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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 7/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันพธุที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมชัยจินดา ชั้น 4 บก.กฝ.บช.ตชด. 

ต.หวยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.เพชรบุร ี
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 7/๒๕๖5 

เมื่อวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม ๒๕๖5 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชมุชัยจินดา ชั้น 4 บก.กฝ.บช.ตชด. ต.หวยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 

3. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด.  
 4. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. 
 6. พล.ต.ต.ชวนันท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

7. พล.ต.ต.ธานี   เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
8. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
9. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
10. พล.ต.ต.พงพิพัฒน   ศิริพรวิวัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 2 
11. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
12. พล.ต.ต.อรรถวุฒ ิ  ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑3. พ.ต.อ.อดิศร   วรโชติธนัน  ผกก.ฯ แทน รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
14. พ.ต.อ.กันตพิชญ  กฤตวงศวิมาน รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 15. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
16. วาที่ พ.ต.อ.หญิง กุลชไม  สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.)บช.ตชด. 
17. วาที่ พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
18. วาที่ พ.ต.อ.ปรีชา  นิสัยสม  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
19. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
20. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
21. พ.ต.อ.พิศาล  ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.ท.สวัสดิ ์           คำภิรานนท รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
23. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
24. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
25. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ศรีธร  ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
26. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
27. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
28. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน  เพ้ียนภักตร รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
29. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
30. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓1. พ.ต.อ.ชัยรัตน   อูพิทักษ  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.  
๓2. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ ์  ตาตะนันท  รอง ผบก.อก.ฯ รรท.ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
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33. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
34. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
35. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
36. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
37. พ.ต.ท.หญิง วภิา  องคสวัสดิ ์ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
39. พ.ต.อ.อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
40. วาที่ พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
๔1. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
 42. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 43. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
44. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
45. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
46. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
47. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
48. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
49. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22     
50. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
51. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
52. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
53. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
54. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
55. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
56. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
57. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
58. วาที่ พ.ต.อ.พิิมณรัตน  ธรรมาธิปติ์  ผกก.ตชด.42  
59. วาที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43  
60. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
61. พ.ต.อ.วัตรธนา  มีขำ  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  เลขานุการ 
62. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ท.สมพงษ  เตชะสมบูรณ ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ตชด. ติดราชการ 

2. พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.   ติดภารกิจ 
 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

4. พล.ต.ต.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   ติดภารกิจ  
5. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์           สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 

 6. พ.ต.อ.กมล   พลสมัคร ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
 7. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร  สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
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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. 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 6/๒๕65 เมื่อวันจันทรที่ 4 ก.ค.65 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่6/๒๕65 เมื่อวันจันทรที่ 4 ก.ค.65 
3. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 3.1 บก.ตชด.ภาค 2 
 ๑. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 เมื ่อวันที ่ ๒1 ก.ค.๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ณ รร.ตชด.บานหวยฆอง 
ต.ปากอ อ.ชานุมาน จว.อำนาจเจริญ ซึ่งเปดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 ปจจุบันมีนักเรียน 
126 คน โดยในครั้งนี้เปนการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เปนครั้งที่ 8 และทรงเยี่ยม รร.ตชด. 
เปนครั้งที่ 1,088   
  ในดานการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒1 ก.ค.๖๕ พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม 
ผบช.ตชด. และคณะฯ ไดเดินทางไปตรวจความพรอมของโรงเรียน มอบแนวทางในการปฏิบัติ และรวมรับ - สง
เสด็จ จนจบภารกิจในสวนของ บก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมาย พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฎ ผูทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ เปนผูแทนหนวยในการรับเสด็จฯ และไดมอบหมาย ผกก.ตชด.๒๒ ใหการตอนรับคณะ ผบช.ตชด. และควบคุม
กำกับดูแลการปฏิบัติกำลังพลของหนวยที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย รวมทั้งในสวนของการเตรียมความพรอม
ของโรงเรียนที่เสด็จฯ ซึ่งผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค 
 ๒. ผูบงัคับบัญชาระดับสูง และบุคคลสำคัญเขามาในพื้นที ่
      เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวย 
กก.ตชด.๒๒ โดยมี พ.ต.อ.รินณวัฒน ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.๒๒ พรอมดวยขาราชการตำรวจในสังกัด รวมใหการตอนรับ  
          จากนั้นไดเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ตชด.๒๒๕๑ ฐานปฏิบัติการชองตาอู ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 
จว.อุบลราชธานี และ มว.ตชด.๒๒๖๑ ฐานปฏิบัติการอมตะ ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี รับฟงบรรยาย
สรุปสถานการณและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในพื้นที่ ในการนี้ ผบช.ตชด. ไดมอบนโนบาย ใหโอวาท และมอบ
สิ่งของบำรุงขวัญใหกับกำลังพลที่รวมตอนรับ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 3. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
 ๓.๑ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จ มาทรงออกหนวยแพทยพระราชทาน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ และออกหนวยสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ ในพ้ืนที่ จว.สกลนคร และ จว.กาฬสินธุ โดยจะ
ประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน อ.เมือง จว.สกลนคร หวงวันที่ ๖ - ๑๕ ส.ค.๖๕ 
    ๓.๒ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 
สิริวิบูลยราชกุมาร มีกำหนดการเสด็จ มาทรงบำเพ็ญพระกุศล, ทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรญาณมุนี 
(ฌอน ชยสาโร) ณ สถานพำนักสงฆบานไรทอสี อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๕ 
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    ๓.๓ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.บุรีรัมย และ จว.สุรินทร 
(เปนการสวนพระองค) และประทับแรม ณ เรือนรับรอง โครงการชลประทานสุรินทร (อางเก็บน้ำหวยเสนง) 
ในระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๕ ส.ค.๖๕ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 บก.ตชด.ภาค 3 
 1. การตรวจเย่ียมและติดตามการปฏิบัติราชการของผูบังคับบญัชา 
      - ในหวงวันที่ 14 - 16 ก.ค.65 พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ติดตามการดำเนินงาน และใหคำแนะนำในการปฏิบัติหนาที่แกขาราชการตำรวจ            
ณ รอย ตชด., ฐานปฏิบัติการ และ รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในพื้นที่รับผิดชอบของ รอย ตชด.326, รอย ตชด.327 
และ รอย ตชด.334 
 2. การตอนรับนายกสมาคมแมบานตำรวจและคณะฯ 
      - เมื่อวันที่ 11 ก.ค.65 พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ 
ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ ผกก.ตชด.33 พรอมขาราชการตำรวจ และคณะแมบานตำรวจ บก.ตชด.ภาค 3 
ไดใหการตอนรับ คุณรัตนาภรณ สีวลีพันธ นายกสมาคมแมบานตำรวจ และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาติดตามการ
ดำเนินการ และการบริหารกองทุนฯ ในโครงการสงเสริมกาแฟกลุม ผลิตกาแฟซางเหมิง ของ รร.ตชด.เบญจมะฯ 1 
พรอมพบปะคณะแมบาน บก.ตชด.ภาค 3 รวมพูดคุย แนะนำกิจกรรม และโครงการตางๆ ของสมาคมแมบาน
ตำรวจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตขาราชการตำรวจ และครอบครัว ณ หองประชุม กก.ตชด.33 
 3. สถานการณการสูรบในประเทศเมียนมาของฝงตรงขามพื้นท่ีจังหวัดตาก 
      - สถานการณยังคงมีการปะทะของ ทมม. กับ กกล.KNLA/KNU อยางตอเนื่อง ในพื้นที่ของ 
ฝงตรงขาม อ.พบพระ, อ.แมสอด และ อ.อุมผาง การปฏิบัติของหนวย ไดจัดเจาหนาที่ฝายขาว ติดตามความ
เคลื่อนไหวอยางใกลชิด พรอมทั้งจัดกำลังพล ออก ลว.รวมกับ จนท.ความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อปองกัน
การรุกล้ำอธิปไตยของกอง กำลังติดอาวุธ ในชวงที่มีสถานการณการสูรบเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตรงขาม อ.แมสอด จ.ตาก 
ปจจุบัน มียอดผูลี้ภัยจากการสูรบชาวเมียนมา ที่หนีภัยจากการสูรบจากฝงเมียนมา ขามมายัง ฝงไทยในพื้นท่ี 
อ.พบพระ จ.ตาก คงเหลือ 1 พื้นที่ จนท.ไดจัดใหพัก ณ วัดบานหมื่นชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก              
ยอดคงเหลือ 118 คน (ชาย 68 หญิง 50 คน) 
 4. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตระเวนปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี             
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
      - เมื่อ 25 ก.ค.65 บก.ตชด.ภาค 3 ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาตระเวนปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 ในพื้นที่ราชพัสดุในเขตรับผิดชอบของ บก.ตชด.ภาค 3 จำนวน 5 ไร                
โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนประธานในการจัดกิจกรรมฯ โดยมีขาราชการ
ตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวังเชียงใหม, 
หนวยงานราชการ, นักเรียนและประชาชน ในพ้ืนท่ีอำเภอแมแตง จำนวน 350 คน เขารวมกิจกรรม โดยไดรับ
การสนับสนุนพันธุไมจากสถานีเพาะชำกลาไมแมแตง ไดแก ตนพะยูง, ตนมะคา, ตนอินทนิล, ตนเหลืองอินเดีย, 
ตนมะขาม, ตนจามจุรี และตนขนุน 
 5. การดำเนินการในหวงตอไป 
      - ในหวงวันที่ 1 - 2 ส.ค.65 พล.อ.ณรงคพันธ จิตแกวแท ผบ.ศปก.ทบ. มีกำหนดจะเดินทางมา 
ตรวจเยี่ยมหนวยตามแนวชายแดนในพื้นที่ อ.แมสาย, อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ และ อ.เวียงแกน โดยในสวนของ 
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ฉก.ตชด.ภาค 3 มอบหมายให ผบ.ฉก.ตชด.32 ใหการตอนรับคณะ ที่ ชป.โจโก อ.เชียงของ ในวันที่ 2 ส.ค.65 
เวลา 08.40 น. 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.3 บก.ตชด.ภาค 4 
 เหตุการณท่ีสำคัญในพื้นท่ี จชต. 
  - เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. สภ.เมืองปตตานี รับแจงเหตุ เจาหนาที่สนธิกำลัง  
รวมเขาทำการปดลอม ตรวจคน บังคับใชกฎหมาย บริเวณบานเลขที่ ๔๐ ม.๒ ต.คลองมานิง อ.เมือง จว.ปตตานี 
ขณะเขาบังคับใชกฎหมาย ผกร.พยายามหลบหนี พรอมใชอาวุธปนยิงเปดทาง เปนเหตุใหเกิดการปะทะ ทำให ผกร. 
เสียชีวิต ๑ ราย ทราบชื่อคือ นายมายากี มาลาซิง อายุ ๓๐ ป อยูบานเลขที่ ๑๒ บ.กูแบบาเดาะ ม.๒ ต.ตะบิ้ง 
อ.สายบุรี จว.ปตตานี สำหรับฝาย จนท. ไมไดรับบาดเจ็บหรือสูญเสีย พรอมตรวจยึดอาวุธปนพก จำนวน ๑ กระบอก 
และลูกระเบิดขวางแสวงเครื่อง จำนวน ๒ ลูก เหตุเกิดบริเวณบานเลขที่ ๔๐ ม.๒ ต.คลองมานิง อ.เมือง จว.ปตตานี 
  - หนวย ตชด. จัดกำลังจาก ฉก.ตชด.๔๓ จำนวน ๖ นาย, ฉก.ตชด.๔๔ จำนวน ๒๔ นาย และ 
รอย ฉก.ตชด.๙๒๒ จำนวน ๖ นาย รวมสนธิกำลังกับหนวยในพื้นที่เขาปดลอมตรวจคนบังคับใชกฎหมาย 
ตามวันและเวลาดังกลาว 
  - เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนท.หนวยปฏิบัติการ
พิเศษรวมฯ ออกแผนปฏิบัติการกดดันกลุม ผกร. ที่เคลื่อนไหวอยูบนเทือกเขารอยตอระหวาง บ.สาวอฮีเล 
ม.๖ ต.สาวอ กับ บ.บือเล็ง ม.๔ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส หลังไดขอมูลจากการขยายผล นายดอ และเซ็ง 
ที่ไดมอบตัวกับเจาหนาที่หนวยความมั่นคง จว.ปตตานี เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๕ โดยระหวางที่เจาหนาที่เดินเทา
ลาดตระเวนพิสูจนทราบอยูบนเทือกเขา พบกลุม ผกร. ประมาณ ๑๐ คน กำลังนั่งแยกยายอยูบริเวณเต็นท 
และสวนหนึ่งทำหนาที่ดูตนทาง เจาหนาที่จึงนำกำลังเขาโอบลอมเปาหมาย แตกลุม ผกร. ที่ทำหนาที่ดูตนทาง 
พบเห็นความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ จึงไดใชอาวุธปนสงครามยิงใสกลุมเจาหนาที่ พรอมตะโกนแจงสัญญาณเตือน
ใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ จนท้ัง ๒ ฝาย ไดเปดฉากยิงปะทะกันเปนระลอกๆ โดยกลุม ผกร.พยายามใชอาวุธ
ปนสงครามยิงเบิกทาง แตเจาหนาที่ไดโอบลอมเปนวงกวาง สงผลทำใหเกิดการปะทะกันอีก ๕ - ๖ ระลอก  
จนเจาหนาที่ตองใชความพยายามดานกลยุทธ ทำการกดดันเขาใกลกลุมคนราย และไดปะทะกันอีกครั้งนาน
กวา ๑๐ นาที จนกลุม ผกร. ตองหนีกระเจิดกระเจิง เมื่อเสียงปนสงบลง เจาหนาที่เขาตรวจสอบจุดดังกลาว 
พบศพ ผกร.เสียชีวิต จำนวน ๒ คน ทราบชื่อคือ นายซุลกิฟลี มะสาแมง และ นายอาแดร เจะมุ พรอมตรวจยึด
อาวุธปน M๒๐๓ จำนวน ๑ กระบอก, เครื่องกระสุน ลย.๔๐ มม. จำนวน ๕ นัด, ระเบิดขวางแสวงเครื่อง จำนวน 
๕ ลูก และสิ่งของอุปกรณเครื่องใชสนามไวไดจำนวนหนึ่ง 
  - หนวย ตชด. จัดกำลังจาก ฉก.ตชด.๔๔ จำนวน ๑๒ นาย รวมสนธิกำลังกับหนวยในพื้นที่ 
เขาปดลอมตรวจคนบังคับใชกฎหมายตามวันและเวลาดังกลาว 
  - เมื ่อวันที ่ ๘ ก.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๕๐ น. สภ.จะกวะ รับแจงเหตุ กรณีเหตุการณ
เจาหนาที่ไดสนธิกำลัง ๓ ฝาย เขาพิสูจนทราบและติดตามบังคับใชกฎหมายกลุมคนรายในพื้นที่ อ.รามัน จว.ยะลา 
ในหวงวันที่ ๘ ก.ค.๖๕ เปนเหตุใหกลุมคนรายเสียชีวิต ๒ ราย ตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ และอุปกรณประกอบระเบิด 
และที่พักชั่วคราวไดเปนจำนวนหลายรายการ บานพัก จำนวน ๒ หลัง บานหลังที่ ๑ บานเลขที่ ๔๑/๑๒ ม.๓ 
ต.จะกวะ อ.รามัน จว.ยะลา ควบคุมตัว นายมือลี ฮะมะ และนายสุไลมาน อาลี บานหลังที่ ๒ บานเลขที่ ๕๗/๑ 
ม.๒ ต.จะกวะ อ.รามัน จว.ยะลา ควบคุมตัว นายแวอายุ แวตาเยะ สำหรับบานหลังที่ ๒ หนวย ตชด. จัดกำลัง
จาก ฉก.ตชด.๔๔ จำนวน ๑๔ นาย รวมสนธิกำลังกับหนวยในพื้นที่เขาติดตามบังคับใชกฎหมายตอกลุมเปาหมาย
ในพ้ืนที่ตามวันและเวลาดังกลาว 
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  - เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕ ตรวจยึดจรวด ๒๐ กวาลูก และดินระเบิดกวา ๑๐๐ กก. ภายในสวน
ยางพารา พื้นที่ ต.เกะรอ อ.รามัน จว.ยะลา จากการตรวจสอบพบวา จุดที่ขนชนวนระเบิดขามแดนจากประเทศ
มาเลเซียเขามาในประเทศไทย นาจะใชชองทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนในพื้นที่ ม.๒ บานโละจูด ต.บูเกะตา 
อ.แวง จว.นราธิวาส 
  - เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เฮลิคอปเตอรแบล็คฮอวกของ ทภ.๔ ลงจอด
ฉุกเฉินระหวางเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ โดยตนทางออกจากคายเสนาณรงค มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ จว.สงขลา           
เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ คายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปตตานี ผูโดยสารภายในเครื่องทั้งหมด ๗ นาย 
ประกอบดวย มทภ.๔, นักบิน ๒ นาย, ชางเครื่อง ๒ นาย, นายตำรวจติดตาม ๑ นาย และชางภาพ ๑ นาย       
โดยระหวางบินเครื่องเกิดปญหาขัดของ นักบินจึงตัดสินใจนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ อ.เทพา จว.สงขลา 
และเครื่องไดกระแทกตนไม/ตนยางพารา ในระหวางนำเครื่องลงจอด ทำใหผูอยูภายในเฮลิคอปเตอรไดรับบาดเจ็บ
ทั้งหมด ชาวบานในบริเวณดังกลาวที่เห็นเหตุการณรีบแจงเจาหนาที่และเขาไปชวยเหลือทุกคนไดอยางปลอดภัย 
กอนนำสงโรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จว.สงขลา และตอมาไดสงตอโรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.หาดใหญ 
จว.สงขลา ทางฝายความมั ่นคงไดเขาควบคุมพื้นที ่ เพื่อเรงตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้น และเก็บกู ซาก
เฮลิคอปเตอรแบล็คฮอวกตอไป 
   ผูไดรับบาดเจ็บ ๗ นาย มีรายชื่อ ดังนี้ 
    ๑. พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ   มทภ.๔ 
    ๒. พ.ต.ประสาร    ดวงชาญ   นักบิน 
    ๓. ร.อ.วิสารท    ชูสังกิจ    นายทหารติดตาม   
    ๔. ร.ท.ณัช    โลหากาศ   นักบิน 
    ๕. จ.ส.อ.พิษณุ    พันเต    ชางเครื่อง   
    ๖. จ.ส.อ.ธีรพงษ   คูหาแกว   ชางเครื่อง 
    ๗. ส.ท.พีรวิชญ    โอสถเจริญ   ชางภาพ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
 กำหนดการพธิีเทิดเกียรติผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ในวาระเยี่ยมอำลาหนวยกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน 
 เวลา ๐๙.๔๕ น. - ขบวนแถวเกียรติยศและผูรวมพิธีพรอม ณ บริเวณพิธ ี
  เวลา ๑๐.๐๐ น. - ผบ.ตร. ประธานในพิธี เดินทางถึงพระบรมราชานุสาวรีย  
           สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
      - ผบ.ตร. และภริยา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียฯ 
        และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ 
  เวลา ๑๐.๒๐ น. - ผบ.ตร. เดินทางถึงปะรำพิธี ข้ึนแทนรับความเคารพ 
      - ผบ.ขบวนแถวเกียรติยศ สั่งทำความเคารพ วิ่งรายงาน 
        และเชิญตรวจพล 
  - ผบ.ตร. ตรวจพลขบวนแถวเกียรติยศ (ดุริยางศบรรเลงเพลงมารช) 
  - ผบ.ตร.กลับขึ้นแทนรับความเคารพ 
  - ผบ.ขบวนแถวเกียรติยศ สั่งทำความเคารพ ผบ.ตร. 
  - ผบช.ตชด.กลาวเทิดเกียรติ ผบ.ตร. 
  - ผบ.ตร. ใหโอวาท และกลาวอำลาชีวิตราชการ 
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 - พิธีกรเชิญ ผบ.ตร. และภริยา มอบสิ่งของใหกับผูแทนหนวยในสังกัด  
   บช.ตชด. 

  - ผบช.ตชด. มอบของที่ระลึกใหกับ ผบ.ตร. และภริยา 
  - ผบ.ตร. กลับเขาสโมสรตำรวจพลรม 
 เวลา ๑๐.๔๕ น. - ผบก.สอ.บช.ตชด.เชิญ ผบ.ตร.และภริยารวมถายภาพกับกำลังพล 
    และขบวนแถวกองเกียรติยศ 
 เวลา ๑๐.๕๐ น. - เสร็จพิธ ี
 การแตงกายผูรวมพิธี 1. ขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะ 
          สีกากีแกมเขียว(ฟาติก) 
                               2. แมบานขาราชการตำรวจ ชุดตรวจการ 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  
เดินทางโดยรถยนต จาก บก.สอ.บช.ตชด. ไปยังสนามยิงปนบานพุมะคำ ระยะทาง 50 กม. ใชเวลาเดินทาง 40 นาที 
(ไป-กลับ ใชเวลาเดินทาง 80 นาที) 
 เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร จากหนวยบินตำรวจหัวหิน ไปยังสนามยิงปนบานพุมะคำ ระยะทาง 
50 กม. ใชเวลาเดินทาง 15 นาที (ไป-กลับ ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) 
 ผังการจัดขบวนแถวเกียรติยศ 
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หมายเหตุ  การแตงกาย 

1. บก.กฝ.บช.ตชด. เครื่องแบบชุดฝกสีเขียว ผาผูกคอสีมวง  
2. บก.ตชด.ภาค 1 เครื่องแบบชุดฝกสีเขียว ผาผูกคอสีมวง  
3. บก.สอ.บช.ตชด. 

 3.๑ กองรอยปฏิบัติการพิเศษ ชุดปฏิบัติการ อาวุธปนกลมือ 
 3.๒ กองรอย รพศ. เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีลายพราง, เข็มขัดสนาม, สายโยงเป, หมวกเบเรสีดำ,
อาวุธประจำกาย, ปลย.เอ็ม๑๖, ผาผูกคอสีมวง 
     3.๓ กองรอยครูฝกสงกำลังทางอากาศ เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว(ฟาติก), 
หมวกแกปทรงออนสีแดง, ผาผูกคอสีมวง 
     3.๔ กองรอย ถปภ.หญิง เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว(ฟาติก), เข็มขัดสนาม, 
สายโยงเป,หมวกเบเรสีดำ,ผาผูกคอสีมวง 
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 ประมาณการคาใชจายพิธีเทิดเกียรติ ผบ.ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 3.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 1. งานจิตอาสาพระราชทาน 
  1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
   - ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ตางๆ 
ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน และปลูกตนทองอุไร 

   - จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมกับภาคบริการโลหิตแหงชาติ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ผู รวมบริจาคไดแก
ขาราชการตำรวจ และ นสต.ประจำป ๒๕๖๔ รุนที่ ๒ 
  1.2 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัต ิ
   จัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผูปวยติดเตียง พรอมบริจาคสิ่งของขาวสารอาหารแหง 
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 2. งานเทิดทูนสถาบัน 
  - ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมลงนามถวายพระพรผานระบบออนไลน เนื่องใน
วันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  - ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมลงนามถวายพระพรผานระบบออนไลน เนื่องใน
วันคลายวันประสูติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  - ทุกหนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี ้
  1) จัดโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ เครื่องราชสักการะ พรอมจัดกิจกรรมลงนาม
ถวายพระพร  
  2) จัดตกแตงสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ     
   3) ขาราชการตำรวจในสังกัดลงนามรวมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ 
ผานระบบออนไลนที่เว็บไซดหนวยสวนราชการในพระองค 
  - วันที่ 18 - 24 ก.ค.๖5 ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม
ในพ้ืนที่คายนเรศวร (เปนการสวนพระองค) ในการนี้ไดเสด็จในพื้นที่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. หนวยไดจัดกำลังพลพรอมดวย
ชุดเก็บกู และทำลายวตัถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. ตามเสนทางเสด็จ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 

 3. งานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 บก.กฝ.บช.ตชด. โครงการเศษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่นาขาวจำนวน 12 ไร 3 งาน เลี้ยงไกไข

จำนวน 34 ตัว  
  กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคายพระรามหก และไดนำ
ผลผลิตจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปบริโภค จำหนายใหกับครอบครัวขาราชการตำรวจ และหนวยงาน
ภายในคายพระรามหก 
  กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมให
ใหกับขาราชการตำรวจและครอบครัวที่พักอาศัยในบานพักและทำฟารมตัวอยาง ดังนี้ เลี้ยงไกพันธุประดูดำ  
ปจจุบันมีไกรวม จำนวน ๕๐ ตัว เลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง สายพันธุพมา ปจจุบันมีไก จำนวน ๑๒ ตัว เลี้ยงกบ 
สายพันธุบลูฟอก จำนวน ๓๕๐ ตัว เลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต จำนวน ๓๕๐ ตัว การเลี้ยงหนูพุก ปจจุบันมีหนู
จำนวนทั้งสิ้น ๔๓ ตัว 
  กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการปลูกพืชผกัสวนครัว เลี้ยงไกไข เลี้ยงปลา อยางตอเนื่อง และ  
นำผลผลิตที่ไดแจกจายใหแกขาราชการตำรวจในสังกัดซึ่งสามารถลดคาใชจายในครวัเรือนได สนับสนุนครอบครัว
ขาราชการตำรวจ เพาะเห็ดนางฟา ปลูกพืชผักสวนครัว จำหนายใหกับขาราชการตำรวจในสังกัดและบุคคลภายนอก 
เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได และลดคาใชจายของครอบครัวได 
  กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงแปลงปลูกพืชผัก สวนผสม เชน ขาวโพด 
มะเขือ มะละกอ พริกแดงจินดา ผักบุงจีน ปลูกมะนาวในทอซีเมนต กลวยน้ำหวา กลวยหอมเขียว เลี้ยงปลา 
ในกระชังและบอซีเมนต ปลาดุกอุย, ปลานิลหมันอยางละ ๑,๐๐๐ ตัว เลี้ยงหอยเชอรี่ จำนวน ๑ บอ เก็บผลผลิต
เพื่อนำไปจำหนายใหกับ มว.สูทกรรม, ขาราชการตำรวจ และครอบครัวรวมยอดจำหนายไดเงินเขากองทุน 
จำนวน ๒,๓๙๕ บาท และแจกจายครูฝก, ขาราชการตำรวจและครอบครัว ไปบริโภคเพื่อลดรายจายในครัวเรือน 
คิดเปนเงิน จำนวน ๖๔๕ บาท 
  กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. โครงการขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสูโครงการโคกหนองนา
โมเดล ภายในหนวย 
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  กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. สงเสริมใหขาราชการตำรวจปลูกพืชผักสวนครัวไวสำหรับบรโิภคในครัวเรือน 
โดยใหพ้ืนที่วางบริเวณบานพักและพื้นที่วางรอบที่ทำการกองกำกับการ 
  กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินกิจกรรมใน
ลักษณะครัวเรือน เลี้ยงไกไข เลี้ยงเปด ปลาดุก กบ และปลูกผักสวนครัว ผลไมตางๆ ผลผลิตที่ไดนำมาบริโภค
ภายในครัวเรือน และแบงปนเพื่อนบาน  จากการดำเนินการกิจกรรมดังกลาวทำใหสามารถประหยัดคาใชจาย 
และสงผลดีตอสุขภาพรางกายเนื่องจากลดความเสี่ยงจากสารปนเปอนตางๆ 
  กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ขาราชการตำรวจ และครอบครัวดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก
กิจกรรมการปลูกพืชปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา รานคาภายในกองกำกับการ โครงการทำดินถุงสำเร็จรูประดับ
ครัวเรือน และกิจกรรมซักรีดเสื้อผาผูรับการอบรมของแมบานและขาราชการตำรวจ   
  กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ไดดำเนินการตามโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม และเลี้ยงปลา อยางตอเนื่องในพื้นที่ดำเนินการ 
  ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ไดดำเนินการตามโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน
ครัวเรือนที่ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 5 ครัวเรือน และเลี้ยงเปดจำนวน ๑ ครัวเรือน รวมถึงผลผลิตจากสวนกลาง 
ทำใหลดคาใชจายในครัวเรือน 

 4. งานดานการฝก 
 1) หลักสูตรเตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. หวงแต 18 ก.ค.65 - 

17 ก.พ.66 จำนวน 97 นาย    
  - เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธาน 

เปดการฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ หอประชุม
คายพระรามหก  

 2) พิธีเปดหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุน 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หวงแต 
1 ก.ค.65 - 30 มิ.ย.66 จำนวน 600 นาย 

หนวย ประธานพิธีเปด 
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม   ผบก.กฝ.บช.ตชด.  
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ   รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฏ   ผูทรงคณุวฒิุ ตร. 
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฏ   ผูทรงคณุวฒิุ ตร. 
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.ธนพล  โอบออม   รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์   รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

 - เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธาน
เปดการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุน 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมคายพระรามหก 

 - วันที่ 8 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เปนประธาน
ในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร นสต.รุนที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 พรอมกลาวใหโอวาทแกผูเขารับการ
ฝกอบรมฯ ณ หอประชุมสุรสีห กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 - วันที่ 8 ก.ค.65 พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฏ ผูทรงคุณวุฒิ ตร. เดินทางมาเปนประธานพิธีเปด
การฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป 2564 รุนที่ 2 ณ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 - วันที่ ๕ ก.ค.๖๕ พิธีเปดการฝกอบรมการฝกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำป 2564 รุนที่ 2 
ณ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฏ ผูทรงคณุวุฒิ ตร. เปนประธาน 
 - เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ธนพล โอบออม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
ประธานพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร นสต. รุนที่ 2/2564 ณ หอประชุมวิปุลากร กก.๗ บก.กฝ. บช.ตชด. 
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 - เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 โดยมี พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เปนประธาน        
ในพิธี ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุน 2 ประจำปงบประมาณ 2564 ณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 5. การตรวจเยี่ยมหนวย 
  - เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และคณะไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบาย แกขาราชการตำรวจ ณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. และขาราชการในสังกัด
ใหการตอนรับ 
   - เมื่อวันที่ 11 ก.ค.65 พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.3 บก.กฝ. 
บช.ตชด. และเปนประธานพิธี งานวันคลายวันสถาปนาคายพระยอดเมืองขวาง ครบรอบปที่ 43 โดยมี พ.ต.อ.ชัยรัตน  
อูพิทักษ ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ใหการตอนรับ 
 6. ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ 
  เมื่อวันที่ 6 - 12 ก.ค.65 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกำลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย จำนวน 
6 นาย สสน.ฝายปกครอง อ.บานดานลานหอย จว.สุโขทัย รวมกับฝายปกครอง ผูใหญบาน กำนัน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อ.บานดานลานหอย และ จนท.ปาไม ออกติดตามคนหาชวยเหลือประชาชนซึ่งเขาไปหาของปา 
และผลัดหลงปาบริเวณพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติทายอางเก็บน้ำแมรำพัน บ.วังหาด หมู 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย 
จว.สุโขทัย ผลการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 พบศพ นาย สุรชัย ธูปปรุ อายุ 36 ปซึ่งพลัดหลงปาไปตั้งแต
วันที่ 27 มิ.ย.65 เสียชีวิตอยูบนภูเขาสูง จึงรวมกับสวนที่เกี่ยวของลำเลียงศพลงมาตรวจพิสูจนหาสาเหตุการ
เสียชีวิตและมอบใหญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตอไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 3.6 บก.อก.บช.ตชด. 
  - ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 
25 ก.ค.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 เบิกจาย รอยละ 57.17 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 35.83 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 82.30 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 17.70 
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 เบิกจาย รอยละ 73.30 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 24.70 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 74.03 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 25.97 
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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 เบิกจาย รอยละ 28.74 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 46.26 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 96.89 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.11 

  2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันท่ี 25 ก.ค.65 (เรียงลำดับตาม
ผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 25 ก.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใช
จายสูงสุด - ต่ำสุด) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
25 ก.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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     ท่ีประชุม รับทราบ  
4. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต   รอง ผบช.ตชด. 
 - เนนย้ำกำลังพลใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0011.14/2565 ลง 5 ก.ค.65 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหนวยงานในสังกัด ตร. โดย ผบ.ตร. 
กำชับหามขาราชาการตำรวจสูบ หรือมีไวซึ่ง กัญชา กัญชง บนโรงพัก หรือสถานที่ในสังกัด ตร. หากผูใดฝาฝน
ใหดำเนินการตามกฎหมายตอไป และถือปฏิบัติโดยเครงครัดเครงครัด   
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.2 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช   รอง ผบช.ตชด. 

 4.2.1 กำชับทุกหนวยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ใหเปนไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะงบลงทุนดำเนินการเรงรัดใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 4.2.2 เนนย้ำทุกหนวยตรวจสอบอำนาจหนาที่การอนุมัติจำหนายพัสดุ ครุภัณฑตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบ 
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   4.2.3 กำชับหัวหนาหนวยอธิบายเรื่องการเบิกจายงบประมาณใหกับเจาหนาที่เพื่อจะไดปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน และชี้แจงกำลังพลในเรื่องสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
  4.2.4 ในปการศึกษานี้ จะมีการพัฒนาและยกระดับการศกึษาของครูผูสอน ฝากหัวหนาหนวยทั้ง 
16 กองกำกับการ ปรับการมอบหมายหนาท่ีครผููสอนที่สอนคนเดียวท้ังชั้นป หรืออาจจะสอนคนเดียวท้ังชั้นปก็ได 
แตขอใหมี 4 กลุมสาระการศึกษาของ ป.6 และจะตองมีครสูอนประจำแตละวิชาทุกโรงเรียน  
  4.2.5 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ประสานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือนัดประชุมหารือรวมกัน
ในการพัฒนาครูใหม (คุรุทายาทรุน 19) ที่กำลังอบรมความเปนครูที่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ใหมีการพัฒนาและ
ยกระดับความรูในการสอนนักเรียนมากขึ้น 
 4.3 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน   รอง ผบช.ตชด.  

 - เนื่องจากศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ในระยะที่ 3 ดำเนินการกอสรางใกลจะ
เสร็จเรียบรอยแลว และจะใชทางเขาประตู 3 ของ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. จึงฝากหนวยที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง 
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยท่ีตั้งหนวยใหเรียบรอย ซึ่งเมื่อเปดศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. 
อาจมีประชาชนเขาไปในพ้ืนท่ีหวงหามของทางราชการ 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.4 พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธ    รอง ผบช.ตชด. 
 - ไมมีขอสั่งการและขอกำชับ 
     ที่ประชุม      รับทราบ 
 4.5 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 

 4.5.1 ในหวงเดือนมหามงคลที่ผานมา มีกิจกรรมจิตอาสาที่ทางรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ไดรวมกัน
จัดกิจกรรมการปลูกปา ขอขอบคุณทุกหนวยที่รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยด ี
 4.5.2 ในป 2566 จะมีการถอนกำลังพล บก.ตชด.ภาค 2, บก.ตชด.ภาค 3 และ บก.สอ.บช.ตชด. 
ที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ฝากใหหัวหนาหนวยวางแผนการเคลื่อนยายกำลังพล 
การมอบหมายหนาที่กำลังพลที่จะกลับมา และเรื่องงบประมาณ  
  4.5.3 กรณีมีการถอนกำลังพลท่ีไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. แตการปฏิบัติภารกิจยังคงเดิม ฝากให 
บก.ตชด.ภาค 4 วางแผนการใชกำลังพลที่คงเหลือ แลวนำมาเสนอใหทราบภายในสิ้นเดือน ส.ค.65 
 4.5.4 ให ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. สำรวจนักเรียนนายสิบตำรวจที่ภูมิลำเนาไมไดอยูในภาคใต 
แลวดำเนินการขออนุมัติใหมาปฏิบัติราชการในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 

 4.5.5 กำชับทุกหนวยเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหเปนไปตาม
ระเบียบและแนวทางที่กำหนด  

  4.5.6 เนนย้ำเรื่องงบลงทุนใหดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตามระเบียบ  
 4.5.7 เนนย้ำเรื่องการจัดซื้อจัดจาง การจำหนวยพัสดุ ครุภัณฑตางๆ ขอใหตรวจสอบระเบียบ 

และอำนาจในการอนุมัติ และให ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด., ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. และ ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 
มีการแนะนำการปฏิบัติใหกับเจาหนาที่ อาจมีกลุมไลนแนะนำ หรือมีหนังสือแจงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติแกหนวย 

 4.5.8 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ทำแผนการแจกจาย วัสดุ ครุภัณฑ ยุทโธปกรณตางๆ ที่ไดรับ
การจัดสรร ใหกับหนวยปฏิบัติเพ่ือไปใชในภารกิจใหเรียบรอย 

 4.5.9 ใหทุกหนวยสำรวจตรวจสอบคลังอาวุธของหนวยและจัดทำบัญชีคุมใหเรียบรอย 
 4.5.10 กำชับกรณีมีเหตุการณสำคัญเรงดวนใหรายงานผูบังคังบัญชาทราบโดยเร็ว 
 4.5.11 กำชับหนวยที่มีคำสั่งแตงตั้งชุดปฏิบัติการตาง ๆ  ขอใหมีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน

ของชุดตางๆ โดยใหแตละชุดมีการรายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาทราบดวย 



- ๑๗ - 

 4.5.12 กำชับทุกหนวยเรงรัดเรื่องรองเรียน รองทุกข การดำเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด  

 4.5.13 กำชับหัวหนาหนวยดูแลเรื่องสิทธิประโยชนของกำลังพลใหไดรับตามสิทธิอยาใหเกิด
ความบกพรองและเสียหายตอทางราชการ 

 4.5.14 เนนย้ำ บก.กฝ.บช.ตชด. และ กก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด. ในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรม
นักเรียนนายสิบตำรวจ ใหถือปฏิบัติตามที่ บช.ศ.ตร. และ ก.ตร. กำหนด 

 4..5.15 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.
37 เรื่องการกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
 4.5.16 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูท่ีมี
อาการซึมเศราเสี ่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชู สาว โรคพิษสุราเรื ้อรัง 
หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 
 4.5.17 ใหผูบังคับบัญชากำชับกวดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ 
 4.5.18 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. 
 
 


