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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 8/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันจันทรที ่29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 8/๒๕๖5 

เมื่อวันจันทรที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชมุวิปุลากร 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.วรายุทธ  สุขวัฒน  รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. 

6. พล.ต.ต.ธานี   เกษจุโลม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
7. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
8. พ.ต.อ.ประกอบ   พลเตชา  รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.ตชด.ภาค ๑  
9. พล.ต.ต.พงพิพัฒน   ศิริพรวิวัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 2 
10. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 3 
11. พ.ต.อ.พหล    เกตุแกว  รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑2. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
13. พ.ต.อ.กันตพิชญ  กฤตวงศวิมาน รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.สสน.บช.ตชด. 
14. พ.ต.อ.พันธุพัฒน  พรประสิทธิ์ 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. พ.ต.ท.รณกร  ริ้วไสว  รอง ผกก.ฯ แทน 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.ท.สวัสดิ ์           คำภิรานนท รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.ท.อภินันท   พันธุหิม   รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
23. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
24. พ.ต.อ.รณกร  ไวยนิภ ี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝสสน.2 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.ธีรภัค   วัฒนนันทกุล  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.ท.เอกภพ       กมลสัจจะ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 43. พ.ต.ท.อนุรักษ        ไชยสิทธิ ์ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
44. พ.ต.ท.รชต   เรียงอิศราง รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
45. พ.ต.ท.ยุธยา   สังแสวง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.๑1 
46. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
47. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
48. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
49. วาที่ พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปรุ  ผกก.ตชด.21 
50. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22     
51. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
52. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
53. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
54. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
55. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
56. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
57. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
58. พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
59. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
60. พ.ต.อ.พิิมณรัตน   ธรรมาธิปติ์  ผกก.ตชด.42  
61. พ.ต.ท.ธนวัสส  ขนิษฐวงศ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.43  
62. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
63. พ.ต.อ.วัตรธนา  มีขำ  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  เลขานุการ 
64. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
1. พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ 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.ไพโรจน   ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.   ติดภารกิจ 
5. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑   ลาปวย 
6. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ   ออนทรัพย  ผบก.ตชด.ภาค 4   ติดภารกิจ 
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7. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์           สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
 8. พ.ต.อ.กมล   พลสมัคร ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
 9. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮงิ  ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.  ศึกษาอบรม 

 10. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธ ิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
 11. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 

 12. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร  สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
13. วาที่ พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1   ศึกษาอบรม 
14. พ.ต.อ.ยงศกัดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43   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 13.00 น. 
๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 7/๒๕65 เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ค.65 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่7/๒๕65 เมื่อวันพุธท่ี 27 ก.ค.65 
3. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 3.1 บก.ตชด.ภาค 2 
 ๑. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 1.1 เมื่อวันที่ 13 - 14 ส.ค.๖๕ กก.ตชด.๒๓ ไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตรนักเรียนโรงเรียนและศูนยการเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร
ของบุคลากรครูใหไดรับความรูและประสบการณ สามารถนำไปใชจัดการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาที่สูงข้ึน โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมถนอมจันทรเปลง 
ภายใน กก.ตชด.๒๓ มีนายตำรวจนิเทศ ครูใหญโรงเรียนและศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูผูสอน
สาระวิชาภาษาไทย และคณติศาสตร รวม ๕๗ นาย เขารับการฝกอบรม 
         ในการนี้ พล.ต.ท.วิชิต ปกษา อดีต ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล อดีต ผบก.อก. 
บช.ตชด. พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยรุงอรุณ ลียะวณิชย, อาจารยนพมาศ วองวิทยสกุล เดินทางมารวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดการฝกอบรมและเปนวิทยากรดำเนินการอบรมโครงการดังกลาวฯ โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว 
ผกก.ตชด.๒๓ และผูเขารับการฝกอบรมรวมใหการตอนรับ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  
    ๑.๒ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.๖๕ บก.ตชด.ภาค 2 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกทักษะวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ดี และผลงานทางวิชาการประจำปการศึกษา 2565 โดยจัดขึ้นที่ กก.ตชด.21 มี พ.ต.อ.สมฤกษ     
ชัยสุกัญญาสันต รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เปนประธานในพิธี ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ นาย เพื่อพิจารณา
คัดเลือกผลงาน กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี 6 ดาน (ครู) และกิจกรรมทักษะวิชาการ (นักเรียน) เพื่อนำเขารวม 
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การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำป 2565 ในโอกาสตอไป 
 ๒. รับการตรวจราชการจากจเรตำรวจแหงชาติ 
     เมื่อวันที่ 11 ส.ค.๖๕ พล.ต.ต.พงพิพัฒน ศิริพรวิวัฒน ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.สมฤกษ 
ชัยสุกัญญาสันต รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พรอมดวยขาราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ รวมใหการตอนรับ 
พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค ผบก.กต.7 จต. และคณะตรวจราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานรวมพล 
บก.ตชด.ภาค ๒ รับฟงบรรยายสรุป และไดใหคำแนะนำในดานเอกสารและการดำเนินการที่ถูกตอง ตามระเบียบ
ของตำรวจฯ แกขาราชการตำรวจที่เขารับการตรวจ โดยในคราวเดียวกันนี้คณะฯ ไดเดินทางตรวจราชการ 
กก.ตชด.๒๔ และกองรอยปฏิบัติการในสังกัด กก.ตชด.๒๔ เรียบรอยแลวตามลำดับในหวงกำหนดการที่แจง 
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๓. สืบเนื่องจากที่ปรากฏการนำเสนอขาวตามสื่อโซเชียลมีเดีย ท่ีมีการนำเสนอในเรื่องคนคุมคล่ัง
อาละวาดในสถานท่ีตางๆ 
  ซึ่งมักเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง เนื่องจากสภาวะทางดานสังคมในปจจบุัน เพื่อปองกันการเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ และเปนมาตรการในการระงับยับยั้งหรือชวยเหลือประชาชนในกรณี 
เกิดเหตุดังกลาว หรือเม่ือไดรับการประสานหรือรองขอ ตามนโยบายของ ตร. และ บช.ตชด.  
           บก.ตชด.ภาค ๒ จึงไดใหทุกหนวยในสังกัดทำการฝกยุทธวิธี ในการใชไมงาม ฝกทบทวนการใช
อาวุธปน จัดทำแผนและฝกซักซอมเผชิญเหตุ เพื่อใหเกิดความชำนาญในการระงับเหตุ และเกิดความปลอดภัย
แกผูปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุดังกลาวขึ้น โดยใหทุกหนวยจัดทำอุปกรณในการระงับเหตุ (ไมงาม) ไวประจำทุกหนวย 
รวมทั้ง รร.ตชด. และ ศกร.ตชด. ทุกแหงในสังกัด 
 4. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
 4.๑ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จ มาทรงออกหนวยแพทยพระราชทาน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ และออกหนวยสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ ในพ้ืนท่ี จว.สุรินทร ระหวางวันที่ ๕ - ๑๑ ก.ย.65 
    4.๒ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จ มาทรงออกหนวยแพทยพระราชทาน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ และออกหนวยสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ ในพ้ืนที่ จว.รอยเอ็ด ระหวางวันที ่10 - ๑๑ ก.ย.๖๕ 
    4.๓ เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จว.สกลนคร และประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน หวงวันที่ 
๑๗ - ๒๖ ก.ย.๖๕ 
    ๔.๔ เตรียมการสับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ดานหนา
ปราสาทพระวิหาร (ทก.ตชด.ภาค ๒) 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 บก.ตชด.ภาค 3 
 1. การตรวจเย่ียมและติดตามการปฏิบัติราชการของผูบังคับบญัชา 
        ในหวงวันที่ 29 ก.ค. - 6 ส.ค.65 พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ติดตามการดำเนินงาน และใหคำแนะนำในการปฏิบัติหนาที่แกขาราชการตำรวจ 
ณ ฐานปฏิบัติการ, จุดตรวจฯ และ รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้  
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           กก.ตชด.31 ไดแก 1) ฐานฯ เราสู อ.น้ำปาด จว.อุตรดิตถ 
                                      2) ฐานฯ ชางพลาย อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ 
                                      3) จุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดนภูดู อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ 
                                      4) ฐานฯ สถาพร อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ  
                                      5) ฐานฯ บานปางไฮ อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ   
           กก.ตชด.32 ไดแก   1) ฐานฯ บานหวยเลา อ.นานอย จว.นาน 
                                     2) ฐานฯ บานสวาง อ.แมจริม จว.นาน   
                                     3) ฐานฯ บานน้ำปูน อ.แมจริม จว.นาน   
                                     4) รร.ตชด.พีระยานุเคราะหฯ 3 อ.แมจริม จ.นาน  
           กก.ตชด.33 ไดแก   1) กองรอย ตชด.335 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
                                     2) ฐานฯ บานหวยแมเก๋ียง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
                                     3) ฐานฯ บานเจียจันทร อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
                                     4) ฐานฯ บานนาหวาย อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
                                     5) รร.ตชด.บานแกนอย อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม   
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร รร.ตชด. 
            บก.ตชด.ภาค 3 ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร รร.ตชด. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 
ในวันที่ 22 - 26 ส.ค.65 โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนประธานเปดโครงการฯ 
ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดมอบอุปกรณ เพ่ือใชสำหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหกับ
ครูวิทยาศาสตร ใน รร.ตชด. สังกัด บก.ตชด.ภาค 3 โรงเรียนละ 1 ชุด จำนวน 81 โรงเรียน มีผูเขาอบรมฯ 
จำนวน 190 นาย  
    3. การดำเนินการโครงการประกวดคลังพัสดุดีเดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
         - ตามโครงการประกวดคลังพัสดุดีเดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ตชด.ภาค 3 
ไดตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกคลังพัสด ุและออกประเมินคัดเลือกคลังพัสดุดีเดนของ กก.ตชด.31 - 34 
เรียบรอยแลว 
         - ผลการประเมินไดพิจารณาให กก.ตชด.32 เปนหนวยชนะเลิศในระดับของ บก.ตชด.ภาค 3 
เพ่ือเปนตัวแทนระดับ บก.ตชด.ภาค 3 เขาประกวดในระดับ บช.ตชด. 
    4. การชวยเหลือผูประสบวาตภัย อุทกภัย ในหวงที่ผานมา  
         มีการชวยเหลือผูประสบวาตภัย อุทกภัย ในหวงที่ผานมา รวมจำนวน 11 ครั้ง โดยไดออกปฏิบัติ
ในพ้ืนที่  
            - บก.ตชด.ภาค 3  จำนวน 1 ครั้ง 
            - กก.ตชด.31  จำนวน 3 ครั้ง 
            - กก.ตชด.32  จำนวน 3 ครั้ง 
            - กก.ตชด.33  จำนวน 3 ครั้ง 
            - กก.ตชด.34  จำนวน 1 ครั้ง  
  ผลการปฏิบตัทิี่สำคัญ 
             - เม่ือวันที่ 12 ส.ค.65 บก.ตชด.ภาค 3 จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกใหการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย น้ำทวมฉับพลัน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.แมแตง จว.เชียงใหม  
             - หวงวันที่ 12 - 24 ส.ค.65 กก.ตชด.31 จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกใหการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย น้ำทวมฉับพลัน ในพื้นที่รับผิดชอบ จว. อุตรดิตถ จว.พิษณุโลก และ จว.เพชรบูรณ  
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             - หวงวันที่ 12 - 13 ส.ค.65  กก.ตชด.32 นำโดย พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.
ตชด.ภาค 3 พรอมกำลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกใหการชวยเหลือ ผูประสบอุทกภัย น้ำทวมฉับพลัน 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จว.พะเยา และ จว.นาน ในการนี้ไดเขาชวยเหลือ ทำความสะอาดบานเรือน, ขนยายสิ่งของ และ
แจกจายอาหาร น้ำดื่ม  
             - หวงวันที่ 12 - 22 ส.ค.65 กก.ตชด.33 จัดกำลังพล ออกใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
น้ำทวมฉับพลัน ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ฝาง และ อ.แมอาย จว.เชียงใหม โดยไดชวยเหลือผูที่ติดอยูในหมูบาน
และไมสามารถชวยตัวเองได สูพื้นที่ปลอดภัย และนำกระสอบทรายวางปองกันน้ำทวม  
             - หวงวันที่ 12 ส.ค.65 กก.ตชด.34 จัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย ออกใหการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย น้ำทวมฉับพลัน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.แมสอด จว.ตาก  
    5. การสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน  
         หวงวันที่ 23 - 25 ส.ค.65 กก.ตชด.31 จัดกำลังพล รอย คฝ.กก.ตชด.31 จำนวน 1 กองรอย 
สนับสนุน บช.น. ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
    6. สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร Organizational Quarantine (OQ)  
         ผลการปฏิบัติของสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร (OQ) ณ รอย ตชด.327, 344, 345 
และ 346 ตั้งแตวันที่ 12 พ.ค.64 จนถึง 26 ส.ค.65 มียอดผูตองกักสะสมรวมทั้งสิ้น 3,458 ราย ปจจุบัน
คงเหลือ 16 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            - รอย ตชด.327  ยอดสะสม 644 ราย     ปจจุบันไมมีผูตองกักคงเหลือ 
            - รอย ตชด.344  ยอดสะสม 855 ราย     ปจจุบันไมมีผูตองกักคงเหลือ 
            - รอย ตชด.345  ยอดสะสม 1,166 ราย  ปจจุบันไมมีผูตองกักคงเหลือ 
            - รอย ตชด.346  ยอดสะสม 793 ราย     ปจจุบันคงเหลือ 16 ราย  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.3 บก.ตชด.ภาค 4 
 เหตุการณท่ีสำคัญในพื้นท่ี จชต. 
  - วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๖.๓๕ น. เกิดเหตุระเบิดประชาชนขณะกรีดยางพารา บริเวณสวนยางพารา 
บานโคกโก ม.๒ ต.โตะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต ๑ ราย คือ นางประทุม นักทอง อายุ ๕๕ ป 
ตอมาเมื่อเวลา ๐๗.๔๓ น. ของวันเดียวกัน พ.ต.ท.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ ผบ.รอย ตชด.๔๔๗ พรอมดวยชุดเก็บกูและ
ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) รอย ตชด.๔๔๗, มว.คร.รอย ตชด.๔๔๗ และกองรอยทหารพรานที่ ๔๘๑๔ เขาปดกั้นพื ้นที่ 
ไดเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก จำนวน ๑ ลูก เปนเหตุให จนท.ทหารพรานเสียชีวิต ๑ นาย และ ไดรับบาดเจ็บ จำนวน ๑๐ นาย ดังนี ้
 ๑) จ.ส.อ.สมชาย  แดงเงิน   จนท.ทหารพราน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 
 ๒) จ.ส.ต.วีนัส  ประดิษฐธรรม  ผบ.หมู สภ.สุไหงปาดี (พลขับ รอง ผกก.สภ.สุไหงปาดี) 
 ๓) พ.ต.ท.วสันต  พันธโภชน   รอง ผกก.สภ.สุไหงปาดี 
 ๔) พ.ต.ท.ธีระโชต ิ ปฐมวณิชกะ  ผบ.รอย ตชด.๔๔๗ 
 ๕) ร.ต.อ.สถาบัน  สุวรรณากาญจน  หน.ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) รอย.ตชด.๔๔๗
 ๖) ร.ต.ต.ยุทธภูมิ  สมานวงษ   รอง สว.สภ.สุไหงปาดี (รอยเวร ๒๐) 
 ๗) ร.ต.อ.ทัศนัย  ตระรุจิตต   รอง ผบ.รอย ตชด.๔๔๗ 
 ๘) ด.ต.ประพันธ  พุมนวล   จนท.ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) รอย.ตชด.๔๔๗ 
 ๙) ด.ต.อมรเทพ  ทองเหลือง  จนท.ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) รอย.ตชด.๔๔๗ 
 ๑๐) จ.ส.ต.ภานุวัฒน ชมพูนุช    จนท.ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) รอย.ตชด.๔๔๗ 
  ๑๑) นายวินัย   หนูสวัสดิ ์  ประชาชนในพ้ืนที่ 
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 - เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๕ เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิด ๑๗ จุด ๒๕ ลูก และลอบวางเพลิง ๓ จุด 
ในพ้ืนที่ จว.ยะลา จว.ปตตานี และ จว.นราธิวาส โดยแบงออกเปนแตละพ้ืนที่ ดังนี ้

พื้นที่ จว.ยะลา 
เวลา สถานที่เกิดเหต ุ จำนวนระเบดิ (ลูก) หมายเหตุ 

๐๐.๐๑ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ม.๒ ต./อ.บันนังสตา จว.ยะลา ๑  
๐๐.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (mini big c) ม.๒ ต./อ.บันนังสตา จว.ยะลา ๑  
๐๐.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (mini big c) สาขารามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จว.ยะลา ๒  
๐๐.๓๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ม.๔ ต.เปาะเสง อ.เมือง จว.ยะลา ๑  
๐๐.๓๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ภายในปม ปตท.บานพงลกูา ต.ยะหา อ.ยะหา จว.ยะลา ๑  

พื้นที่ จว.ปตตานี 
เวลา สถานที่เกิดเหต ุ จำนวนระเบดิ (ลูก) หมายเหตุ 

๐๐.๒๐ น. ปมน้ำมันบางจาก ม.๘ ต.บอทอง อ.หนองจิก จว.ปตตาน ี ๑  
๐๐.๒๐ น. รานสะดวกซื้อ (mini big c) ม.๕ ต.น้ำดำ อ.ทุงยางแดง จว.ปตตาน ี - เหตลุอบวางเพลิง 
๑๒.๐๐ น. ปม ปตท.ปาลสั ๒ ม.๕ ต.ลางา อ.มายอ จว.ปตตาน ี ๑ เก็บกูฯ ได 

พื้นที่ จว.นราธิวาส 
เวลา สถานที่เกิดเหต ุ จำนวนระเบดิ (ลูก) หมายเหตุ 

๐๐.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (mini big c) อ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ๑  
๐๐.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) อ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ๑  
๐๐.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ม.๒ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ๑  
๐๐.๒๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ภายในปม ปตท. ต.ซากอ อ.ศรสีาคร จว.นราธิวาส ๑  
๐๐.๓๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ภายในปม ปตท. ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธวิาส ๑  
๐๐.๔๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ต.ศรสีาคร อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส  ๑  
๐๑.๐๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ๑  
๐๑.๐๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven), ตู ATM กรุงไทย, หัวจายน้ำมัน (๖ หัวจาย) ภายในปม

น้ำมัน ปตท.ปาลสั  ม.๓ ต.ปาเสมสั อ.สไุหงโก-ลก จว.นราธวิาส 
๘  

๐๑.๐๐ น. ตู ATM .ภายในปมน้ำมัน ม.๓ ต.ปาเสมสั อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ๑ เก็บกูฯ ได 
๐๑.๐๐ น. รานสะดวกซื้อ (mini big c) ม.๒ ต./อ.จะแนะ จว.นราธิวาส - เพลิงไหม 
๐๑.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ม.๑ ต./อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ๑  
๐๑.๑๐ น. รานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ต.ผดงุมาตร อ.จะแนะ จว.นราธิวาส - เพลิงไหม 
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 ๒. ตรวจเย่ียม รร.ตชด. ในสังกัด เพื่อเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ 
  ตามนโยบาย ผบช.ตชด. ใหหนวยในสังกัด ดำเนินการเตรียมความพรอมใน รร.ตชด. โดยดำเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไขดานกายภาพอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม รวมถึงโครงการตามพระราชดำริ เพื่อรองรับ
กำหนดการเสด็จฯ ในระยะเวลากระชั้นชิด โดยสามารถรับเสด็จ ไดทันในทุกกรณี  
  ในหวงเดือน ก.ค. - ส.ค.๖๕ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดจัดทำแผนตรวจเยี่ยม รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๑ 
จำนวน ๖ โรงเรียน, กก.ตชด.๔๒ จำนวน ๔ โรงเรียน และ กก.ตชด.๔๔ จำนวน ๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๓ โรงเรียน 
โดยไดใหคำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ ตอไป 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
 การเตรียมการพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ในวาระเยี่ยมอำลาหนวย 
ประจำป 2565 ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
  1. การจัดกำลังพลสวนสนาม 
   1.1 การจัดเตรียมขบวนสวนสนาม ประกอบดวย 5 กองพัน  
   - กองพันที่ 1 กองพันรบพิเศษ   
    - กองพันที่ 2 กองพันถวายความปลอดภัย 
    - กองพันที่ 3 กองพันปฏิบัติการพิเศษชาย 
    - กองพันที่ 4 กองพันปฏิบัติการพิเศษหญิง 
    - กองพันที่ 5 ขบวนยานยนต 
      จัดกำลังพลประมาณ 510 นาย  และขบวนยานยนต จำนวน  14 คัน ประกอบดวย  
    - ขบวนยานยนต กก.๓ บก.สอ.ฯ จำนวน 7 คัน  
    - ขบวนยานยนต กก.5 บก.สอ.ฯ จำนวน 3 คัน  
    - ขบวนยานยนต (รถถัง V150) ของ กก.ตชด.14  จำนวน 4 คัน  

 1.2 การฝกซอม 
 เริ่มทำการฝกซอมตั้งแตวันที่ 25 ส.ค.65 – 15 ก.ย.65 

 2. การเตรียมพิธีเปดสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
  การดำเนินการโครงการ 

   - สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีความประสงคที่จะทำโครงการสรางสนามยิงปน บริเวณพื้นที่
ในความดูแลของ บก.สอ.บช.ตชด. เพ่ือใชในการสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

       - บก.สอ.บช.ตชด.จึงไดรวมกับกองโยธาธิการ สำนักงานสงกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจ
แหงชาต ิดำเนินการจัดทำโครงการขึน้ 

   - สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข ตั้งอยูที่ บ.พุมะคำ ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จว.เพชรบุรี 
โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๖๙๗.๕ ไร โดย บก.สอ.บช.ตชด. ไดปรับพ้ืนที่เพื่อรองรับการกอสรางในเบื้องตน  
 โดยโครงการกอสรางแบงเปน 2 ระยะ 
 ระยะที่ 1 เปนการกอสรางอาคารฝกยิงปน พรอมหองควบคุมระยะเปา, อาคารหองน้ำ, 
คลังเก็บอุปกรณ, งานขยายเขตไฟฟา และงานปายสนามฝก 
 ระยะที่ 2 เปนงานกอสราง ประกอบดวยงานกอสรางอาคารบรรยายสรุป, งานสรางถนน,  
ฝายน้ำลน และงานระบบเปาเพ่ือสนับสนุนการฝก  

 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสรางในระยะที่ 1 ตั้งแตเดือน เม.ย.65 เปนตนมา โดยกิจการ
รวมคา ไทยวิจิตร-ทอปฟ เปนผูดำเนินการ 
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 ความคืบหนาของโครงการ 
 - ขุดหลุมรากฐาน และผูกเหล็กตะแกรง 
 - เทคอนกรีตหยาบ ฐานราก 
 - เทคอนกรีต วางโครงสรางเสาตอหมอ และเทโครงสรางเสาตอหมอ 
 - ขยายเขตไฟฟา ปกเสาไฟฟา และตอระบบไฟฟาเสร็จเรียบรอย 
 - การเตรียมการเปดปายสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
 รูปแบบปายสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
 - ปายสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข เปนปายโครงสรางคอนกรีต 
 - ฐานปายความสูง 1 เมตร 40 เซนติเมตร 
 - ตัวปายสูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร, ความกวางขนาด 7 เมตร 
 - ฐานปายมีความหนา 60 เซนติเมตร, ตัวปายมีความหนา 40 เซนติเมตร 
 - อักษรโลหะหนาตันทำสีดำดาน หนา 25 มิลลิเมตร 
 - โลโกหนวยสแตนเลสสีเงิน แบบดาน กัดกรดลงสี 
 ขั้นตอนการเตรียมการเปดสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
  1. ผบ.ตร. เดินทางมาถึงสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข  
  2. ผบ.ตร. กลาวเปดสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข  
  3. ผบ.ตร. เปดปายสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข ดวยวิธีการดึงผาแพรเปดปาย 
  4. ผบ.ตร. และคณะผูบังคับบัญชา รวมปลกูตนไม 
  5. ผบ.ตร. และคณะผูบังคับบัญชา เยี่ยมชมพ้ืนที่สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข  
  6. ผบ.ตร. เดินทางกลับ บก.สอ.บช.ตชด. 

 แผนการเดินทางของผูบังคับบัญชา โดยอากาศยาน ฮ. 
 1. ผบ.ตร. เดินทางจาก บก.สอ.บช.ตชด. ถึง สนาม ฮ.ชั่วคราว สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
ใชเวลาการเดินทางประมาณ 15 นาที 
 2. ฮ. สง ผบ.ตร.และคณะผูบังคับบัญชา แลวยกตัว ไปจอดที่สนาม ฮ.ชั่วคราว วัดพุมะคำ 
 3. ผบ.ตร. เปดปายสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข จนเสร็จพิธี 
 4. ฮ. ยกตัวจากสนาม ฮ. ชั่วคราว วัดพุมะคำ มารับ ผบ.ตร. และคณะผูบังคับบัญชา 
ที่ สนาม ฮ.ชั่วคราว สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข 
 5. ผบ.ตร. และคณะผูบังคับบัญชา เดินทางกลับ บก.สอ.บช.ตชด. 

 แผนการเดินทางของผูบังคับบัญชา โดยรถยนต 
 การเดินทางโดยรถยนต จาก บก.สอ.บช.ตชด. ไปยังสนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข ระยะทาง 
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 40 นาที 
 3. การซอมแซมแทนฐานเสาธงชาติ บก.สอ.บช.ตชด. 

  ปรับปรุงซอมแซมแทนฐานเสาธงชาติ เพ่ือใชเปนปะรำพิธี ขณะนี้ใกลแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 70 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 1. ผลการปฏิบัติท่ีสำคัญ 
  เมื่อวันที่ 20 ส.ค.65 เวลา 09.55 น. พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม
หนวย บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหแกขาราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม 



- ๑๐ - 

ผบช.ตชด. พรอมดวย พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด. และขาราชการตำรวจในสังกัดรวมใหการตอนรับ 
ณ หองประชุมชัยจินดา ชั้น 4 

  2. งานดานการฝกอบรม (นอกแผน) 
    2.1 หลักสูตรพลแมนปนในพื้นที่เขตเมือง (Urman Marksmanship) 
   กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. รวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษทางเรือสหรัฐอเมริกา และสำนักงานปราบปราม 
ยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ ส.ค.๖๕ โดยมีผูเขารับการฝกจำนวน ๑๒ นาย 
  2.2 โครงการฝกอบรมขาราชการตำรวจเพื่อรองรับการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค 
และการประชุมที่เกี่ยวของ ป พ.ศ.2565 

  บก.กฝ.บช.ตชด. สงครูฝกในสังกัดเขารวมสังเกตการณการฝกของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  
เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการฝกของหนวยตอไป 

  2.3 ฝกการใชอาวุธปนพกประจำกาย ใหขาราชการตำรวจตรวจคนเขาเมือง จว.ฉะเชิงเทรา 
ณ สนามยิงปน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. หวงวันท่ี ๙ ส.ค.๖๕ 

 3. งานจิตอาสาพระราชทาน 
  3.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 20 ครั้ง  
  ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมกิจกรรม “ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” 
  3.2 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัต ิจำนวน 3 ครั้ง แบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังนี ้
   - จัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผูปวยติดเตียง จำนวน 2 ครั้ง โดยไดนำสิ่งของอุปโภค - บริโภค, 
ยาเวชภัณฑ และหนากากอนามัย 
   - จัดกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย จำนวน 1 ครั้ง ที่บานทับเดื่อ 
ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
  - กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต จำนวน 1 ครั้ง 
   เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแกว ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. นำขาราชการตำรวจ 
และผูรับการฝกอบรม หลักสูตร นสต.รุนที่ ๒/๖๔ เขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ ส.ค.๖๕ รวมกับ ตำรวจ กก.ตชด.๔๒, 
สภ.ทุงสง ผูรวมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ หอประชุมธรรมราช  
 3.3 จิตอาสาภัยเฉพาะกิจ จำนวน 1 ครั้ง 
  เมื่อวันท่ี ๒๐ ส.ค.๖๕ พ.ต.ต.หญิง ธัญชนก นามวิบูลย สว.ฝอ.บก.กฝ.ฯ ไดปฏิบัติหนาที่จิตอาสา
เฉพาะกิจเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีเสด็จฯ ไปทรงเปดอาคาร
สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมแหงใหม และทอดพระเนตรหองตาง  ๆภายในอาคารสถานีฯ กับวิดีทัศน 
แนะนำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ โดยปฏิบัติหนาที่ในสวนของการดูแลประชาชนที่มาเฝารอรับเสด็จหนาโรงเรียนวังไกลกังวล 
 4. งานเทิดทูนสถาบัน 
  - ทุกหนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ผานเว็บไซตหนวยราชการในพระองค 
  - ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
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  - ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุม และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในพระบรมราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระราชชนนีพันปหลวง 
  - เมื่อวันที่ 8 - 14 ส.ค.6๕ ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ
มาประทับแรมในพื้นที่คายนเรศวร (เปนการสวนพระองค) ในการนี้ไดเสด็จในพื้นที่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. รวม 1 ครั้ง 
หนวยไดจัดกำลังพลพรอมดวยชุดเก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. ตามเสนทางเสด็จ ผลการปฏิบัติ
เปนไปดวยความเรียบรอย 
  - วันที่ ๘ ส.ค.๖๕ ชุดตรวจพิสูจนฯวัตถุระเบิด นำโดย ร.ต.อ.อุดม อุดมสิริวิวัฒน รอง สว.กก.๕ 
บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมพวกรวม ๕ นาย บูรณาการการปฏิบัติรวมกับชุดเก็บกูฯ และชุดสุนัขสงคราม กก.ตชด.๓๓ 
ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
ณ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
 5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  - สงขาราชการตำรวจในสังกัด เขารวมอบรมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหนวย ศึกษาอบรมของ ตร. ที่มีการฝกอบรมหลักสูตรประจำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหวางวันที่ 22 - 24 ส.ค.65 ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. อ.บางละมุง จว.ชลบุร ี
  - วันที่ 4 - 5 ส.ค.65 รับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำป พ.ศ.2564  
จาก พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. พรอมดวย พล.ต.ต.กุลพงศ บูรณปทมะ ผบก.สศป. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 3.6 บก.อก.บช.ตชด. 
 3.6.1 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.    
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 
26 ส.ค.65) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งบประมาณรายจายภาพรวม 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 93.00 เบิกจาย รอยละ 66.79 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 26.21 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 88.41 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 11.59 
2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 98.00 เบิกจาย รอยละ 81.97 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 16.03 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 83.42 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 16.58 
3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 75.00 เบิกจาย รอยละ 38.90 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 36.10  

เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 97.57 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 2.43 
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  2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันท่ี 26 ส.ค.65 (เรียงลำดับตาม
ผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    
    

 
  
 
  
    

 
   
 
  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 26 ส.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใช
จายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
26 ส.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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     ที่ประชุม รับทราบ  
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 3.6.2 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.    
  เรื่องที่ ๑ เฝาฯ รับเสด็จ และถวายรายงาน 
 วันเสารท่ี 20 ส.ค.65 เวลา 18.00 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. เฝาฯ รับเสด็จ
และถวายรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมที่ใช DLTV ใน รร.ตชด. ตอ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ณ สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ   
 เรื่องที่ 2 ขอเชิญรับโลรางวัล รร. และหนวยงานที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ
 วันศุกรที่ ๒ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) ขอเรียนเชิญ ผบช.ตชด. เปนเกียรติเขารวมพิธีเปดการใชงานระบบการทดสอบออนไลน 
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และพิธีเขารับมอบรางวัล รร. และหนวยงาน 
ที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กทม. 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
4. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต   รอง ผบช.ตชด. 
 - หวงวันที่ 21 - 31 ส.ค.65 ตร.ไดสั่งการใหมีการระดมกวาดลางอาชญากรรมและยาเสพติด 
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอชมเชยหนวยปฏิบัติทุกกองบังคับการ   
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.2 พล.ต.ต.วรายุทธ   สุขวัฒน   รอง ผบช.ตชด.  
 4.2.1 เนื่องจากเปนประธานตรวจรับพัสดุตามโครงการกอสรางศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการ ตร. ในระยะที่ 3 (Sea Sand Sun Cha Am Resort) ไดดำเนินการสงมอบงานงวดสุดทายเรียบรอย เมื่อวันที่ 
26 ส.ค.65 ในวงเงินงบประมาณที่คงเหลือคาดวาสามารถเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบาย 
บช.ตชด. และ ตร. ไดทันตามสั่งการ 
 4.2.2 การดำเนินการเรื่องพิพิธภัณฑและหอเกียรติยศ ไดรับอนุมัติจาก ผบช.ตชด. ใหจัดตั้ง
คณะทำงานยอย ซึ่งจะไดรวมรวมขอมูลสรุปรายงาน เสนอคณะทำงานชุดใหญ เพื่อจัดเตรียมขอมูลแนวทาง 
งบประมาณ และสถานที่ตั้งตอไป 
 4.2.3 ผบช.ตชด. ไดอนุมัติใหมีการฝกอบรมโดรน และใหมีการเตรียมเสนอขออนุมัติในการจัดตั้ง
ศูนยบินโดรนของ บช.ตชด. รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องบินโดรนจาก ตร. และการจัดหางบประมาณในปถัดไป 
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.3 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน  
 4.3.1 ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้นที่ชวยกันเขมงวดกวดขัดผูใตบังคับบัญชา และการ
ปฏิบัติภารกิจ การสนับสนุนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของหรือหนวยขางเคียงเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4.3.2 การสับเปลี่ยนกำลังพลในพื้นที ่จชต. ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ศปก.ตร.สน. มีกำหนดนโยบาย
ปรับลดกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. ฝากให บก.ตชด.ภาค 4 พิจารณาการปรับกำลังพลใหเปนไปตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบจาก ศปก.ตร.สน. และวางแผนการถอนกำลังพล 
 4.3.3 การสับเปลี่ยนกำลังพลในพ้ืนที่เขาพระวิหาร ให กก.ตชด.22 รับผิดชอบการควบคุมกำกับดูแล 
กำหนดแนวทาง ปรับโครงสรางการใชกำลังและเรื่องงบประมาณ 
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 4.3.4 กำชับทุกหนวยเรื่องเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหเปนไป
ตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด 
 4.3.5 เนนย้ำทุกหนวยปฏิบัติในการปรับปรุงท่ีตั้งฐานปฏิบัติการตามแผนปองกันชายแดน โดยจะตอง
มีรูปแบบถูกตองตามหลักยุทธวิธี และผูบังคับบัญชาตองลงไปตรวจเยี่ยม ควบคุมกำกับดูแล ใหคำแนะนำ 
แนวทางการปฏิบัติ  
 4.3.6 ใหทุกหนวยปฏิบัติเตรียมความพรอมดานกำลังพลกองรอยควบคุมฝูงชน และอุปกรณตางๆ  
 4.3.7 ขอขอบคุณชุดชวยเหลือผูประสบภัยของทุกหนวย ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
และใหทุกหนวยเตรียมความพรอมของกำลังพล เฝาฟง ติดตามสถานการณ หากเกิดเหตุสามารถปฏิบัติภารกิจไดทันท ี
 4.3.8 เนนย้ำทุกหนวยเรื่องการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ รร.ตชด. ใหหนวยจัดทำแผน 
การปฏิบัต ิและการพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามวงรอบ 

 4.3.9 ฝาก บก.กฝ.บช.ตชด. เรื่องรูปแบบการฝก ใหคิดปรับปรุงรูปแบบการฝกยุทธวิธี การใชไม
งาม การใชอาวุธปนไฟฟา เพ่ือใหสอดครองกับอาชญากรรมในรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในเมือง 
 4.3.10 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่องการกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชาอยางใกลชิด 
 4.3.11 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูท่ีมี
อาการซึมเศราเสี ่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชู สาว โรคพิษสุราเรื ้อรัง 
หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 
 4.3.12 ใหผูบังคับบัญชากำชับกวดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ 
 4.3.13 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ
และการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  15.00 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. 
 
 


