงศ สรอยกุลบดี ผกก.ตชด.31 พรอมขาราชการตำรวจ ใหการตอนรับ 

     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี ๓2 ทำการฝกทบทวนหวงวันที่ 28 - 29 มิ.ย.65 
ใชครูฝก วิทยากรแมไก จาก กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนผูควบคุม
การฝกฯ 

    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี ๓3 ทำการฝกทบทวนหวงวันที่ 26 - 27 มิ.ย.65 
ใชครูฝก วิทยากรแมไกจาก กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 
เปนผูควบคุมการฝกฯ 

    เมื่อ 28 มิ.ย.65 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ ไดเดินทางมาเยี่ยมชมการฝก 
กองรอยควบคุมฝูงชน ณ กก.ตชด.33 โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 และ 
พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ ผกก.ตชด.33 พรอมขาราชการตำรวจใหการตอนรับ 

    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี ๓4 ทำการฝกทบทวนหวงวันที่ 24 - 25 มิ.ย.65 
ใชครูฝก วิทยากรแมไก จาก กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 
เปนผูควบคุมการฝกฯ 

 5. ปญหาและขอขัดของ 
  - ไมมีปญหาและขอขัดของแตอยางใด 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 ๔.๔ บก.ตชด.ภาค 4 
 ๑. เหตุการณท่ีสำคัญในพื้นท่ี จชต. 
 ๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. สภ.รือเสาะ ไดรับแจงจากประชาชนในพ้ืนที่ 
วาเกิดเหตุระเบิด บริเวณริมถนนในพื้นที่ บ.บือแนลูโบะ (บานยอยบานตายา) ม.๑ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 
ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบวาคนรายไดลอบวางระเบิดไวบริเวณ   
ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ เกิดการระเบิดขึ้น จำนวน ๗ ลูก พรอมพบแผนใบปลิววางไวบริเวณใกลเคียง 
จำนวน ๓ แผน เหตุเกิด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ พื้นที่ บ.บือแนลูโบะ (บานยอยบานตายา) 
ม.๑ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 
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  ๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๒๑.๒๐ น. สภ.ปะนาเระ ไดรับแจงเหตุคนรายไมทราบชื่อ
และจำนวน ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถบรรทุกขยะ ๖ ลอ ขนาดเล็ก สีเขียว แรงระเบิดทำใหรถบรรทุกขยะ
เสียหายทั้งคัน อาคารปอมหนวยบริการประชาชนจันทรักษ และอาคารสำนักงานที่ดิน จว.ปตตานี สาขาปะนาเระ 
ไดรับความเสียหาย เปนเหตุใหเจาหนาที่ตำรวจไดรับบาดเจ็บ ๑ นาย เหตุเกิด ม.๑ ต.ควน อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 
  ๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. สภ.สายบุรี ไดรับแจงเหตุคนรายไมทราบชื่อ 
และจำนวน ลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๔ บ.ฮูแตกอแล ม.๓ ต.กะดูนง     
อ.สายบุรี จว.ปตตานี จำนวน ๒ ลูก และตอมาเวลาประมาณ ๑๒.๒๕ น., ๑๓.๒๐ น. และ ๑๔.๒๐ น. จำนวน 
๓ ลูก ตามลำดับ แรงระเบิดทำใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหายเล็กนอย เบื้องตนไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
เหตุเกิด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๔ บ.ฮูแตกอแล ม.๓ ต.กะดูนง อ.สายบุรี จว.ปตตานี  
 ๒. บทเรียนระเบิดคารบอมบจุดตรวจปอมจันทลักษณ 
  ๒.๑ สรุปเหตุการณ 
 ๒.๑.๑ วันเวลาที่เกิดเหตุ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๒๑.๒๐ น. 
 ๒.๑.๒ สถานที่เกิดเหตุ หนวยบริการประชาชนปอมจันทลักษณ บ.ปาลัส ม.๑ ต.ควน 
อ.ปานาเระ จว.ปตตานี พิกัด QH ๗๔๖๔๗๑ 
      ๒.๑.๓ ลำดับเหตุกาณ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๒๑.๒๐ น. เกิดเหตุคนรายไมทราบจำนวน 
ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถบรรทุกขยะ ๖ ลอขนาดเล็กของ ต.ลางา อ.มายอ จว.ปตตานี แรงระเบิดทำให
รถบรรทุกขยะเสียหายทั้งคัน รวมทั้งอาคารหนวยบริการประชาชน จันทลักษณ, อาคารสำนักงานที่ดิน อ.ปะนาเระ 
และอาคารที่ทำการ อบต.ควน ไดรับความเสียหายเกือบท้ังหลัง และมี จนท.ตำรวจ ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย จำนวน ๑ นาย 
เหตุเกิดบนถนนในหมูบานขางปอมหนวยบริการประชาชนปอมจันทลักษณ บ.ปาลัส ม.๑ ต.ควน อ.ปานาเระ จว.ปตตาน ี
        ๒.๑.๔ การสูญเสียของฝายเราและฝายตรงขาม 
  - การสูญเสียของฝายเรา ไมมีผูเสียชีวิต จนท.ตำรวจ สภ.ปะนาเระ ไดรับบาดเจ็บ 
จำนวน ๑ นาย คือ ส.ต.ท.ณัฐกิตต  เชี่ยวชาญ  และการสูญเสียของฝายตรงขาม ไมมี 
  ๒.๒ การปฏิบัติของหนวย 
 ๒.๒.๑ กอนเกิดเหตุ รอย.ทพ.๔๒๑๓ ไดจัดกำลังเขารักษาการณตามจุดตรวจจุดสกัด
ของกองรอย  
 ๒.๒.๒ ระหวางเกิดเหต ุ
  - รอย.ทพ.๔๒๑๓ จัด ชป.เคลื่อนที่เร็ว เขาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทำการ
ปดก้ันพ้ืนที่เกิดเหตุในรัศมี ๕๐๐ เมตร พรอมทั้งประสาน จนท. ในสวนที่เกี่ยวของ เขาพ้ืนที่เกิดเหตุ  
  - หนวยไดปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหนวยในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดทั่วทั้ง
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
        ๒.๒.๓ หลังเกิดเหต ุ
  - ฉก.ทพ.๔๒ รวมกับ ศปก.อ.มายอ และ สภ.มายอ เขาพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อติดตาม
สถานการณ 
  - จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องตนพบวัตถุพยาน ชิ้นสวนภาชนะถังแกส ขนาด
ประมาณ ๑๕ กก., ชิ้นสวนวิทยุสื่อสาร ระบบจุด คาดวาเปนแบบการจุดระเบิดดวยระบบวิทยุสื่อสาร 
  - ควบคุมตัวผูตองสงสัย มาทำประวัติและซักถามเบื้องตน ณ สภ.มายอ จำนวน 
๔ คน และสงตัวไปยังหนวยซักถาม ฉก.ทพ.๔๓ จำนวน ๒ คน 
 ๒.๓ สาเหตุและแรงจูงใจในการกอเหตุ 
         ๒.๓.๑ สรางความเสียหายใหกับสถานที่สำคญั 
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         ๒.๓.๒ เพ่ือลดความนาเชื่อถือของเจาหนาที่รัฐ 
         ๒.๓.๓ สรางสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ 
 ๒.๔ องคประกอบของการกอเหตุ 
        ๒.๔.๑ เปาหมาย ขอมูลจากกลองวงจรปดเห็นไดชัดวา ผกร. เลือกเปาหมาย สรางความ 
หายเสียใหกับสถานที่สำคัญ 
        ๒.๔.๒ โอกาสในการกอเหตุ ผกร. ไดนำรถขยะที่ขโมยมา มากอเหตุในเวลากลางคืน 
ซึ่งมาจากการเก็บขอมูลของฝายตรงขาม ชวงเวลาดังกลาวมีแคเจาหนาที่ตำรวจมาเขาเวรประจำปอม 
        ๒.๔.๓ ทางหนีของ ผกร. หลังกอเหตุ เสนทางหลบหนีหลังกอเหตุของ ผกร. ซึ่งมีความ
ชำนาญในพื้นที่และไดวางแผนเตรียมการไวกอนแลว  
 ๒.๕ การวิเคราะหเหตุการณ (จุดออน/จุดแข็ง) 
  ๒.๕.๑ ฝายเรา 
     จุดออน 
    - การปฏิบัติของฝายเรา ยังคงเปนการปฏิบัติที่เปดเผย  
    - การปองกันตนเอง และ ชป. จากเหตุระเบิด กรณีวางเรงดวน หรือแบบเหยื่อ
กระทำ สามารถตรวจสอบไดยาก 
    - กลองวงจรปดในพ้ืนที่มีจำนวนไมเพียงพอและไมครอบคลุมพ้ืนที่ ทำใหยากตอ
การติดตามหลังเกิดเหต ุ
   จุดแข็ง 
    - จนท.ทหาร มีความพรอมดานกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ สามารถปฏิบัติ
ไดจริงเมื่อเกิดเหตุการณ 
  2.๕.๒ ฝายตรงขาม 
   จุดออน 
    - ไมสามารถที่จะกอเหตุตอ จนท.ฝายเรา เปนเวลานานได เนื่องจากกลัวการ
ตอบโตของ จนท. ฝายเรา 
   จุดแขง็ 
    - ใชการลอบวางระเบิดแบบเรงดวน (คารบอมบ) กอเหตุ แลวใชความชำนาญ
พ้ืนที่ ทำใหยากแกการติดตามจับกุมของ จนท. ฝายเรา 
    - มีความออนตัวในการกอเหตุรุนแรงมีความชำนาญภูมิประเทศ ตลอดจน
การปฏิบัติตน และการแตงกายคลายกับประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๒.๖ บทเรียนท่ีไดรับ 
  ๒.๖.๑ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตางๆ ตองเพิ่มความเขมขนในการตรวจคนยานพาหนะ 
รวมทั้งยานพาหนะของสวนราชการ 
  ๒.๖.๒ ตรวจสอบการเขามาพักอาศัยของบุคคลตางพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 
  ๒.๖.๓ ประชาสัมพันธถึงโทษทางกฎหมาย ในการใหที่พักพิงกลุมผูกอเหตุรุนแรง ใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ  
  ๒.๖.๔ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนรอบฐาน ถือวาเปนการปฏิบัติที่มีความเขมแข็ง และตอง
หมั่นตรวจสอบสังเกตสิ่งผิดปกติ 
  ๒.๖.๕ ชุดปฏิบัติการพิทักษพื้นที่ ตองเขาถึง ผูนำทองที่ ผูนำทองถิ่น และผูนำศาสนา ในพื้นที่
รับผิดชอบ 
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  ๒.๖.๖ ตองมีการเพ่ิมจำนวนกลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือใชในการตรวจสอบทั้ง
กอนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
  ๒.๖.๗ ศึกษาวิเคราะห ประมวลเหตุการณตาง ๆ ที่ฝายเราถูกกระทำจากกลุมผูกอเหตุรุนแรง 
แลวนำไปเปนแนวทางในการปองกันและปฏิบัต ิ
 ๓. การตรวจเย่ียมบำรุงขวัญ 
    - เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ ผบ.ตร. และคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบสิ่งของ
บำรุงขวัญในพื้นที่ อ.เบตง จว.ยะลา และ อ.ตากใบ จว.นราธิวาส โดยมี ผบก.ตชด.ภาค ๔, รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ 
และ ผกก.ตชด.๔๔ รวมใหการตอนรับ ในสวนของหนวย ตชด. ที่รับการตรวจเยี่ยมและไดรับสิ่งของบำรุงขวัญ 
ประกอบดวย รอย ตชด.๔๔๕ รับการตรวจเยี่ยม ณ สภ.เบตง จว.ยะลา และ รอย ตชด. ๔๔๖, ๔๔๗ รับการ
ตรวจเยี่ยม ณ สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 ๔.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
 ๑. การเตรียมความพรอมพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
          - ขั้นตอนอยูระหวาง ผูรับเหมาสงมอบงาน และ คณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จสิ้นเรียบรอย
ขณะนี้อยูระหวางสงเอกสารการเบิกจายเงิน   
 ๒. การเตรียมความพรอมพิธีเปดโครงการรวมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนวยไดดำเนินการดังนี ้

  2.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  2.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 

     - วันที่ 17 มิ.ย.65 เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนำ้จืดเพชรบุรี ลงพ้ืนที่
โครงการรวมพัฒนาพื้นที่ บช.ตชด.ฯ เพื่อดำเนินการสุมชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลานวลจันทรทะเล และ
ปลาตะเพียนดวยเครื่องมือแห ตรวจสอบการขยายพันธุของหอยขมในคลองใสไก ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
พบวา คุณภาพน้ำเหมาะสมแกการเลี้ยงสัตวน้ำจืด และมอบอาหารปลาดุกกลาง จำนวน 1 กระสอบ 
   2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง   
    - การดำเนินการกอสรางอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 7 อาคาร และ
งานปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยตามกำหนดสัญญา บริษัทไดสรางเรือนเพาะชำเพิ่มเติมให 
1 หลัง แตยังไมไดดำเนินการสงมอบ และหลังจากสงมอบแลว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดูแลภูมิทัศนใน
โครงการตอเนื่องเปนเวลา 2 ป  โดยในเดือน มิ.ย.65 นายชางของกรมโยธาธิการและผังเมือง เขาดำเนินการดังนี้ 
     2.2.1 ปรับปรงุยายแนวเสาไฟบริเวณสวนหยอมรอบอาคารบริการนักทองเท่ียว  
     2.2.2 ติดตั้งแทงคน้ำเพ่ิมแรงดันที่อาคารนิทรรศการ  
     2.2.3 ปรับปรุงระบบทอน้ำทิ้ง พรอมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่อาคารรานอาหาร 

   2.3 การดำเนินงาน ของ บก.สอ.บช.ตชด. 
    - วันท่ี 23 มิ.ย.65 พล.ต.ต.วันชนะ ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. มอบหมายให พ.ต.อ.เสวัจ 

พิชิตภัย รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พรอมดวย พ.ต.อ.สมัย พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. และขาราชการตำรวจ 
บก.สอ.บช.ตชด. พรอมดวยเจาหนาที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 นาย รวมกิจกรรม
เก่ียวขาวในแปลงนาสาธิตโครงการรวมพัฒนาพื้นที่ บช.ตชด.  

    - กลุมอาชีพเลี้ยงสัตวโครงการรวมพัฒนาพ้ืนที่ บช.ตชด. ปรับพื้นที่เพ่ือดำเนินการเลี้ยงไกไข 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท 
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  2.4 การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2565 
   - มีการจัดตลาด “ตชด. พอเพียง”บริเวณพื้นที่โครงการฯ ในวัน เสาร - อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ (วันท่ี 2, 3, 9, 10, 13 - 16 ก.ค. 65) 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 ๔.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. 
 1. งานดานการฝกอบรม 
  1.1 หลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน (สายครูตชด.) รุนที่ 19 
     ตามคำสั่ง บช.ตชด. ที่ 7/2565 ลง 7 ม.ค.65 เรื่อง อนุมัติแผนการฝกอบรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการฝกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน (สายครู 
ตชด.) รุนที่ 19 ใหกับขาราชการตำรวจที่สำเร็จการฝกอบรมหลักสูตร กอป.สายครู ตชด.รุนที่ 19 จำนวน 
100 นาย หวงระยะฝกแต วันที่ 1 - 30 มิ.ย.65  
     เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 ไดจัดพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน (สายครูตชด.)
รุนที่ 19 และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ไดจัดพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน
(สายครูตชด.) รุนที่ 19 สำเร็จการฝกอบรม จำนวน 99 นาย โดยมี พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
เปนประธานในพิธีพรอมมอบใบประกาศนียบัตร และใหโอวาสแกผูสำเร็จการฝกอบรมฯ ณ หอประชุมสุรสีห 
  1.2 รับรายงานตวั นสต. รุนที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 ผบก.กฝ.บช.ตชด. พรอมคณะขาราชการตำรวจ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
และหนวย กก.1 - 4, 7, 8 บก.กฝ.บช.ตชด. เขารวมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียด การทำสัญญา 
และการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นสต.รุนที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หองประชุม 
สัมมนา ตร.(เมืองทองธานี) ต.บานใหม อ.ปากเกล็ด จว.นนทบุร ี

รายละเอียดจำนวน นสต. รุนท่ี 2 ประจำป 2564 เขารับรายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค.65 

 2. การฝกเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 
  จัดตั้งกองอำนวยการสนับสนุนการฝกเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 

ใหกับสำนักงานยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 2 รุน ดังนี้  
   - รุนที่ 1 หวงแต 6- 10 มิ.ย.65  
   - รุนที่ 2 หวงแต 14-17 มิ.ย.65 

รุนที่เขารับการฝก หวงวันที่ จำนวนผูเขารับการฝก รวม 
รุนที่ 1 วันที่ 6 - 10 มิ.ย.65 ทหาร 64 นาย 298 นาย 

ตำรวจ 234 นาย 
รุนที่ 2 วันที่ 14 – 17 มิ.ย.65 ทหาร 184 นาย 384 นาย 

ตำรวจ 200 นาย 

หนวย จำนวน จำนวนมารายงานตัว 
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 100 นาย 

รวมทั้งสิ้น 600 นาย 600 นาย 
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ประชุมเตรียมความพรอมของสถานที่สำหรับผูเขารับการฝกเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติ
ภารกิจถวายความปลอดภัย (Local CAT) 
 3. งานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
    เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. พรอมขาราชการตำรวจ ไดทำการ
เกี่ยวขาว ในพื้นที่โครงการเศษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ไร 3 งาน ไดผลผลิตขาวเปลือกจำนวน 3,500 กิโลกรัม 
และนำเขาสีที่ ศอพ. เพ่ือนำมาเปนอาหารกลางวันสำหรับขาราชการตำรวจ 

โครงการเศษฐกิจพอเพียงไดเลี้ยงไกไข จำนวน 34 ตัว ไดผลผลิตวันละ จำนวน 1 แผง นำมาจำหนาย
ใหแกขาราชการตำรวจ ในราคาแผงละ 110 บาท และนำมาเปนอาหารกลางวันสำหรับขาราชการตำรวจ 
 4. ขับเคล่ือนโครงการสงเสริมกีฬามวยไทย พัฒนาไปสูกีฬาสากล 
 - เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย.65 พ.ต.อ.ดร.ทศพร ปทุมยา ผกก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. ไดเปดโครงการสงเสริม
กีฬามวยไทย โดยไดเรียนเชิญ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ มาใหความรูและฝกสอนทักษะ
มวยไทย ณ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
  - เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ดร.ทศพร ปทุมยา ผกก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. 
ไดรวมจัดทำบันทึกขอตกลงระหวาง กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. กับ คายมวยบัญชาเมฆ เพื่อขับเคลื่อนชมรมกีฬามวยไทย
กับคายบัญชาเมฆ และกีฬาการฝกยิงปนคายนเรศวรมหาราช เพื่อนำสูการสงเสริมกีฬามวยไทยสำหรับขาราชการ
ตำรวจและผูรับการฝกอบรม และกีฬาการฝกยิงปนสำหรับผูสนใจ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 4.7 บก.อก.บช.ตชด. 
  - ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 
30 มิ.ย.65) 
 

 
  
 
  

 
  
 
 

1. งบประมาณรายจายภาพรวม 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 72.00 เบิกจาย รอยละ 50.60 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 21.40 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.74 ใชจาย รอยละ 74.27 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 7.47 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 93.00   
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00   
2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 79.00 เบิกจาย รอยละ 65.30 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 13.70 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.76  ใชจาย รอยละ 66.08 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 15.68 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 98.00   
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00   
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3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 46.00  เบิกจาย รอยละ 25.23 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 20.77  

เปาหมายการใชจาย รอยละ 81.65  ใชจาย รอยละ 88.39 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 6.74 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 75.00   
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00   

  2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 (เรียงลำดับตาม
ผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 (เรียงลำดับตามผลการใช
จายสูงสุด - ต่ำสุด) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
30 ม.ิย.65 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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     ท่ีประชุม รับทราบ  
 4.8 บก.สสน.บช.ตชด. 
 - ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) ผบช.ตชด. อนุมัติ ลง 19 พ.ค.65 แผนแจกจายอาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. 
ย่ีหอ Sig Sauer รุน M18E (Carry) พรอมอุปกรณ จำนวน 4,669 กระบอก   
    แผนแจกจายอาวุธปน วันที่ 13 - 16 มิ.ย.65 
     13 มิ.ย.65 กก.ตชด.11  จำนวน   220  กระบอก 
                      กก.ตชด.12  จำนวน   220  กระบอก 
                      กก.ตชด.13  จำนวน   220  กระบอก 
                      กก.ตชด.14  จำนวน   220  กระบอก 
                      บก.สอ.บช.ตชด. จำนวน   100  กระบอก 
 14 มิ.ย.65 กก.ตชด.21  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.22  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.23  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.24  จำนวน   320  กระบอก 
 15 มิ.ย.65 กก.ตชด.31  จำนวน   299  กระบอก 
                     กก.ตชด.32  จำนวน   305  กระบอก 
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                      กก.ตชด.33  จำนวน   220  กระบอก 
                      กก.ตชด.34  จำนวน   305  กระบอก 
 16 มิ.ย.65 กก.ตชด.41  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.42  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.43  จำนวน   320  กระบอก 
                      กก.ตชด.44  จำนวน   320  กระบอก 
 2. การแจกจายอาวุธปนจำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 ประกอบดวย 
     2.1 อาวุธปนกลมือขนาด 9 มม. พรอมที่เก็บเสียง จำนวน 5 กระบอก 
     2.2 อาวุธปนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พรอมที่เก็บเสียง จำนวน 5 กระบอก 
     2.3 อาวุธปนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พรอมที่เก็บเสียง จำนวน 5 กระบอก 
   3. แจกจายเครื ่องตัดสัญญาณวงจรจุดระเบิดดวยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร DTMF 
แบบ 3 ระบบ จำนวน 5 เครื่อง ประกอบดวย  
       3.1 กก.ตชด.43  จำนวน 2 เครื่อง 
       3.2 กก.ตชด.44  จำนวน 2 เครื่อง  
       3.3 กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 1 เครื่อง 
 4. รับพัสดุยุทธภัณฑ จำนวน 2 รายการ 

  4.1 เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟนสำหรับกองรอยควบคุมฝูงชน จำนวน 16 ชุด 
  4.2 พัดลมแบบขาตั้งพื้น ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 50 ชุด  

 5. กำลังดำเนินการประสาน สกบ.(สพ.) เพื่อติดตอขอรับพัสดุยุทธภัณฑ 2 รายการ 
ซึ่งไดดำเนินการสงใบเบิกเรียบรอยแลว ประกอบดวย 

  5.1 ตลับลูกดอกสำหรับอุปกรณชอตไฟฟา เทเซอร จำนวน 300 ตลับ 
  5.2 อาวุธปนลูกซอง จำนวน 2 รายการ รวม 900 กระบอก 

   - อาวุธปนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 450 กระบอก ยี่หอ Benelli 
รุน Super Nova พรอมอุปกรณ 
   - อาวุธปนลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ จำนวน 450 กระบอก ยี่หอ Benelli 
รุน M4 – A1 พรอมอุปกรณ   

 ที่ประชุม      รับทราบ 
5. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 5.1 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ   รอง ผบช.ตชด. 
 5.1.1 เนื่องดวยเดือนกรกฎาคมเปนเดือนมหามงคล ฝากเรื่องงานจิตอาสา กิจกรรมปลูกปาหรือ
บริจาคโลหิต มีหนังสือแจงหนวยใหดำเนินการอยางตอเนื่อง 
 5.1.2 ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยใหจัดทำคำสั่งมอบหมายและมีแผนการปฏิบัติใหชัดเจน 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.2 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน   รอง ผบช.ตชด.  
 5.2.1 ในฐานะที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลหนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ไดรับมอบนโยบาย
จาก ผบช.ตชด. ใหดำเนินการเดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
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 5.2.2 จากการตรวจสอบความคืบหนาโครงการกอสรางศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 
สำนักงานตำรวจแหงชาต ิอ.ชะอำ จว.เพชรบุรี ในระยะท่ี 3 มีความคืบหนามาประมาณ 90% และใหหนวยในพ้ืนที่
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหนวยงาน เพ่ือปองกันเหตทุี่ไมพ่ึงประสงครองรับไว ในกรณีที่มีการ
สงมอบพ้ืนท่ีโครงการเสร็จเรียบรอย 
 5.2.3 การประชุมหารือรวมกับโรงเรียนนายรอยตำรวจ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตอตานปราบปราม
การกอความไมสงบ (ตปส.) ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทฤษฎี การฝกใหเนนไปในเชิงปฏิบัติใหมากขึ้น รวมทั้ง
ใหมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตามรูปแบบการรบในเมือง 
 5.2.4 การจัดทำพิพิธภัณฑและหอเกียรติยศ (Museum and Hall of fame) ของ บช.ตชด. 
และการจัดทำแผนฝกอบรมการบินโดรนของหนวยปฏิบัตใินสังกัด บช.ตชด. อยูในระหวางการดำเนินการ 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.3 พล.ต.ท.สมพงษ   เตชะสมบูรณ   ผทค.พิเศษ รรท.รอง ผบช.ตชด. 
  - กำชับทุกหนวยเรงรัดเรื่องรองเรียน รองทุกข การดำเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 5.4 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 

 5.4.1 เนนย้ำ บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. ในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมนักเรียน
นายสิบตำรวจ ใหถือปฏิบัติตามที่ บช.ศ.ตร. และ ก.ตร. กำหนด 

 5.4.2 บก.สอ.บช.ตชด. เขียนโครงการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ ระยะเวลาฝกอรม 1 เดือน ผูเขารับ
การฝกอบรมเปนขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1-4 เมื่อจบหลักสูตร ใหแตละ บก. จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ 
จำนวน 1 ชุด เตรียมความพรอมไวเมื่อมีกรณีหนวยในพ้ืนที่รองขอกำลังชวยเหลือเหตุการณรายในเมือง 
 5.4.3 ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ชวยเหลือผูประสบภัย 

 5.4.4 กำชับเรื่องสถานการณชายแดน การเฝาตรวจชายแดนตามแผนปองกันชายแดนของหนวย
ขึ้นควบคมุทางยุทธการ ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมดานกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ ฐานปฏิบัติการ พรอมปฏิบัติงาน
ไดเสมอ และใหผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ลงไปตรวจเยี่ยม กำกับดูแลความเรียบรอยของผูใตบังคับบัญชา 

 5.4.5 ใหแตละ บก. ประสานหนวยของทหารเพ่ือศึกษาดูงานคลังอาวุธ แลวนำมาปรับใชกับหนวย 
 5.4.6 ฝากหัวหนาหนวยเรื่องการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชาระดับ ตร. หรือฝายทหาร หากมี

กำหนดการตรวจเยี่ยมใหรายงาน บช.ตชด. รับทราบ เพ่ือจะไดมอบให รอง ผบช.ตชด. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นๆ 
รวมใหการตอนรับ กรณีเปนภาคเอกชน หรือนักการเมือง ใหหัวหนาหนวยพิจารณาความเหมาะสมในการเขา
ศึกษาดูงานพ้ืนที่ดวย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแนวชายแดน  

 5.4.7 กำชับกรณีมีเหตุการณสำคัญเรงดวนใหรายงานผูบังคบับัญชาทราบโดยเร็ว  
 5.4.8 กำชับหัวหนาหนวยที่มีกำลังพลไปปฏิบัติหนาที่พิเศษ เขาพระวิหาร หรือ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ดูแลเรื่องสิทธิประโยชนของกำลังพลใหไดรับตามสิทธิอยาใหเกิดความบกพรองและเสียหายตอทางราชการ 
 5.4.9 กำชับทุกหนวยเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ไดรับจัดสรร
ไตรมาส 4 ใหเปนไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด 
 5.4.10 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่อง การกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
 5.4.11 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศราเสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือโรคประจำตัวอ่ืนๆ 
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 5.4.12 ใหผูบังคับบัญชากำชับกวดดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ 
 5.4.13 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ
และการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
  
   
 ร.ต.ท.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
             ( พรรณาราย   สุมาลา )     
             รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  
  
 
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 
 


