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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 9/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันจันทรที ่3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 9/๒๕๖5 

เมื่อวันจันทรที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชมุวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

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

ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 6. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. 
 7. พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. 
 8. พล.ต.ต.วรณฏัฐ  ผันผอน  รอง ผบช.ตชด. 
 9. พล.ต.ต.ชวนนท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

10. พล.ต.ต.ธนพล  โอบออม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
11. พ.ต.อ.เสวัจ   พิชิตภัย  รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.สอ.บช.ตชด. 
12. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
13. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 
14. พล.ต.ต.ประกอบ   พลเตชา  ผบก.ตชด.ภาค 3 
15. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑6. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
17. พ.ต.อ.กฤตชาติ  พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
18. พ.ต.อ.พันธุพัฒน  พรประสิทธิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 19. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
20. พ.ต.อ.หญิง กุลชไม   สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
21. พ.ต.อ.ปนัตถ  มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.อ.ปรีชา   นิสัยสม  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
23. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
24. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
25. พ.ต.อ.พิศาล  ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
26. พ.ต.ท.สวัสดิ ์           คำภิรานนท รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
27. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
28. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
29. พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ  เปลงสงวน รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 
30. พ.ต.อ.หญิง ศรีธร   ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
31. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
32. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
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33. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน  เพ้ียนภักตร รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
34. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
35. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓6. พ.ต.ท.พิภพ   พรหมยก  รอง ผกก.8 ฯ รรท.ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓7. พ.ต.อ.เพ่ิมศักดิ ์  ตาตะนันท  รอง ผบก.อก.ฯ รรท.ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
39. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
40. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
41. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
42. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮิง  ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
43. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
44. พ.ต.ท.หญิง ชมบงกช  มาลีหวล  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
45. พ.ต.ท.อนุชา   อุดมเกษตรรัตน รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
 46. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธ ิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 47. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 

 48. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร  สุนทรโชต ิ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 49. พ.ต.อ.มงคล   วิลัยเกษม ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 

50. พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
51. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
52. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
53. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
54. พ.ต.ท.หญิง ณัชชา  เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
55. พ.ต.อ.ปาริชาติ   บรรจงปร ุ ผกก.ตชด.21 
56. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22     
57. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
58. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
59. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
60. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
61. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
62. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
63. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
64. พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
65. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
66. พ.ต.อ.ยงศกัดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43 
67. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
68. พล.ต.ต.ไพโรจน  ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.  เลขานุการ 
69. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
- วาที่ พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  ลาปวย 
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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. 
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 8/๒๕65 เมื่อวันจันทรที่ 29 ส.ค.65 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่8/๒๕65 เมื่อวันจันทรที่ 29 ส.ค.65 
3. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 3.1 บก.ตชด.ภาค 1 
 - ผลกระทบสถานการณการสูรบบริเวณชายแดนไทย-พมา ในพื้นที่ จว.กาญจนบรุี (กก.ตชด.13) 
  1. สถานการณการสูรบในเมียนมา 
   1.1 ฝงตรงขาม อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี (รอย ตชด.134) 
    วันที่ 28 ก.ย.65 
 เวลา 04.00 น. กองกำลัง KNLA. พล.น.6 พัน.27 รอย 3 กลุม (KNU) รวมกับ 
กองกำลัง PDF ประจำพื้นที่ บ.เลผะทอ/บ.พญาดอง (พิกัด MT 240026) อ.พญาตองชู จว.จะอินเซ็กจี รัฐกะเหรี่ยง 
ประเทศเมียนมา ไดโจมตีและยิงปะทะกับ กำลังพล ทหารเมียนมา พัน.ร.283 (คอลัมน 2) ตรงบริเวณที่ตั้ง
ฐานปฏิบัติการพญาดอง (พิกัด MT 240025) บ.เลผะทอ/บ.พญาดอง (พิกัด MT240026) อ.พญาตองชู 
จว.จะอินเซ็กจี รัฐะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา หางจากชายแดนไทย ประมาณ 10 กิโลเมตร 

 เวลา 07.00 - 09.00 น. ทหารเมียนมา พัน.ป. 315 ประจำที่ตั้งฐานปฏิบัติการ
นะกาดอง ของทหารเมียนมา พัน.ป.315 (พิกัด MS 318943) บนเนิน 327 เนินเจดียปนใหญ (อะมะตะ) 
บ.ใหม (ยัวติ๊ด) อ.พญาตองชู จว.จะอินเซ็กจี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ไดยิงสนับสนุนใหกับทหารเมียนมา 
พัน.ร.283 ตรงบริเวณที่ตั้ง ฐานปฏิบัติการพญาดอง (พิกัด MT 240025) บ.เลผะทอ/บ.พญาดอง (พิกัด MT 
240026) อ.พญาตองชู จว.จะอินเซ็กจี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา 
     เวลา 10.00 - 10.30 น. กองกำลัง KNLA.พล.น.6 พัน.27 รอย 3 กลุม (KNU) รวมกับ 
กองกำลัง PDF ไดนำกำลังบุกเขายึดที่ตั้งฐานปฏิบัติการพญาดอง (พิกัด MT 240025) บ.เลผะทอ/บ.พญาดอง (พิกัด 
MT 240026) อ.พญาตองซู จว.จะอินเซ็กจี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ไดสำเร็จ และไดสงกำลังเขาตี ทหารเมียนมา 
พัน.315 ประจำที่ตั ้งฐานปฏิบัติการนะกาดอง (บนเนิน 327) เนินเจดียปนใหญ (อะมะตะ) บ.ใหม (ยัวติ๊ด) 
อ.พญาตองซู จว.จะอินเซ็กจี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา แตไมสามารถยึดฐานได 
      เวลา 13.00 น. ไดมีเครื่องบินไมทราบชนิด บินวนอยูบริเวณดังกลาว 
     จากการตรวจสอบเบื้องตน ผลการปะทะ ทหารเมียนมา เสียชีวิต จำนวน 13 คน 
รวมถึง พ.ต.วินจออู รอง ผบ.พัน.ร.283 (ผบ.คอลัมน 2) เสียชีวิตดวย ในข้ันตนยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 

       วันที่ 30 ก.ย. 65  
  เวลา 20.00 น. ทหารเมียนมา เสริมกำลัง 200 นาย ที่จะอินเซยจี 
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  1.1 แถบเสน A เพื่อจะนำมาเสริมฐานพะยาดอง ที่ถูกตีแตกไป (ดวยการนำรถ 
มาสงและเดินเทาตอ) แตไมสามารถเสริมกำลังได เนื่องจากมีกองกำลัง KNLA รอย 3 พัน 27 ท่ีบานพะยาดอง สกัดไว 

           1.2 แถบเสน B เพ่ือจะนำมาเสริมฐาน ทหารเมียนมา พัน คร.339 บานทิทาบอง 
(ดวยการนำรถมาสงและเดินเทาตอ) แตกองกำลัง KNU เจะโดง และจุดตรวจ KNU กะแยแซ สกัดไว ทำใหทั้ง 2 ท่ี 
ยังไมสามารถทำการเสริมกำลังทหารดวยรถ และเดินเทาได   

  1.3 คาดการณวา จะทำการสงกำลังและทำการโจมตีโดยเครื่องบินแตดวย
สภาพอากาศยังไมเอื้ออำนวย จึงยังไมสามารถใชเครื่องบินได หากหมดฤดูฝนหรือสภาพอากาศเปด คาดวาจะมี
การสงกำลังหรือการโจมตีโดยเครื่องบิน 
   1.2 ฝงตรงขาม อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี (รอย ตชด.135) 
    - เหตุการณทั่วไปปกติ 
   1.3 ฝงตรงขาม อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี (รอย ตชด.136) 
     วันท่ี 6 ก.ย. 65 
     เวลา 09.00 น. จนท.รอย ตชด.136 ประจำฐานปฏิบัติการชองทางหวยโมง ไดยิน
เสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้ง คาดวานาจะเปนเครื่องยิงลูกระเบิดประจำฐานปฏิบัติการ ทหารเมียนมา ตรงขาม
ชองทางหวยโมง และไดรับแจงขาวจากแหลงขาวที่เชื่อถือได 
     เวลา 14.00 น. กลุมนายกอราโพ รวมกับกองกำลัง PDF ไมทราบจำนวน ซุมโจมตี
ทหารเมียนมา พัน ร.265 โดยมี พ.ท.กูกูออง เปน ผบ.ชุด บริเวณเสนทางจาก บ.ชางเผือก - สันแดน ฝงตรงขาม
ชองทางหวยโมง หางจากชายแดนไทยประมาณ 10 กิโลเมตร 
     ผลการปะทะ ทหารเมียนมา เสียชีวิต 12 นาย บาดเจ็บ 17 นาย กลุมนายกอราโพ 
และกองกำลัง PDF ยังสามารถยดึอาวุธปน กระสุน และวัตถุระเบิด ไดจำนวนหนึ่ง 
    วันที่ 7 ก.ย.65 
     เวลา 07.53 น. จนท.รอย ตชด.136 ประจำฐานปฏิบัติการชองทางหวยโมง ไดยินเสียง
ระเบิดดังขึ้น 3 ครั้ง คาดวานาจะเปนเครื่องยิงลูกระเบิดประจำฐานปฏิบัติการทหารเมียนมา ตรงขามชองทางหวยโมง 
     เวลา 14.40 น. มีเครื่องบินไมทราบฝายบินเหนือสันแดนฝงเมียนมา ตรงขาม
ชองทางหวยโมง 
     เวลา 17.30 น. ไดยินเสียงระเบิดดังข้ึน 3 ครั้ง คาดวานาจะเปนเครื่องยิงลูกระเบิด
ประจำฐานปฏิบัติการทหารเมียนมา ตรงขามชองทางหวยโมง ประมาณ 10 นาท ี
     เวลา 18.00 น. ไดยินเสียงปนเล็กยาวยิงปะทะกันคาดวานาจะเปนบริเวณวัดที่อยู
บนสันแดน ดังอยางตอเนื่อง ผานไป 10 นาที มีเสียงระเบิดดังข้ึนอีก 3 ครั้ง และเสียงปนเล็กยาวปะทะกันยิงเปนชุด 
ชุดละประมาณ 10 นาที เสียงยิงดังอยางตอเนื่อง 
     เวลา 19.10 น. เสียงปนไดสงบลง 
     ผบ.รอย ตชด.136 จัดกำลังพล มว.ตชด.1363 รวมกับ ทหาร ฉก.ลาดหญา, 
จนท.อส. อ.ไทรโยค ทำการลาดตระเวนโดยใช จยย. ติดตามสถานการณและตรวจสอบหาขาว บริเวณเสนทาง
ไปบานชางเผือก ฝงประเทศเมียนมา และขึ้นไปตรวจสอบยอดผูอาศัย จากหมูบานชางเผือก อยูบริเวณแนวรั้วกั้น
หีบเพลง มีจำนวนผูอพยพ 29 คน 10 ครอบครัว (ปจจุบันผูอพยพเดินทางกลับภูมิลำเนาหมดแลว) 
    วันที่ 30 ก.ย.65 
     เวลา 12.00 น. มว.ตชด.1363 ไดยินเสียงดังคลายระเบิด จำนวน 2 ครั้ง 
บริเวณฝงตรงขามชองทางหวยโมง ยังไมทราบสาเหตุท่ีแนชัด และยังไมมีผลกระทบตอประเทศไทย 
 



- ๕ - 

   1.4 ฝงตรงขาม อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี (รอย ตชด.137) 
    วันที่ 28 ก.ย.65 
     เวลา 11.30 น. กองกำลัง PDF ไดโจมตียิงดวยอาวุธปนเล็กยาวฐานทหารเมียนมา 
พัน ร.25 ค.1 (พิกัด NR 181114) เนิน 700 บ.ทามะพิ้ว กิ่ง อ.เมตตา จว.ทวาย มี ร.อ.ซอมินไถ เปน ผบ.รอยฯ 
ดานตรงขาม ชองทางตะโกปดทอง ชุมชนตะโกปดทอง บ.ตะโกลาง ม.8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุร ีทหารเมียนมา 
พัน ร.25 ไดตอบโตดวยอาวุธปน ดังนี ้
      1. ปนเล็กยาวจำนวน ประมาณ 300 นัด 
      2. ปนกลจำนวน ประมาณ 300 นัด 
      3. RPG จำนวน 3 นัด 
      4. ปน ค. จำนวน 6 นัด 
     เวลา 12.00 น. เสียงปนไดสงบลง ไมทราบความสูญเสียของทั้งสองฝาย 
  2. ขอพจิารณา/แนวโนม 
   2.1 สถานการณการอพยพหนีภัยสูรบในเมียนมา 
     - ปจจุบันยงัไมมีการอพยพ 
    - กรณีมีการอพยพเขามาในประเทศไทย บูรณาการรวมกับหนวยงานความมั่นคง จว.กาญจนบุรี 
โดยศูนยสั่งการชายแดนฯ กำหนดพืน้ที่ปลอดภยัชัว่คราว (กกล.ปองกันชายแดนรับผิดชอบ) จำนวน 4 แหง ดังนี ้
ลำดับ พ้ืนที่/ชองทางที่อพยพเขามา พ้ืนที่ปลอดภัยชั่วคราว จำนวนคนรองรับได 

1 รร.ซองกาเรีย (สาขาพระเจดียฯ) บ.พระเจดียสามองค ต.หนองล ู
อ.สังขละบุรฯี 

200 - 300 

2 ศูนยปฏิบัติธรรมดานพระเจดยีฯ 
บ.ไรออย 

บ.พระเจดียสามองค ต.หนองล ู
อ.สังขละบุรฯี 

500 - 700 

3 ชองทางหกพันไร ชองทางหกพันไร ต.หนองล ู
อ.สังขละบุรฯี 

200 - 300 

4 ชองทางพุน้ำรอน บ.พุน้ำรอน ต.บานเกา อ.เมืองฯ 500 - 700 

   2.2 กรณีมีีกระสุนปนใหญตกฝงไทย ทำการอพยพประชาชนเขาพื้นที่ปลอดภัย ดังนี้ 
    รอย ตชด.134 
     1. รร.ซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรีฯ 
     2. วัดเตาถาน บ.พระเจดียสามองค ต.หนองลู อ.สังขละบุรีฯ 
     3. วัดถ้ำแกวสวรรคบันดาล บ.พระเจดียสามองค ต.หนองลู อ.สังขละบุรีฯ 
    รอย ตชด.135 

 - อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ บ.อีตอง ม.1 ต.ปลอก อ.ทองผาภูมฯิ 
    รอย ตชด.136 

 1. รร.ตชด.บานบองตี้ลาง ต.บองตี้ อ.ไทรโยคฯ  
 2. รร.ตชด.เฮงเคล็ไท ต.บองตี้ อ.ไทรโยคฯ  

 3. รร.ตชด.วัดสุธาสินี ต.บองตี้ อ.ไทรโยคฯ  
    รอย ตชด.137 

 - บริเวณโบสถคริสต บ.ตะโกลาง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
 2.3 กรณีมีการรุกล้ำนานฟาจากอากาศยาน ของทหารเมียนมา 

 - กองพลทหารราบที่ 9 (กกล.สุรสีห) ไดทำหนังสือแจงเตือนทหารเมียนมาเรียบรอยแลว 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.2 บก.ตชด.ภาค 2 
 1. ความคืบหนาการเตรียมความพรอมการประชุมเตรียมการจัดงานครบรอบ 100 ปชาตกาล 
ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต (กก.ตชด.21) 
  ประวัติความเปนมา   
   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต ขึ้นที่บานโพธิ์ทอง 
ต.ตะเคยีน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร เมื่อป 2555 เพ่ือเปนอนุสรณแดทานผูหญิงสปุระภาดา เกษมสันต อดีตราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ซึ่งถึงแกอนิจกรรมเนื่องจาก
เฮลิคอปเตอรในขบวนเสด็จฯ ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540 ณ จ.นราธิวาส  
  สถานที ่
   ตั้งอยูหมูท่ี 7 บานโพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร พิกัด UB552011 
    - หางจากที่วาการอำเภอกาบเชิง  ระยะทาง    9  กิโลเมตร 
    - หางจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร  ระยะทาง   68 กิโลเมตร 
    - หางจาก กก.ตชด.21   ระยะทาง   63 กิโลเมตร 
    - หางจากชายแดนไทย/กัมพูชา  ระยะทาง    5   กิโลเมตร 
  บุคลากร  จำนวน   12  คน 
    - พ.ต.ต.วิสูตร  สายสุด  ปฏิบัติหนาที่ครูใหญ 
    - ครู ตชด. จำนวน    10  นาย 
    - ครู ผดด.   จำนวน     1  คน 
  จำนวนนักเรียน 
    - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ชาย  32 คน   หญิง  33  คน  รวม  65  คน 
    - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชาย  84 คน   หญิง  84  คน  รวม 168 คน  
    - รวมท้ังสิ้น   ชาย 116 คน  หญิง 117 คน  รวม 233 คน 
  การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการรับเสด็จ และการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปชาตกาล 
ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต  
   ดวย ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต จะมีชาตกาลครบ 100 ป ในวันที่ 18 พ.ค.66 
โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รวมกับ บช.ตชด.และหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นควรที่จะจัดกิจกรรมฉลองในโอกาสดังกลาวขึ้น เพื่อสืบทอดเจตารมณ
ของทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต เกี่ยวกับการเสริมสรางชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชนบทดวยการใช
ภูมิปญญาไทยในการทอผาและปลูกหมอนเลี้ยงไหม รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหดีข้ึน  
  หัวขอการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. การขยายผลลงสูชุมชนบานโพธิ์ทองและบานรมราษฎร ซึ่งเปนหมูบานในเขตบริการ
ของโรงเรียน มีครัวเรือนเปาหมาย 100 ครัวเรือน คือ 
    1.1 กลุมเศรษฐกิจพอเพียง หนวยงานที่รับผิดชอบ  กรมสงเสริมสหกรณการเกษตร 
    1.2 กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม หนวยงานที่รับผิดชอบ  กรมหมอนไหม 
    1.3 กลุมทอผาไหม  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กรมหมอนไหม 
   2. การพัฒนาโรงเรียน การเตรยีมสถานท่ีเพื่อดำเนินการกอสรางและปรับปรุงโรงเรียน ดังนี้ 
    2.1 การกอสรางอาคารเรียน   งบประมาณ       2,850,000  บาท 
   2.2 การกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค งบประมาณ       320,000 บาท 
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   2.3 งานปรับปรุงหองพยาบาล        งบประมาณ        30,000  บาท 
   2.4 คาครุภัณฑจัดซื้อหรือสั่งซื้อ        งบประมาณ       192,000  บาท 
   3. โครงการรณรงคการอานออกเขียนได ประกอบดวย   
   3.1 การประกวดแขงขันคดัลายมือ 
   3.2 การประกวดวาดภาพ 
   3.3 การประกวดเขียนเรียงความ  
   3.4 การประกวดอานเอาเรื่อง  
   3.5 การประกวดกลาวสุนทรพจน 
   4. จัดหองเกียรติยศ ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต กก.ตชด.21  

    หนวยไดรวบรวมขอมูล จัดตามรูปแบบการจัดมุมสมเด็จยา 
   5. หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน เรื่องเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  

    จะดำเนินการระหวางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 
   6. กิจกรรมวันเสด็จฯ 
    6.1 เปดหองเกียรติยศ 
    6.2 พระราชทานรางวัลการอานออกเขียนไดใหแกนักเรียน ทอดพระเนตรผลงาน 
    6.3 ทอดพระเนตรหลักสูตรทองถ่ิน นักเรียนสาธิตการดำเนินกิจกรรม 
    6.4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ แสดงผลงานการขยายผลสูชมชน ผลงานชุมชน 

  ผูอำนวยการโครงการสวนพระองคฯ ประชุมติดตามความกาวหนาการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 
๑๐๐ ปชาตกาล ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต ในวนัที่ ๓ - ๔ ต.ค.๖๕  
 2. การจัดกำลังรักษาความสงบเรียบรอย ทก.ตชด.ภาค 2 ของ กก.ตชด.22 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (กก.ตชด.22) 
  โครงสรางการจัดกำลังรักษาความสงบเรียบรอย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
    บก.ทก.ตชด.ภาค 2    จำนวน  222 นาย 
    สวนบังคับบญัชา   จำนวน    4  นาย 
    ฝายอำนวยการ    จำนวน   ๑๘  นาย 
    - กพ./กร.      จำนวน     ๒  นาย 
    - ยก./ขว.      จำนวน     ๔  นาย 
    - กบ./กง.      จำนวน     ๓  นาย 
    - หน.สสน.       จำนวน     ๑  นาย 
    - สื่อสาร           จำนวน     ๔  นาย 
    - พยาบาล         จำนวน     ๑  นาย 
    - ขนสง             จำนวน     ๑  นาย 
    - สารสนเทศ    จำนวน     ๒  นาย 
    ฝายปฏิบตัิการ    จำนวน  ๒๐๐  นาย 
    รอย ฉก.ตชด.ท่ี ๑  จำนวน  100 นาย 
     - บก.รอย ฉก.ตชด.ที่ 1 จำนวน    10 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 1  จำนวน    30 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 2  จำนวน    30 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 3  จำนวน    30 นาย 
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    รอย ฉก.ตชด.ท่ี 2  จำนวน  100 นาย 
     - บก.รอย ฉก.ตชด.ที่ 2 จำนวน    10 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 1  จำนวน    30 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 2  จำนวน    30 นาย 
     - มว.ฉก.ตชด.ท่ี 3  จำนวน    30 นาย 
 3. ความคืบหนาการเตรียมความพรอมรับเสด็จ รร.ตชด.ไปรษณียไทย บานหวยหมากหล่ำ 
(กก.ตชด.24) 
  - เมื่อ 30 ก.ย.65 สวนลวงหนาเขาตรวจพ้ืนที่ และใหคำแนะนำในการเตรียมการรับเสด็จ 
 ผังเสนทางเสด็จฯ 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จุดท่ี 1 ลงรถยนตฯ ,จุดท่ี 20 ขึ้นรถยนต (สงเสด็จ) 
   การปฏิบัต ิ
    จุดที่ 1 ผบช.ตชด.ถวายรายงานฯ ( งดมาลัยขอพระกร ) 
    จุดที่ 20 สงเสด็จฯ ผบช./คร ู/นร.(ไมจำกัดจำนวน) รองเพลง 
  จุดท่ี 2 , 19 พระราชทานสิ่งของ, ฉายพระรูป 
   การปฏิบัต ิ
   กางเต็นท ขนาด 18×13 เมตร จำนวน 1 หลัง 
   ปาย ร.ร.จำนวน 1 ปาย 
    - กลวยน้ำวาเพาะเนื้อเยื่อ 200 ตน 
    - นอยหนาหนัง 200 ตน 
    - ฝรั่งกิมจู 100 ตน 
  จุดท่ี 3 เปดปายอาคาร 
   การปฏิบัต ิ 
    ประธานบอรดบริษัทไปรษณียไทยฯ กลาวถวายรายงาน 
    นร.ร.ร.ตชด.บานนาชมภูบรรเลงเพลงมหาฤกษ (อังกะลุง จำนวน 14 คน) 
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  จุดท่ี 4 ทรงปลูกตนไม 
   การปฏิบัต ิ 
    ทรงปลูก ตนขนุน (พันธุทองประเสริฐ) 
    โตะวางพระกระเปา โตะวางอุปกรณในการปลูก (พลั่วเล็ก, บัวรดน้ำ) 
    ผาขนหนูวางบนพาน 
    จัดทำปายพรอมคอกลอมตนไม 
  จุดท่ี 5 ลงพระนามาภิไธย/บรรยายสรุป 
   การปฏิบัต ิ
    ครูใหญ ถวายรายงาน สั้น ชัดเจน ตรงประเด็น 
    ผกก.ถวายรายงาน 
     - ผลผลิตผลไม ถั่วเมล็ดแหง แนวทางแกไข 
     - การแกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได 
     - สถานการณน้ำใน ร.ร. (ปริมาณและคุณภาพ) 
     - การดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง 
   อปุกรณถวายรายงาน ไมคลอย, ทีวี55นิ้ว 2 เครื่อง, โนตบุค, บอรดขอมูล 
  จุดท่ี 6 นร.ในพระราชานุเคราะห 
  จุดท่ี 7 ศิษยเกา /กรรมการศึกษา 
  จุดท่ี 8 สาธิตการสอน 
  จุดท่ี 9 สหกรณ 
  จุดท่ี 10 ฝกอาชีพ 
  จุดท่ี 11 หองไปรษณียเพิ่มสุข 
  จุดท่ี 12 หองพยาบาล 
  จุดท่ี 13 หองสมุด 
  จุดท่ี 14 กิจกรรมเกษตรฯ 
   การปฏิบัต ิ
    หนวยสนองงาน จัดทำบอรด 4 หนวยงาน เกษตรฯ ประมง ปศุสัตว พัฒนาที่ดิน 
  จุดท่ี 15 โรงอาหาร 
   การปฏิบัต ิ
    กอสรางอางลางจาน ระบบน้ำทิ้ง บันไดทางขึ้นดานหนา พรอมราวจับ 
  จุดท่ี 16 กลุมอาชีพอดุรธาน ี
  จุดท่ี 17 เย่ียมประชาชน 
  จุดท่ี 18 สิ่งของทูลเกลา 
  การกอสรางหองสวนพระองค 
   จะแลวเสร็จ ภายในวันที่ 10 ต.ค.65 
  ลานจอดเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง และสำรอง 
   การปฏิบัต ิอยูระหวางการตกลงใจ ของนักบิน 
    จุดที่ 1 รร.บานทมปาขา ระยะทางหางจาก ร.ร. 5 กม 
    จุดที่ 2 สนามฟุตบอล อบต.บุงแกวฯ ระยะทางหางจาก ร.ร. 17 กม. 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.3 บก.ตชด.ภาค 3 
 ความคืบหนาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ ศกร.ตชด.บานปอหมื้อ เปน รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนีย 
บุญยคุปย (กก.ตชด.33) 
  1. ขอมูลพื้นฐาน รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต 
   ปจจุบันมีครูจำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 117 คน (ชาย 57 คน, หญิง 60 คน) 
    - อนุบาล 1 – 3 จำนวน 33 คน (ชาย 16 คน, หญิง 17 คน) 
    - ประถมศึกษา 1 – 6 จำนวน 84 คน (ชาย 41 คน, หญิง 43 คน) 
    - นักเรียนบานไกลจำนวน 40 คน (ชาย 23 คน, หญิง 17 คน) 
   การคมนาคม 
    - ระยะทางจาก กก.ตชด.33 ถึง รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนียฯ รวม 313 กม. 
   สาธารณูปโภคภายในชุมชน 
    - ระบบประปาภูเขา และใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
  2. ความเปนมาของโครงการ 
   ตามหนังสือ หนวยราชการในพระองค 904 ที่ พว 0207.22/10266 ลง 17 มิ.ย.65 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด 
กระหมอมใหพัฒนา ศกร.ตชด.บานปอหมื้อ เปนโรงเรียนที่ระลึกแดทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต โดยให กก.ฯ 
จัดทำแผนการพัฒนา ศกร.ฯ จัดสงไปยัง โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  3. การดำเนินการของ กก.ตชด.33 
   3.1 กก.ตชด.33 ไดดำเนินการจัดสงขอมูลโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน รร.ตชด.
ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต ไปยังโครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ตามหนังสือ กก.ตชด.33 ที่ ตช 0030.43/1378 ลง 17 ก.ค.65) และจัดสงขอมูลรายงาน 
บช.ตชด. และ บก.ตชด.ภาค 3 (ตามหนังสือที่ 0030.43 (332.พขส.)/1379 ลง 17 ก.ค.65) รายละเอียดดังนี้ 
    3.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนฯ 
    3.1.2 แผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนฯ (Action Plan) 
    3.1.3 แผนผังแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบ (Master Plan) 
    3.1.4. รูปแบบรายการกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   3.2 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 กก.ตชด.33 ไดรับการประสานจาก ดร.อภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผูอำนวยการ
โครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใหดำเนินการ
เปลี่ยนชื่อจาก ศกร.ตชด.บานปอหมื้อ เปน รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปตซึ่ง กก.ตชด.33 ไดรายงานผล
การปฏิบัติให บช.ตชด. และ บก.ตชด.ภาค 3 เรียบรอยแลว ตามวิทยุ กก.ตชด.33 ท่ี 0030.43(332.พขส.)/2285 
ลง 5 ส.ค.65 
   3.3 กก.ตชด.33 ไดรับหนังสือจาก หนวยราชการในพระองค 904 ที่ พว 0207.22/15259 
ลง 24 ส.ค.65 ใหดำเนินการจัดหาผูรับเหมาจำนวน 3 ราย เพื่อเสนอราคาการกอสราง สงไปยังสำนักพระราชวัง 
เพ่ือดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป ดังนี ้
    3.3.1 กอสรางอาคารเรียนไมชั้นเดียวยกสูง ขนาด 6.50 x 60 เมตร (10 หองเรียน) 
จำนวน 1 หลัง 
    3.3.2 กอสรางโรงอาหาร ขนาด 7.0 x 17.5 เมตร จำนวน 1 หลัง 
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  4. สภาพแวดลอมและการพัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียน 
  5. ขอสั่งการจากโครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผูอำนวยการโครงการสวนพระองค ผูอำนวยการ
โครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดเดินทางลงพ้ืนที่ติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคปุตมีขอสั่งการดังนี ้ 
    1. เมื่อมีกำหนดการเสด็จฯ เห็นควรให กก.ตชด.33 จัดทำหองเทิดเกียรติ หรือจัดทำปาย 
ประวัติของทานผูหญิงทัศนียฯ ติดตั้งบริเวณดานหนาอาคารเรียน และการเปดปายอาคารเรียนใหดำเนินการ 
เชนเดียวกับการเปด รร/ศกร.ตชด. ใหม 
    2. ระบบกรองน้ำตองมีถังพักน้ำเพื่อใหตกตะกอน (กรองแบบ 3 ชั้น) แลวจึงนำเขา
ระบบกรองน้ำ หลังจากนั้นตองใสเม็ดคลอรีน 
    3. อาคารเรียนอนุบาล แนะนำใหทำการติดตั้งมุงลวด จะเหมาะสมกวาการใชมุงครอบ  
    4. การกอสรางอาคารเรียนใหม (จำนวน 10 หองเรียน) แนะนำใหทาสีภายนอกสีน้ำตาล 
ภายในใชสีขาว ติดตั้งกระเบื้องโปรงแสง อยางนอยหองละ 1 แผน พรอมทำรองน้ำบริเวณดานหลังอาคารเรียน 
    5. การติดตั้งบานเกล็ดหนาตางอาคารเรียน เปนหวงเรื่องการใชงานกลัววาจะเกิดการแตก 
เสียหาย ซึ่งเมื่อเกิดการชำรุดจะมีปญหาเรื่องการซอมแซม อาจจะแกปญหาดวยการใชเหล็กดัดครอบกระจก 
แตถาใชวิธีการเจาะเปนหนาตางแบบเปดโลงจะดีกวา 
    6. ควรมีที่ลางมือกอนเขาโรงอาหาร และหองครัวตองมีความสะอาด เหมาะสมกับสภาพ 
เนื่องจากใชฟนในการประกอบอาหาร 
    7. ควรทำรองน้ำบริเวณดานหนาอาคารสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแกปญหาน้ำทวมขัง 
    8. ให กก.ตชด.33 ทำการออกแบบและจัดสงขอมูลระบบกรองน้ำของ รร.ตชด.ทานผูหญิง 
ทัศนีย บุณยคุปต, รร.ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ไปยังโครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือจะไดดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
  6. ปญหาและอุปสรรค 
   6.1 ปจจุบันติดปญหาเรื่องพายุฝน ผูรับเหมาไมสามารถเดินทางเขาพื้นที่ได ในสวนของ
วัสดุอุปกรณ กก.ตชด.33 ไดจัดเตรียมเรียบรอยแลว 
   6.2 การกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบจะแลวเสร็จใน 30 ธ.ค.65 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.4 บก.ตชด.ภาค 4 
 3.4.1 โครงสรางการจัดและอัตรากำลังของ กกล.ตชด.จชต. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดกำหนดประชุมหนวยขึ้นตรง เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดทำขอมูลโครงสรางการจัดและอัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ นขต. ในวันอังคารที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔  
ณ หองประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีกรอบแนวทางที่สำคัญ คอื ทุกสวนปรับลดอัตราลง ๑๐% และตอมา
ภายหลังทั้ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ กกล.ตร.จชต. ไดมีการกำหนดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมไปแลวหลายครั้ง 
โดยเฉพาะในสวนของ กกล.ตร.จชต. ไดพิจารณาปรับลดอัตราของ กกล.ตชด.จชต. จำนวน ๕๗๐ นาย คิดเปน
อัตรารอยละ ๑๕.๗๕ (ไมคิดรวมปรับโยกอัตรา บ.ตร. ไปอยูในกรอบโครงสรางของ กกล.ตร.จชต.) สงผลให
กำลังพลที่บรรจุในโครงสรางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คงเหลือ ๓,๐๔๙ นาย  
 ตอมา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดกำหนดใหมีการประชุมแนวทางการใชกำลังของ กกล.ตชด.จชต. 
ที่ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จชต. ในวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี พ.อ.เฉลิมพงศ คงบัว รองเลขาธิการ 
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กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๓) เปนประธานการประชุม (หนวยเขารวมประชุม : กกล.ตร.จชต. และ กกล.ตชด.จชต.) 
โดยมีสาระสำคัญที่ กกล.ตชด.จชต. นำเสนอที่ประชุม ดังนี ้
 ๑.๑ ขอปรับลดกำลังในสวนของ กกล.ตชด.จชต. ลง ๑๐% ตามนโยบายของ กอ.รมน. 
จากยอดเต็ม ๓,๖๓๑ อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยปรับลดลง ๓๖๓ อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
และปรับโยกอัตรา บ.ตร. จำนวน ๑๒ อัตรา ไปอยูในโครงสราง กกล.ตร.จชต. คงเหลือ ๓,๒๕๖ อัตรา แนวทาง
พิจารณาปรับลดจากทุกหนวยใน อฉก. ของ กกล.ตชด.จชต. ยกเวน ศฝด.๔๓๑, ๔๔๑ และชุดเก็บกูฯ 
 ๑.๒ ขอปรับยุบ มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ (จุดตรวจมลายูบางกอก), มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๒ 
(จุดตรวจขุนไวย) และจุดตรวจโพธิ์ทอง เนื่องจากทั้ง ๓ จุดตรวจ ไดอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนตามแผนรักษาความปลอดภัย 
อ.เมืองยะลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ศปก. อ.เมืองยะลา ซึ่งไดมอบหมายให สภ.เมืองยะลา เปนผูรับผิดชอบ
จุดตรวจทั้ง ๓ จุดตรวจ จึงเปนเหตุผลให กกล.ตชด.จชต. พิจารณาปรับยุบ เพ่ือคืนพื้นที่ใหกับผูรับผิดชอบพ้ืนที่
โดยตรงมาปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 ประธานสั่งการให กกล.ตร.จชต. ทบทวนและพิจารณาการปรับลดกำลังในการควบคุม
พื้นที่ เพื่อที่จะใหหนวยปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมทำใหประสิทธิภาพของงานดอยลง และจะกำหนด
จัดการประชุมการจัดทำ อฉก. ของ ฉก.ตร.ยะลา ๙๑, ปตตานี ๙๒, นราธิวาส ๙๓ อีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๕ 
เพ่ือรวมกันพิจารณาในการบรรจุกำลังพลปฏิบัติงานใหตรงกับลักษณะของงานในพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตอมา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดกำหนดใหมีการประชุมแนวทางการใชกำลังของ กกล.ตชด.จชต. 
ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี จชต. ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี ผอ.สนผ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เปนประธาน
การประชุม (หนวยเขารวมประชุม กกล.ตร.จชต., ฉก.ตร.ยะลา ๙๑, ปตตานี ๙๒, นราธิวาส ๙๓ และ กกล.ตชด.จชต.) 
โดยประธานที่ประชุมพิจารณาสั่งการให กกล.ตชด.จชต. ปรับลด ๑๐% จากโครงการและอัตราการจัด ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖๓ อัตรา เพื่อเปนกรอบบรรจุกำลังพลปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตอไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
    1. สวนบังคบับัญชา กกล.ตชด.จชต. จากเดิม ๑๔ อัตรา ปรับลด ๕ อัตรา คงเหลือ ๙ อัตรา 
    2. สวนอำนวยการ กกล.ตชด.จชต. จากเดิม ๖๘ อัตรา ปรับลด ๒ อัตรา คงเหลือ ๖๖ อัตรา 
    3. ฉก.ตชด.๔๓ จากเดิม ๗๐๒ อัตรา ปรับลด ๗๐ อัตรา คงเหลือ ๖๓๒ อัตรา 
    4. ฉก.ตชด.๔๔ จากเดิม ๑,๐๗๔ อัตรา ปรับลด ๑๕๓ อัตรา คงเหลือ ๙๒๑ อัตรา 
    5. ศฝด.๔๔๑ จากเดิม ๔๖๐ อัตรา คงเดิม 
    6. ฉก.ตชด.ยะลา ๙๑, ปตตานี ๙๒, นราธิวาส ๙๓ จากเดิม ๑,๒๐๓ อัตรา ปรับลด 
บก.ฉก.ตชด.จว. ๆ ละ ๑๕ อัตรา รวม ๔๕ อัตรา คงเหลือ ๑,๑๕๘ อัตรา 
    7. มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑,๔๑๐๒ จากเดิม ๘๘ อัตรา ปรับยุบทั้ง ๒ มว. 
    8. ชุดเก็บกูฯ รอย ตชด.๔๔๔,๔๔๗ จากเดิม ๑๐ อัตรา คงเดิม 
 3.4.2 การเคลื่อนยายกำลังพลในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1, 2, 3 ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
การแกไขปญหาเหตุรุนแรงในพื้นท่ี จชต. กลับท่ีตั้งหนวยในวันที่ 1 ต.ค.65 
   ๑. การปฏิบัติในวันที ่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ไดดำเนินการเคลื่อนยายขบวนยานพาหนะจาก 
รอย ตชด.๔๓๔ ต.ควนมะพราว อ.เมือง จว.พัทลุง โดยแบงการปฏิบัติเปน ๒ ขบวน ดังนี ้
    ๑.๑ ขบวนยานพาหนะที่ ๑ จากสังกัด บก.ตชด.ภาค ๓ จำนวน ๑๓ คัน (รถยนต 
บัส ๖ คัน/รยบ ๖ ลอ ๕ คัน/รถยนตตู ๑ คัน และรถยนตกระบะ ๑ คัน) ขบวนออกเดินทางออกจาก รอย ตชด.๔๓๔              
เวลา ๐๙.๔๐ น. และปรับเปนรูปขบวนยอยในพื้นที่ อ.จะนะ จว.สงขลา โดยขบวนยอยที่ ๑ จะเดินทางเขาพื้นที่ปฏิบัติการ
ของ ฉก.ตชด.๔๓ (มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ ต.ปาชิง อ.จะนะ จว.สงขลา) และขบวนยอยท่ี ๒ จะเดินทางตอไปยัง กก.ตชด.๔๔ 
ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งเปนจุดพักคอย เพื่อรับกำลังพลพรอมสัมภาระกลับ ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ 
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    ๑.๒ ขบวนยานพาหนะที่ ๒ จากสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ จำนวน ๕ คัน (รถยนตบัส 
๒ คัน/รบบ.๖ ลอ ๒ คัน และ รถยนตตู ๑ คัน) ขบวนออกเดินทางออกจาก รอย ตชด.๔๓๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ไปยัง กก.ตชด.๔๔ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา และเดินทางถึงจุดพักคอย กก.ตชด.๔๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยยานพาหนะ 
อีกสวนหนึ่งจากสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ ตองเดินทางตอเนื่องไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ ฉก.ตชด.๔๔ ต./อ.ธารโต 
จว.ยะลา เพ่ือรับกำลังพลพรอมสัมภาระกลับ ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕   
    ๑.๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดวางแผนการเคลื่อนยายยานพาหนะ ทั้ง ๒ ขบวน โดยจัดชุดระวัง
ปองกันนำและปดทายขบวน, ชุดเก็บกูฯ, ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุด ลว.เสนทาง จาก กก.ตชด.๔๓ และ ฉก.ตชด.๔๓,๔๔ 
ในการรักษาความปลอดภัยขบวนยานพาหนะทั้งหมดเขาพ้ืนที่ปฏิบัติการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 
    ๒. การปฏิบตัิในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕   
    ๒.๑ กำลังพลในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ 
     - ขบวนยานพาหนะ รับกำลังพลและสัมภาระ ณ ฉก.ตชด.๔๔ (ยานพาหนะ 
จอดพักคอย ณ ฉก.ตชด.๔๔) โดยออกเดินทางในเวลา ๐๗.๕๐ น. เพื่อรับกำลังพล ณ จุดตรวจพงยือไร ต.บุดี 
อ.เมือง จว.ยะลา และวัดหลักหา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ยะลา ขบวนเคลื่อนยายฯ ออกจาก อ.เมือง จว.ยะลา 
เวลา ๐๙.๕๐ น. เพ่ือเดินทางกลับตนสังกัด 
    ๒.๒ กำลังพลในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๓ 
     - ขบวนยานพาหนะที่ ๑ ออกจาก กก.ตชด.๔๔ เดินทางไปรับกำลังพลจาก 
กก.ตชด.๓๔ (มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑) ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 
     - ขบวนยานพาหนะที่ ๒ ออกจาก กก.ตชด.๔๔ เดินทางไปรับกำลังพลจาก 
กก.ตชด.๓๒ (มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๒) ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 
     - ขบวนยานพาหนะที่ ๑ และ ๒ เดินทางมาสมทบเพื่อจัดรูปขบวน ณ จุดตรวจ 
ทาสาป โดยออกจาก อ.เมือง จว.ยะลา เวลา ๐๖.๐๐ น. เพ่ือเดินทางกลับตนสังกัด 
     - ขบวนยานพาหนะที่ ๓ รับกำลังพลจาก กก.ตชด.๓๑ (ยานพานะจอดพักคอย 
ณ มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ ต.ปาชิง อ.จะนะ จว.สงขลา) โดยเดินทางออกจาก ฐปก. เวลา ๐๙.๑๐ น. เพื่อเดินทาง
กลับตนสังกัด 
    ๒.๓ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดวางแผนการเคลื่อนยายกำลังพลจากสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑, ๒, ๓ 
กลับตนสังกัดในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ โดยจัดชุดระวังปองกันนำและปดทายขบวน, ชุดเก็บกูฯ, ชุดเคลื่อนที่เร็ว 
และชุด ลว.เสนทาง จาก กก.ตชด.๔๓ และ ฉก.ตชด.๔๓, ๔๔ ในการรักษาความปลอดภัยขบวนยานพาหนะทั้งหมด
เขาพื้นที่ปฏิบัติการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 1. สรุปผลการจัดพิธีเปดปาย “สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข” และการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ 
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ในวาระเย่ียมอำลาหนวย 
  การจัดพิธีเปดปาย “สนามฝกยุทธวิธีแจงยอดสุข” บานพุมะคำ ต.เขากระปุก อ.ทายาง จว.เพชรบุร ี
และการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ในวาระเยี่ยมอำลาหนวย กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ณ บก.สอ.บช.ตชด. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ คาใชจายท้ังสิ้น 1,640,311  บาท ปญหาขอขัดของไมม ี
 2. การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ในปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  ๒.๑ สวนสนับสนุนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลดลง
จำนวน ๒๔ อัตรา จาก ๑๙๖ นาย คงเหลือ ๑๗๒ นาย 
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  ๒.๒ สวนสนับสนุนชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที ่44 จำนวน ๑๒ นาย อัตราการจัดคงเดิม
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
  1. งานดานการฝกอบรม 
   ๑.๑ การฝกอบรมในแผน จำนวน 1 หลักสูตร 
   - หลักสูตรเตรียมความพรอมความเปนครู รุ นที่ 19 ผูเขารับการฝก จำนวน 97 นาย 
หวงระยะเวลาการฝกอบรมตั้งแตวันที่ 18 ก.ค.65 - 17 ก.พ.66 ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
   1.2 การฝกอบรมนอกแผน จำนวน 2 หลักสูตร 
    - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ 256๔ รุนท่ี ๑ จำนวน 996 นาย 
หวงการฝกอบรม วันที่ ๑ เม.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕ 

หนวย จำนวนผูเขารับการฝก 
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 99 นาย  
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 99 นาย 
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 99 นาย 
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย 
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 199 นาย 

    - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ 256๔ รุนที่ ๒ จำนวน 6๐๐ นาย 
หวงการฝกอบรม วันที่ ๑ ก.ค.๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๖   

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

   1.3 การฝกอบรมใหหนวยอื่น 
    - หวงวันที่ ๑ - ๓, ๗ - ๑๐ ก.ย.๖๕ พ.ต.ท.ชัชชัย กอศิริวลานนท รอง ผกก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. 
หัวหนาชุด พรอมคณะครูฝก จำนวน ๒ นาย ฝกอบรมและรวมสังเกตการณการฝกอบรมโครงการฝกอบรมขาราชการ
ตำรวจเพ่ือรองรับการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เก่ียวของ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ตร. 
 ๒. งานจิตอาสาพระราชทาน 
  ๒.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 11 ครั้ง  
  ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
  2.2 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัต ิจำนวน 1 ครั้ง (บริจาคโลหิต) 
   - ขาราชการตำรวจ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๓๐ นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภยัพิบัติ 
เนื่องในวันมหิดล (๒๔ กันยายน) โดยการบริจาคโลหิตในระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ณ ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.เชียงใหม 
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 ๓. งานเทิดทูนสถาบัน 
  - เมื่อวันที่ 5 - 11 ก.ย.6๕ ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ
มาประทับแรมในพื้นที่คายนเรศวร (เปนการสวนพระองค) ในการนี้ไดเสด็จในพื้นที่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
รวม 2 ครั้ง หนวยไดจัดกำลังพลพรอมดวยชุดเก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. ตามเสนทางเสด็จ 
   - เมื่อวันที ่ ๑๖ - ๒๖ ก.ย.๖๕ ชุดตรวจพิสูจนเก็บกูฯ ภารกิจ ถปภ.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ในโอกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน อ.เมือง จ.สกลนคร 
   - วันที ่ 22, 25 ก.ย.65 ชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทำลายวัตถุระเบิด นำโดย ร.ต.อ.อุดม 
อุดมสิริวิวัฒน รอง สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมพวก รวม 5 นาย บูรณาการการปฏิบัติรวมกับชุดเก็บกูฯ 
กก.ตชด.32, ชุดเก็บกูฯ กก.ตชด.33, ตร.หญิง สภ.แมริม, มทบ.33 ปฏิบัติภารกิจ รปภ. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาร 
องคมนตรี ผูแทนพระองค ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จว.เชียงใหม 
  - วันที่ 26 ก.ย.65 ชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทำลายวัตถุระเบิด นำโดย ร.ต.ต.ผดุง  ภูตะเวช
รอง สว.(ทค.) รรท.หน.ชุดเก็บกูฯ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมดวยพวกรวม 4 นาย ไดสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ถปภ. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสิริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประจำพ้ืนที่ กอร.ถปภ. เรือนจำจังหวัดสกลนคร 
 ๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  - ประชุมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อติดตามความคืบหนาการ
ดำเนินงานในป พ.ศ.256๕ 
   - งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน ก.ย.65 ติดตามและรวบรวมขอมูล เอกสาร  
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินการประเมินตนเอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
และแฟมเอกสารตัวบงชี้ 
  5. การพฒันาหนวย 
  5.1 การพัฒนาทางกายภาพ 
   - การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยใหอยูในสภาพเรียบรอยตามขีดความสามารถ
ของหนวยอยางสม่ำเสมอ  
   - กอสรางบานพักระดับสารวัตร จำนวน 1 หลัง/ซอมแซมระบบระบายน้ำอาคารเรือนแถว
ชั้นประทวน จำนวน 1 อาคาร 
  5.2 การพัฒนาบุคลากร 
  - สงกำลังพล เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ จำนวน 5 หลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร หนวย 
๑ พัฒนาการอบรมและทดสอบของหนวยเก็บกูและพิสูจนวัตถุระเบดิ (E.O.D.Mentorship) 

หวงวนัที่ ๒๙ ส.ค. - ๙ ก.ย.๖๕ ณ บก.สปพ. 
กก.2 บก.กฝ.ฯ 

๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร - ประทวน 
(ผานระบบ ZOOM) วันท่ี ๒๐ - ๒๑ ก.ย.๖๕ 

กก.2 บก.กฝ.ฯ 

๓ โครงการฝกอบรมหลกัสตูรทบทวนการรักษาความปลอดภยัของชุดเก็บกู เตรยีมความพรอมสำหรับ 
การประชุมเอเปค ๒๐๒๒ รุนท่ี ๒ หวงวนัที่ ๒๖-๒๙ ก.ย.๖๕ ณ ศูนยพัฒนาดานการขาว บช.ส. 

กก.2 บก.กฝ.ฯ 

4 หลักสตูรการสรางสถานการณจำลองสำหรับครฝูก (Reality Scenario) รุนท่ี 2 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ณ ศูนยฝกยุทธวิธตีำรวจกลาง ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จว.นครราชสมีา 
ระหวางวนัที่ 1 – 3 ก.ย.65  

กก.6 บก.กฝ.ฯ 

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพครูฝกสำหรับหนวยปฏิบตักิารพิเศษในสังกัด ตร. ระยะที่ 5 
หวงวนัที่ 21 ส.ค. – 10 ก.ย.65  

กก.8 บก.กฝ.ฯ 



- ๑๖ - 

 6. แผนงานสำคัญท่ีจะดำเนินการในเดือนถัดไป 
  6.1 จัดการฝกอบรมหลักสูตร นสต. ตอเนื่อง 
  6.2 จัดเตรียมแผนการฝกอบรม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖6 
  6.3 ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”    
  6.4 ดำเนินการพัฒนาหนวยอยางตอเนื่อง 
  6.5 ดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 3.7.1 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเปนศิษยเกา รร.ตชด. เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 
100 อัตรา (คุรุทายาท รุนที่ 20) 
  ประกาศผลผูผานการคัดเลือกวันที่ 22 ก.ย.65 
  มีคำสั่งบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน วันที่ 1 ต.ค.65 (รายงานตัวและปฏิบัติ
หนาที่ 3 ต.ค.65) โดยผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน 
ยศ ส.ต.ต. หรือ ส.ต.ต.หญิง แลวแตกรณี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 1 (4,870 บาท) ดำรงตำแหนงผูบังคับหมู 
ทำหนาที่อำนวยการ ในสังกัด กก.ตชด.หมายเลข ตามที่ไดยื่นสมัครรับการคัดเลือกไว เมื่อสำเร็จหลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กอป.) และหลักสูตร 
ตชด.ระดับพื้นฐานแลว จึงจะไดรับการปรับเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา จะไดรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 13.5 (8,610 บาท) หรือผูสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา จะไดรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 15.5 (9,330 บาท) แลวแตกรณี และจะไดรับ
การแตงตั้งดำรงตำแหนง ครู (ปท 1) ในสังกัดเดิมตอไป 
 2. มีคำสั่งแตงตั้งยศ และแตงตั้งขาราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเปนขาราชการตำรวจ 
ชั้นประทวน จำนวน 996 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต 1 ต.ค.65 
  - ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4   20  ตำแหนง 
  - กก.ตชด.41            230  ตำแหนง 
  - กก.ตชด.42            240  ตำแหนง 
  - กก.ตชด.43            260  ตำแหนง 
  - กก.ตชด.44            246  ตำแหนง 
 3. การดำเนินการรับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจ
ชั้นประทวน พ.ศ.2565 
  - สายสอบที่ 1 สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม ทำหนาที่ดับเพลิง (เพศชาย) 
ในสังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ใชอักษรยอของสายสอบ คือ สอ.2 
  - สายสอบที่ 2 สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม (ทำหนาที่กองรอยควบคุมฝูงชน) 
ในสังกัด กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. และสายงานตอตานการกอการราย (ทำหนาท่ีชุดถวายความปลอดภัย) กก.3 บก.สอ. 
บช.ตชด. (เพศหญิง) จำนวน 200 อัตรา ใชอักษรยอของสายสอบ คือ สอ.3 
  - ปดรับสมัคร 30 ก.ย.65 
  - สรุปจำนวนผูสมัคร 
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   สอ.2      2,184  ราย 
   สอ.3      2,013  ราย 
   รวม       4,197  ราย 
 ขณะนี้อยูระหวางใหผูสมัครยื่นขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ถึงวันที่ 7 ต.ค.65 (ปจจุบันมีผูยื่น 1 ราย) 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.7.2 ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 
 การจัดกำลังพลสนับสนุนการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค 
 บช.ตชด. จัดกำลังพลใหการสนับสนุนในภารกิจการรักษาความปลอดภัยการประชุม
ผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค ๒๕๖๕ เปน ๔ สวน ดังนี ้
  ๑. การสนับสนุนกำลังพลในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ  
 บช.ตชด. ไดรับการประสานจาก บช.ส. ขอใหพิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจหญิง 
ที่มีความเหมาะสมเพื่อทำหนาที่ชุด รปภ.คูสมรสหญิงของผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค จำนวน ๓๕ นาย โดย บช.ตชด. 
มอบหมายให บก.สอ.บช.ตชด. พิจารณาจัดกำลังพลที่มีคุณสมบัติตามที่ บช.ส. รองขอ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ดังกลาว โดยขาราชการตำรวจหญิงดังกลาว ไดผานการฝกทบทวนหลักสูตรอารักขาบุคคลสำคญั ณ ศูนยพัฒนา
ดานการขาว บช.ส. เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รวมกับกำลังพลในสังกัด บช.น., ภ.๑, ๒, ๗ เมื่อ ๒๘ มี.ค. - ๔ เม.ย.๖๕ 
เปนที่เรียบรอยแลว และไดทำการวัดตัวเพ่ือตัดชุดสูทสากลสำหรับการปฏิบัติหนาที่แลว ขณะนี้อยูระหวางรอรับชุด
โดย บช.ส. จะดำเนินการสงให ณ ตนสังกัด 
 ๒. การสนับสนุนชุด EOD และ K-9   
 จัดกำลังพลชุด EOD จำนวน ๑๐ ชุด และ K-9 จำนวน ๑๐ ชุด เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
การประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ โดย บช.ตชด. ไดตรวจสอบความพรอมของหนวย และเรียงลำดับการใชกำลัง ดังนี ้

ลำดับ EOD ๑ ชป. กำลังพล 5 นาย, รยบ. ๑ คัน K-9 ๑ ชป. กำลังพล ๓ นาย, รยบ. ๑ คัน 
๑ กก.ตชด.๑๑ กก.ตชด.๑๑ (๑) 
๒ กก.ตชด.๑๒ กก.ตชด.๑๒ (๑) 
๓ กก.ตชด.๑๓ กก.ตชด.๑๓ (๑) 
๔ กก.ตชด.๑๔ กก.ตชด.๑๔ 
๕ กก.ตชด.๒๑ กก.ตชด.๑๑ (๒) 
๖ กก.ตชด.๓๑ กก.ตชด.๑๒ (๒) 
๗ กก.ตชด.๓๔ กก.ตชด.๑๓ (๒) 
๘ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.ตชด.๒๑ 
๙ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. ศฝส. (๑) 

๑๐ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. ศฝส. (๒) 

 โดยกำลังพลชุด EOD ทั้ง ๑๐ ชุด ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรทบทวนการรักษา  
ความปลอดภัยของชุดเก็บกูวัตถุระเบิด เตรียมความพรอมสำหรับการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ณ ศูนยพัฒนาดานการขาว 
บช.ส. เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รวมกับกำลังพลชุด EOD ในสังกัด บช.น., สกบ., ภ.๑, ๒, ๓, ๔, ๗ เปนที่เรียบรอยแลว 
ทั้ง ๒ รุน (รุนท่ี ๑ หวงวันที่ ๒๒ - ๒๕ ก.ย.๖๕ และ รุนที่ ๒ หวงวันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย.๖๕) 
 ๓. การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ (นเรศวร ๒๖๑) สนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอตานการ
กอการรายสากล (ศตก.) ในภารกิจการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำลังพล ๔๔ นาย ดังนี ้
 ๓.๑ ชุดควบคุมสั่งการ ๔ นาย (ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด., รอง ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
(ที่ไดรับมอบหมาย), ผบ.รอย กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.(ท่ีไดรับมอบหมาย), รอง ผบ.รอย กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. (ท่ีไดรับมอบหมาย) 
 ๓.๒ บก.นปพ. จัดขาราชการตำรวจชั้นประทวน ๕ นาย 
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 ๓.๓ สวนโจมตี จัดกำลังพล ๕ ชุดๆ ละ ๕ นาย (รวม ๒๕ นาย) 
 ๓.๔ พลซุมยิง จัดกำลังพล ๕ ชุดๆ ละ ๒ นาย (รวม ๑๐ นาย) 
 ๔. การจัดรอย คฝ. จำนวน ๓ กองรอย  
 จัดเตรียมกำลังกองรอย คฝ. ในสังกัด บช.ตชด. จำนวน ๓ กองรอย (เขมแข็ง) 
ไดแก กก.ตชด.๑๑, ๒๑, ๓๑ ที่ผานการฝกหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ รวมกับ รอย คฝ. ในสังกัด บช.น. และ ภ. เพื่อสนับสนุน บช.น. ในภารกิจการรักษาความปลอดภัย
การประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค ๒๕๖๕     
     ที่ประชุม รับทราบ  
 3.7.3 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.  
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 
30 ก.ย.65) 
 
 
 
 
 
 
 
 1. งบประมาณรายจายภาพรวม 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 93.00 เบิกจาย รอยละ 78.89 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 14.11 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 100.00 บรรลุเปาหมาย 

2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 98.00 เบิกจาย รอยละ 91.36 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 6.64 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 100.00 บรรลุเปาหมาย 

3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 75.00 เบิกจาย รอยละ 55 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 20.00  

เปาหมายการใชจาย รอยละ 100.00 ใชจาย รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย 

  2) รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหกันเงินงบประมาณป 
พ.ศ.2564 ไดจนถึงวันทำการสุดทายของเดือน ก.ย.65 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65)  
 
  

 
 

 
  3) สรุปกรอบวงเงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ บช.ตชด. ในสวนของเจาภาพ กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน และงบลงทุนในภาพรวม 
 กรอบวงเงินตามราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
เฉพาะในสวนของเจาภาพ กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน และงบลงทุนในภาพรวม บช.ตชด. 
ไดรับการพิจารณา รวม 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 โครงการ 5 กิจกรรม รวมท้ังสิ้นวงเงนิ 2,890,454,000 บาท 
(สองพันแปดรอยเกาสิบลานสี่แสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน) สรุปรายละเอียด ดังนี ้
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  1. แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 
 ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรม 

การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน วงเงิน 2,363,305,900 บาท (สองพันสามรอยหกสิบสามลานสามแสน
หาพันเการอยบาทถวน) แยกเปน 

   1) งบดำเนินงาน  วงเงิน    967,952,700   บาท 
   2) งบลงทุน   วงเงิน    962,007,500   บาท 
   3) งบเงินอุดหนุน  วงเงิน    244,628,500   บาท 
   4) งบรายจายอ่ืน  วงเงิน    188,717,200   บาท 

   2. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและพฒันาประสิทธิภาพภาครัฐ 
  โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ

ที่พักอาศัย (งบลงทุน) วงเงิน 318,657,300 บาท (สามรอยสิบแปดลานหกแสนหาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 
   3. แผนงานยุทธศาสตรรักษาความสงบภายในประเทศ 

   โครงการ/กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (งบลงทุน) วงเงิน 121,160,000 บาท (หนึ่งรอย
ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) 

      4. แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
   โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ กิจกรรม 

การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ (งบลงทุน) วงเงิน 28,316,800 บาท 
(ยี่สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

  5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
   โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรม 

เพิ ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(งบลงทุน) วงเงิน 59,014,000 บาท (หาสิบเกาลานหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

โดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.65 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
     ที่ประชุม รับทราบ  
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 4.7.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.    
   สถานภาพนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหในปจจุบัน 
 

หนวย ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม 
กก.ตชด.11 0 11 4 5 5 7 4 1 0 12 0 49 
กก.ตชด.12 0 14 10 12 8 8 8 5 2 25 0 92 
กก.ตชด.13 0 15 10 9 10 10 11 1 1 28 0 95 
กก.ตชด.14 0 11 2 6 6 9 8 6 3 22 0 73 
กก.ตชด.21 0 12 16 15 6 6 11 2 1 12 1 82 
กก.ตชด.22 0 18 9 15 8 8 8 1 2 14 0 83 
กก.ตชด.23 0 16 11 8 3 7 6 3 3 16 0 73 
กก.ตชด.24 0 17 4 15 12 10 13 1 4 25 0 101 
กก.ตชด.31 0 8 4 6 4 3 5 6 3 16 0 55 
กก.ตชด.32 0 19 5 4 10 8 12 3 1 21 0 83 
กก.ตชด.33 2 24 12 13 16 13 17 1 2 45 0 145 
กก.ตชด.34 0 34 23 8 12 17 20 4 3 76 0 197 
กก.ตชด.41 0 17 16 12 10 8 10 5 2 27 0 107 
กก.ตชด.42 0 4 6 6 1 1 1 0 0 2 0 21 
กก.ตชด.43 0 20 23 18 13 5 10 7 4 35 0 135 
กก.ตชด.44 0 10 1 8 7 6 5 3 4 24 0 68 

รวม 2 250 156 160 131 126 149 49 35 400 1 1459 
 

     ท่ีประชุม รับทราบ  
4. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.ยงเกียรติ   มนปราณีต   รอง ผบช.ตชด. 
 - ฝากทุกหนวยขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ตชด.   
 ท่ีประชุม      รับทราบ 
 4.2 พล.ต.ต.วรณัฏฐ   ผันผอน   รอง ผบช.ตชด.  
 - ฝากการทำงานโดยยึดหลักการปฏิบัติ 3 ป คือ ปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
ปฏิบัติดีกับประชาชน และปฏิบัติใหเปนตัวอยางในทุกๆ ดาน 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 4.3 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 4.3.1 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ติดตามการเตรียมความพรอมในการจัดงานครบรอบ 100 ปชาตกาล      
ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต และรายงานความคืบหนาใหทราบ 

 4.3.2 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. สรุปรายละเอียดนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห วามีจำนวนเทาใด 
ไดรับทุนจากที่ใดบาง และมีความเปนอยูอยางไร แลวรายงานใหทราบ เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือตอไป และใหจัดทำโครงการพอแมสมมุติหรือพอแมอุปถัมภ เสนอมายัง บช.ตชด. 
  4.3.3 เนนย้ำทุกหนวยเมื่อไดรับสนับสนุนงบประมาณการสราง รร.ตชด. จากหนวยงานใดๆ ขอให
ออกแบบแปลนกอสราง โดยยึดรูปแบบเดิมของ 905 

 4.3.4 เนนย้ำทุกหนวยเมื่อมีการประสานงานกับกองงานในพระองค ใหรายงานผลตามสายงาน
การบังคบับัญชามายัง บช. เพ่ือทราบ 
 4.3.5 เนนย้ำการจัดกำลังรักษาความสงบเรียบรอย ทก.ตชด.ภาค 2 ใหใชกำลังพล กก.ตชด.22 เปนหลัก 
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  4.3.6 ในการชวยเหลือผูประสบภัย ใหแตละหนวยจัดตั้งกองอำนวยการชวยเหลือผูประสบภัย 
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่หางไกลและการชวยเหลือเขาไปไมถึง  
 4.3.7 กก.ตชด.24 ขับเคลื่อนการสราง รร.ตชด. ไปรษณียไทย และรายงานความคืบหนาใหทราบ 

 4.3.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาการพัฒนาหนวยฝกอบรมของ บช.ตชด. โดย
สรุปขอดี ขอเสีย จุดแข็ง จุดออน ความชำนาญเฉพาะดานของแตละหนวยฝก แลวรายงานมายัง บช.ตชด. 
เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาหนวยฝกของ บช.ตชด. ใหใกลเคยีงกับศูนยฝกอบรมของภูธรตอไป 

 4.3.9 บก.สอ.บช.ตชด. ขับเคลื่อนการฝกยุทธวิธี “หลักสูตรการสูรบในปา” ใหเปนรูปธรรม 
โดยเขียนโครงการ รูปแบบโครงสราง เสนอมายัง บช.ตชด.  

 4.3.10 บก.สอ.บช.ตชด. เขียนโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล เสนอมายัง บช.ตชด. 
โดยมีวัตถุประสงคใหหนวย บก.ตชด.ภาค 1 - 3 และ กก.ตชด.11 - 33 มชีุดปฏิบัติการพิเศษของแตละหนวย   
เมื่อมีเหตุการณสามารถออกปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักยุทธวิธี โดยใหคัดเลือกกำลังพลที่มีบุคลิกภาพดี
เขารับการฝกอบรม  

 4.3.11 กำชับกรณีมีเหตุการณสำคัญเรงดวนใหรายงานผูบังคังบัญชาทราบโดยเร็ว 
 4.3.12 กำชับหนวยที่มีคำสั่งแตงตั้งชุดปฏิบัติการตาง ๆ ขอใหมีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน

ของชุดตางๆ โดยใหแตละชุดมีการรายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาทราบดวย 
 4.3.13 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 

เรื่องการกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชาอยางใกลชิด 
 4.3.14 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่มี
อาการซึมเศราเสี ่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชู สาว โรคพิษสุราเรื ้อรัง 
หรือโรคประจำตัวอื่นๆ 
 4.3.15 ใหผูบังคับบัญชากำชับกวดดขันผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ 
 4.3.16 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
แรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
  
 พ.ต.ต.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
               ( สมฤด ี  ตังเจริญ )     
                สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
  
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 


