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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 11/๒๕๖5 
 
 

เม่ือวันพฤหัสบดทีี ่8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 11/๒๕๖5 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

-------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. 
 3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 4. พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ชวนนท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 

6. พล.ต.ต.ธนพล   โอบออม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
7. พ.ต.อ.เสวัจ   พิชิตภัย  รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.สอ.บช.ตชด. 
8. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
9. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 
10. พ.ต.อ.วรพัฒน   บุญมา   รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.ตชด.ภาค 3 
11. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑2. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
13. พ.ต.อ.กฤตชาติ  พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 
14. พ.ต.อ.ทวีศักดิ ์  จินดาศักดิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 15. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
16. พ.ต.อ.หญิง กุลชไม   สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
17. พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ พรหมดี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
18. 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.ท.ณัฐฑกร  มังคลากุล รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.อ.สุระสิทธิ ์  สกุลพานิช 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. พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ  เปลงสงวน รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 
26. พ.ต.อ.หญิง ศรีธร   ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
27. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
28. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
29. พ.ต.อ.พีระศักดิ ์  เครือสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
30. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
31. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓2. พ.ต.ท.พิภพ   พรหมยก  รอง ผกก.8 ฯ รรท.ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓3. พ.ต.อ.สมภพ  ออนสิน  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
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34. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
35. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
36. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
37. พ.ต.ท.หญิง สมถวิล   รองเดช   รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮิง  ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
39. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
40. พ.ต.ท.สุทิน   ขาวเรือง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
41. พ.ต.ท.เดชฤทธิ์อริยะ  พุทธะชยมงคล รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
42. พ.ต.ท.เชิดชัย  หนอทอง รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
43. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 44. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 

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

47. พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
48. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
49. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
50. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14  
51. พ.ต.อ.ปาริชาติ   บรรจงปร ุ ผกก.ตชด.21 
52. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22     
53. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคุณแกว  ผกก.ตชด.๒๓ 
54. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
55. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
56. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
57. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
58. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
59. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
60. พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
61. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
62. พ.ต.อ.พิมณรัตน  ธรรมาธิปติ ์ ผกก.ตชด.42 
63. พ.ต.อ.ยงศกัดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43 
64. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
65. พล.ต.ต.ไพโรจน  ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.  เลขานุการ 
66. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 2. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 3. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

4. พล.ต.ต.วรณัฏฐ  ผันผอน  รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
5. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
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6. พล.ต.ต.ประกอบ   พลเตชา  ผบก.ตชด.ภาค 3   ติดภารกิจ 
 7. พ.ต.อ.ปนัตถ   มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ศกึษาอบรม 

8. พ.ต.อ.พิศาล   ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
9. พ.ต.อ.วัฒนา    เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   ติดภารกิจ 
10. พ.ต.อ.อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
11. พ.ต.อ.อภิรัตน  เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
12. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.   ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. พ.ต.ท.ธนพัน   สุพัฒนวรางกูร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
2. ร.ต.ท.หญิง พรรณาราย  สุมาลา  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
3. ส.ต.อ.พงศกร   ภิญโญยาง ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
4. 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 10/๒๕65 เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ย.65 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่10/๒๕65 เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ย.65 
3. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 3.1 บก.ตชด.ภาค 1 
  1. โครงการผลิตสมุนไพรตะไครหอมกันยุง 
   เนื ่องดวย บก.ตชด.ภาค 1 ไดเปดอบรมโครงการผลิตสมุนไพรตะไครหอมกันยุง ใหกับ
ขาราชการตำรวจและครูพยาบาล รร.ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 ไดเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณเกี่ยวกับการผลิตตะไครหอมกกันยุงมาถายทอดความรูและประสบการณใหกับผูเขาอบรมตอไป 
   เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๕ พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด.ไดเดินทางมาเปนประธาน
ในพิธีเปดอบรมโครงการผลิตสมุนไพรตะไครหอมกันยุง ณ อาคารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค 1 
   เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางไปเปนประธาน
ในพิธีเปดฝกอบรมผลิตสมุนไพรตะไครหอม ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ 
   เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒวิวัฒนชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมาเปนประธาน
พิธีเปดการอบรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไครหอม ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค 1 โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์  
ผกก.ตชด.13 พรอม กพ. ใหการตอนรับ 
   จากการฝกอบรมไดผลสัมฤทธิ์เปนผลิตภัณฑสเปรย โดยนำไปวางจำหนาย ณ รานปนรักษคาเฟ 
  2. เตรียมความพรอมรองรับการประชุมเอเปค 2022 
   เมื่อวันที่ 19 พ.ย.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมดวย พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม 
ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล คฝ.กก.ตชด.11, 12 และ 13 ณ สวนเบญจกิติ 
เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหกำลังพลในการปฏิบัติหนาที่ 
  บก.ตชด.ภาค 1 เตรียมความพรอมสถานที่ เพื่อใชเปนสถานที่สอบสวนผูกระทำความผิด 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.2 บก.ตชด.ภาค 2 
 1. รับการตรวจเย่ียมจากผูบังคับบญัชา จำนวน ๑ ครั้ง 
                   เมื่อวันที ๙ พ.ย.๖๕ พล.ต.ต.วรณัฎฐ ผันผอน รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมหนวย พรอมมอบนโยบายการดำเนินงานดานกิจการพลเรือน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการนี้ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมดวยขาราชการตำรวจ 
บก.ตชด.ภาค 2 รวมใหการตอนรับ จากนั้นไดรับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหนวย กลาวใหโอวาท 
มอบนโยบาย และขอหวงใยจากผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๒. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
                   เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ บช.ตชด. มอบหมาย บก.ตชด.ภาค 2 เปนเจาภาพประจำเดือน พ.ย.๖๕ 
จัดกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ ฟนฟูศาสนสถานหลังเหตุอุทกภัย” เพื่อทำความสะอาดฟนฟูภายหลังน้ำลดในพื้นท่ี 
วัดกุดกวาง ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จว.ขอนแกน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว บก.ตชด.ภาค 2 ไดจัดกำลังพล
ชุดชวยเหลือผูประสบภัยพรอมเรือทองแบน กำลังพลจิตอาสา เขาใหการชวยเหลือ ขนยายสิ่งของมอบสิ่งของ
อุปโภคบริโภคใหกับประชาชน ที่ไดรับความเดือดรอน ใหหวงเกิดอุทกภัยท่ีผานมา 
  มีผูเขารวมกิจกรรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 
มี พล.ต.ต.วรณัฏฐ ผันผอน รอง ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม 
 ๓. งานดานการพัฒนาเชิงรุก 
                  พัฒนาดานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
                      ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดกำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาทางการศึกษา (O – NET) 
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓ โรงเรียน ซึ่งในรอบ ๓ ปที่ผานมา 
มีผลสัมฤทธิ์คอนขางต่ำ เม่ือเทียบกับระดับประเทศ  
                     เพื่อเปนการแกไขปญหา และพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน เปาประสงคคือผลสอบ 
(O-net) ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ในปการศึกษา ๒๕๖๖ ตองมีผลเฉลี่ยที่ดีขึ ้นกวาในปที่ผานมา 
แนวทางในการดำเนินการมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ การแกไขปญหาแบบเรงดวน และการแกไขปญหาแบบยั่งยืน 
                          บก.ตชด.ภาค 2 ไดจัดตั้งคณะทำงานศึกษาปญหา คณะทำงานครูผูรับผิดชอบ ๔ กลุม
สาระวิชา และ คณะทำงานครูผูสอน (คณะอาจารยจากภายนอก และครูแตละกลุมสาระ) โดยไดมีการประชุมหารือ 
กับคณะทำงาน ผานระบบการประชุม ทางไกลผานจอภาพ Video Conference เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา  
   จากนั้น ผบก.ตชด.ภาค ๒ ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 
เพื่อสอบถามปญหาขอขัดของในการดำเนินการ และประชุมหารือ ในการเตรียมความพรอมสำหรับการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน โดยเริม่เปดทำการเรียนการสอน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๖  
   การดำเนินการในครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก คณะอาจารยสถานศึกษา และสวนราชการ  
ที่รวมสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาภาษาไทย,
วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร มารวมเปนคณะทำงาน และเปนวิทยากรในการอบรม 
ใหความรู รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับครูตำรวจตระเวนชายแดน  ในการดำเนินงานครั้งนี้ดวย ซึ่งความคืบหนา
จะรายงานใหทราบในโอกาสตอไป 
              ๔. ภารกิจผูบงัคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ 
  ในหวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดเดินทางตรวจเยี่ยมหนวยขึ้นควบคุม 
ทางยุทธการในพื้นที่ กก.ตชด.21, 22 ทก.ตชด.ภาค ๒ ซึ่งกอนหนานี้ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.23, 24 
เปนที่เรียบรอยแลว เจตนารมณ เพื่อรับทราบปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน
ปองกันชายแดน รวมทั้งมอบนโยบายในภาพรวม โดยใหทุกหนวยสำรวจระบบเทคโนโลยีที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ 
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ในการปฏิบัติงานของจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของคลังอาวุธ พรอมมอบสิ่งของ
บำรุงขวัญ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
              ๕. บก.ตชด.ภาค ๒ ไดจัดตั้งทีมโฆษกประจำหนวย 
  วัตถุประสงคเพื่อคัดกรอง กลั่นกรอง ตรวจสอบขอเท็จจริง ของขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ 
ทั้งดานบวก และลบ เพ่ือแกปญหา และประสานการปฏิบัติใหเกิดผลดีตอหนวยและองคกร 
              ๖. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป  
                  ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดจัดทำโครงการพัฒนาองคกรในทุกมิติ ประกอบดวย  
                   6.๑ โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษ  
                    6.๒ โครงการประกวดหนวยดีเดน ระดับกองรอยปฏิบัติการ/โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ดีเดน/ครูใหญดีเดน และครูผูสอนดีเดน  
                   6.๓ โครงการประกวดขาราชการตำรวจดีเดน ระดับ รอง สว./ผบ.มว. และ ระดับ ผบ.หมู 
                   6.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลทางดานภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 บก.ตชด.ภาค 3 
 1. การฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมการฝกอบรมการตั้งจุดตรวจยาเสพติด 
  - หวงวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย.65 หนวยสืบสวนอาชญากรรม สหรัฐอเมริกา ไดจัดการฝกอบรม 
การตั้งจุดตรวจยาเสพติด (Narcotics Checkpoint Training COURSE) ใหกับขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 
รวม 32 นาย ณ หองนันทา 1 รร.เซ็นทารา ริเวอรไซด ถ.เชียงใหม - ลำพูน จว.เชียงใหม 
 2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายใหมตามนโยบาย ผบ.ตร. 
  - เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 ไดจัดการอบรมใหความรูขาราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เกี่ยวกับกฎหมายใหม
ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ผานระบบ Video Conference เกี่ยวกับกฎหมายใหมที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดแก 
พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2565 ในสวนที่เก่ียวของกับการดำเนินการทางวินัย และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคบับุคคลใหสูญหาย พ.ศ.2564 โดยมี กก.ตชด.31-34 และหนวยอื่นๆ 
ในสังกัดฯ เขารวมประชุมฯ 
 3. งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
  - เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมดวยกำลังพลในสังกัดฯ 
รวมพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธ.ค.65 โดยมี นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม ประธานในพิธี 
หัวหนาสวนราชการและขาราชการในพื้นที่รวมพิธี ณ ศนูยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 
อ.เมือง จว.เชียงใหม 
  - ในสวนของ กก.ตชด.31-34 ไดจัดกำลังพลรวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสา
ในพ้ืนที่ รวมกับสวนราชการ โดยไดจัดผูบังคบับัญชาในพ้ืนที่รับผิดชอบเปนตัวแทนหนวยฯ ในการรวมกิจกรรมฯ 
 4. โครงการผลิตสเปรยตะไครหอมปองกันยุงเพื่อปองกันโรคมาลาเรีย 
  - เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 พล.ต.ต ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปเปนประธาน
พิธีเปดการอบรมโครงการ การผลิตสเปรยตะไครหอมปองกันยุงเพื่อปองกันโรคไขมาลาเรีย ณ กองรอย ตชด.346 
ม.1 บ.แมตาว ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จว.ตาก มีครูผูรับผิดชอบงานโครงการเกษตรและพยาบาล รร.ตชด. ในสังกัด 
กก.ตชด.34 (ทุกโรงเรียน) เขารับการอบรม จำนวน ๓๕ นาย 
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 5. การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
  5.1 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง รร.ตชด.ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต (บานปอหมื้อ) 
ต.แมคง อ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน สังกัด กก.ตชด.33 ภาพรวมการดำเนินการ รอยละ 27.8 
  5.2 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จว.ตาก 
สังกัด กก.ตชด.34 ภาพรวมการดำเนินการ รอยละ 66 
  5.3 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง รร.ตชด.บานกามาผาโด ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จว.ตาก  
สังกัด กก.ตชด.34 ภาพรวมการดำเนินการ รอยละ 60.5 
  5.4 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง ศกร.ตชด.บานตีนดอย ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จว.ตาก  
สังกัด กก.ตชด.34 ภาพรวมการดำเนินการ รอยละ 44.5 
  5.5 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง ศกร.ตชด.บานเทอคี(หวยสินา) ต.แมตื่น อ.แมระมาด 
จว.ตาก สังกัด กก.ตชด.34 ภาพรวมการดำเนินการ รอยละ รอยละ 71 
 6. การตรวจเยี่ยมของผูบงัคับบญัชา 
  6.1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.65 พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และใหแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ 3 บก.ตชด.ภาค 3 โดยมี พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 
พรอมกำลังพลในสังกัด ใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และกำชับใหมีการกำกับดูแล
ความประพฤติ มีมาตรการในการควบคุมหนวย พรอมมอบโดรนตรวจจับความรอน, เครื่องตรวจวัด และไมงาม 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหแกกำลังพลฯ 
  6.2 หวงวันที่ 9 - 11 พ.ย.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ เดินทางไป
ตรวจเยี่ยม รอย ตชด.344 อ.ทาสองยาง, รอย ตชด.345 อ.แมระมาด และ รอย ตชด.346 อ.แมสอด จว.ตาก 
โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน  ศรีชัยชนะ ผกก.ตชด.34, พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล รอง ผกก.ตชด.34 และ ผบ.รอย ตชด.344, 
345 และ 346 พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ โดยไดแนะนำแนวทางการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลฯ 
  6.3 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.๖๕ พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 นำคณะ Mr.Charles Butler 
รองผูชวยทูตหนวยปองกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาและคณะหนวยกิจการพลเรือน สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย ตรวจเยี่ยม รวมรับฟงบรรยายสรุป ไดเนนย้ำกำชับเรื่องการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกดาน 
และมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกขาราชการตำรวจท่ีไปปฏิบัติหนาที่จังหวัดชายแดนภาคใต ณ กองรอย ตชด.337 
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน 
  6.4 หวงวันที่ 17 - 19 พ.ย.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.32 และ รอย ตชด.324, 325, 327 และ ฉก.ตชด.32 โดยมี พ.ต.อ.อดุลย 
สิริสิทธินันท ผกก.ตชด.32 และ ผบ.รอยฯ พรอมกำลังพลในสังกัดใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ 
  6.5 หวงวันที่ 25 - 27 พ.ย.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยม รอย ตชด.346 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จว.ตาก พรอมตรวจเยี่ยมการอบรมดนตรีไวโอลีน 
ของนักเรียน รร.ตชด. และ โครงการการผลิตสเปรยตะไครหอมปองกันยุง โดยมี พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล รอง ผกก.ตชด.๓๔, 
ร.ต.อ.สุรพล ฉายะสุโข รอง ผบ.รอยฯ รรท.ผบ.รอย ตชด.๓๔๖ พรอมกำลังพลในสังกัดใหการตอนรับ โดยได
แนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลฯ 
 7. การฝกอบรมโครงการกูภัยปาภูเขา เพื่อพัฒนากำลังตามนโยบาย ผบช.ตชด. 
  - หวงวันที่ 25 - 30 พ.ย.65 บก.ตชด.ภาค 3, ภ.จว.เชียงใหม และ นปพ.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 
รวมกับ ศูนยฝก แบล็ค ไดมอนด โคฟเวอร จัดการฝกอบรมโครงการกูภัยปาภูเขา (Mountain and Air Tactical 
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Rescue) โดย บก.ตชด.ภาค 3 จัดกำลังพลรวมฝกจำนวน 12 นาย ณ ศูนยฝก แบล็ค ไดมอนด โคฟเวอร 
อ.แมออน จว.เชียงใหม 
 8. การประสานงานการปฏิบัติงานในภารกิจดานชายแดน 
  - เมื่อวันที่ 26 ต.ค.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ เขาพบ
พล.ต.ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สำนักงานฯ อ.ดอยหลอ 
จว.เชียงใหม เพื่อหารือเกี่ยวกับ การสนับสนุน ระบบเครื่องกรองน้ำ และการพัฒนาเสนทางเขา รร.บานปอหมื้อ 
อ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน เพ่ือเตรียมการรับเสด็จในเดือน ม.ค.66 
  - และเม่ือวันที่ 9 พ.ย.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ เขาพบ 
พล.ต.ณรงฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.กกล.นเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับ ปญหาภัยคุกคามตามแนวชายแดน ที่เกิดจาก
การสูรบของชนกลุมนอย และการสรางคนดีจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 9. ภารกิจ รปภ. และอำนวยความสะดวก การจราจร การประชุมผูนำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 29 
  9.1 หวงวันที่ 14 - 19 พ.ย.65 รอย คฝ.กก.ตชด.31 และ 34 และชุด EOD กก.ตชด.31, 34 
ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การจราจร การประชุมผูนำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ดังนี้ 
   1) รอย คฝ.กก.ตชด.31 วางกำลังประจำจุดพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณทางเขา รพ.สวนเบญจกิต,ิ 
ทางเขาประตูโรงงานยาสูบ, จุดหนวงรั้งปกติสะพานลอย, จุดคัดกรองเชื่อมทางดวน และจุดพักคอย รพ.สวนเบญจกิติ
เฉลิมพระเกียรติ 
   2) รอย คฝ.กก.ตชด.34 วางกำลังประจำจุดพื้นท่ีรับผิดชอบ 10 จุด บริเวณพื้นท่ีสวนปาเบญจกิติ 
   3) ชุด EOD กก.ตชด.31 ตรวจพื้นที่ บริเวณโรงแรม โซ แบงคอก และพ้ืนที่จอดรถ 
   4) ชุด EOD กก.ตชด.34 ตรวจพื้นที่ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ชั้น LG และ LM 
  9.2 เม่ือ ๑๑ พ.ย.๖๕ พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ ไดเดินทางตรวจ
ความพรอม รอย คฝ.กก.ตชด.34 ซึ่งไดรับหนาที่ใหปฏิบัติภารกิจ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร 
การประชุมผูนำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พรอมชมสาธิตการฝก โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.ตชด.๓๔ 
และ พ.ต.ท.เทพ มงคล รอง ผกก.ตชด.๓๔ พรอมกำลังพลในสังกัด ใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ใหแกกำลังพลฯ 
  9.3 เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๕ พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมคณะฯ 
ไดเดินทางตรวจความพรอม รอย คฝ.กก.ตชด.31 ซึ่งไดรับหนาที่ใหปฏิบัติภารกิจ รักษาความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวก การจราจร การประชุมผูนำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยมี พ.ต.อ.วิศาลพงศ สรอยกุลบดี ผกก.ตชด.31 
พรอมกำลังพลในสังกัด ใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลฯ 
  9.4 หวงวันที่ 14 - 19 พ.ย.65 พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมกำลังพล รอย คฝ.กก.ตชด.31, 34 ซึ่งไดรับหนาที่ใหปฏิบัติภารกิจ รักษาความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวก การจราจร การประชุมผูนำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในพื้นที่ กทม. โดยมี พ.ต.ท.รณชัย ทองไทย 
รอง ผกก.ตชด.31 และ พ.ต.ท.ธนาวัฒน เทิ ้มแพงพันธุ  รอง ผกก.ตชด.34 ซึ ่งเปนผูควบคุมการปฏิบัติ 
พรอมกำลังพล ฯ ใหการตอนรับ โดยไดแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำลังพลฯ 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.4 บก.ตชด.ภาค 4 
 ๑. งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 
  - ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๕ พ.ย.๖๕ จัดกำลังพล จำนวน ๘๑ นาย ถปภ. ทูลกระหมอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ จว.พังงา 
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และเสด็จประทับแรม ณ โรงแรมพูลแมนเขาหลักรีสอรท อ.ตะกั่วปา จว.พังงา (เปนการสวนพระองค) การปฏิบัติ 
เปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 
  - ระหวางวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๓ ธ.ค.๖๕ จัดกำลังพล จำนวน ๒๐๙ นาย ถปภ.สมเด็จพระเจาลูกเธอ   
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน 
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 
  - เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๕ จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ถปภ.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ตามโครงการ
ราชทัณฑปนสุขฯ (เปนการสวนพระองค) การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรต ิ
  - เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๕ จัดกำลังพล จำนวน ๒๔๖ นาย ถปภ.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตง 
จว.ยะลา ตามโครงการาราชทัณฑปนสุขฯ (เปนการสวนพระองค) การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 
 ๒. การปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ 
  - เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๕ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๑๗ จับกุมผูตอง จำนวน ๑ คน พรอมของกลาง 
ยาบา ๑๑๘,๒๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (เมทเอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครอง
โดยการมีไวเพ่ือจำหนาย สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบานเลขที่ ๑๘/๒ ม.๕ ต.นาใต อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธาน ี
  - ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ พ.ย.๖๕ จนท.ชปข.กก.ตชด.๔๒ รวมกับ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๒๗ 
บูรการรวมกับหนวยในพ้ืนที่ จับกุมผูตองหา จำนวน ๔ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑,๒๐๐,๖๘๕ เม็ด โดยกลาวหาวา 
รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (เมทเอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครองโดยการมีไวเพื่อจำหนาย 
สถานท่ีเกิดเหตุ ถนนสายวัดคงคาเจริญ-วัดทะเล ต.ควนกรด อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ตอเนื่องบริเวณสวนปาลม
ขางสำนักงานสนับสนุนปองกันและปราบปรามที่ ๔ ภาคใต (กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช) ม.๔ ต.นาไมไผ 
อ.ทุงสง จว.นครศรธีรรมราช 
 ๓. การประเมินผลสุขภาพจิตกำลังที่ปฏิบัติภารกจิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจำป ๒๕๖๖ 
  - บก.ตชด.ภาค ๔ ไดดำเนินการประเมินสุขภาพจิตตามแบประเมิน “Thai Police Health”
ของ ตร. ใหกับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. จำนวน ๒,๐๙๑ นาย สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
   ๓.๑ อยูในภาวะปกติ จำนวน ๑,๙๔๐ นาย 
   ๓.๒ อยูในภาวะซึมเศรา ๑๕๑ นาย โดยแยกเปน ซึมเศราระดับนอย ๑๑๖ นาย/ซึมเศรา
ระดับปานกลาง ๖ นาย และซึมเศราระดับรุนแรง ๒๙ นาย) 
  มาตรการในการดูแลขาราชการตำรวจที่มีภาวะซึมเศรา 
   - จะไดรับการใหสุขศกึษาในดานการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบขางในเบื้องตน 
   - จะไดรับชองทางในการใหขอคำปรึกษาทางดานจิตวิทยา คือ แชทไลน งานจิตวิทยา 
รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ และสายดวน ๐๙ ๘๒๓๗ ๗๘๙๙ ซึ่งมีนักจิตวิทยาของ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ รับสาย และ
ตอบแชท ๒๔ ชม.  
   - รายใดที่มีภาวะซึมเศราระดับนอย ปานกลาง และรุนแรง จะไดรับการโทรติดตามอาการ 
ทุก ๑ เดือน 
   - รายใดที่มีภาวะซึมเศราระดับปานกลางบางราย และระดับรุนแรง นักจิตวิทยาคลินิก 
จะนัดมาพบแพทยและรับยาตานซึมเศรา ที่ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ  
   - แจงผูบังคับบัญชาของขาราชการตำรวจที่อยูในภาวะซึมเศราระดับรุนแรงใหทราบ 
เพ่ือคอยสอดสองดูแลเฝาระวังผูใตบังคับบัญชา  
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 ๔. ผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมการปลูกและสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตนตะไครหอม
สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
  ตามที่ ผบช.ตชด. ไดอนุมัติโครงการสงเสริมการปลูกและสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไครหอม 
ใน รร.ตชด./ศกร.ตชด. ที่มีสุขศาลาพระราชทาน นั้น ในสวนของ บก.ตชด.ภาค ๔ มี รร.ตชด. ที่มีสุขศาลา
พระราชทาน จำนวน ๔ แหง สังกัด กก.ตชด.๔๔ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
   ๔.๑ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา 
    - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ไดจัดอบรมใหความรูการสกัดน้ำมันหอมระเหย
จากตะไครหอม 
    - ผูปกครองและนำเรียน สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพ่ือทำสเปรยปองกันยุงจาก
ตะไครหอม และรวมกันปลูกตนตะไครหอม จำนวน ๔๕๐ ตน 
   ๔.๒ รร.ตชด.บานไอรบือแต 
    - หนวยงานในพื้นที่ ไดจัดอบรมใหความรูการนอมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชน และมีการสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจากตะไครหอม 
    - วิทยากร ผูปกครอง และนักเรียน รวมกันปลูกตนตะไครหอม จำนวน ๑,๕๐๐ ตน 
และแจกจายตนตะไครหอมใหกับผูนำครัวเรือนเพ่ือนำไปปลูกที่บาน จำนวน ๑,๕๐๐ ตน 
    - สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อทำสเปรยปองกันยุงจากตะไครหอม และไดรับ
คำแนะนำจากนักพัฒนาชุมชนอำเภอจะแนะในเรื่องการพัฒนารูปแบบตราสินคา/บรรจุภัณฑใหทันสมัย จดจำงาย 
เพ่ือผลิตเปนสินคาและลงทะเบียนเปนผลิตภัณฑชมุชน OTOP ของอำเภอจะแนะ 
   ๔.๓ รร.ตชด.บานละโอ  
    - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมใหความรูการสกัดน้ำมันหอมระเหย
จากตะไครหอม 
    - ผูปกครอง และนักเรียน สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อทำสเปรยปองกันยุง
จากตะไครหอม และรวมกันปลูกตนตะไครหอม จำนวน ๔๐๐ ตน 
   ๔.๔ รร.ตชด.บานลีนานนท 
    - สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สุคิริน จัดอบรมใหความรูการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไครหอม 
    - ผูปกครอง และนักเรียน สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อทำสเปรยปองกันยุง
จากตะไครหอม และรวมกันปลูกตนตะไครหอม จำนวน ๓๕๐ ตน 
 ๕. ผูบังคับบัญชาระดับกองบัญชาการตรวจเย่ียม 
  - เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๕ พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด. มอบหมายให พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ 
รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.
ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เขารวมประชุมสัมมนาผูบริหารประจำเดือน ภ.๙ 
ณ หองประชุมยะลารวมใจ โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ยอยนวล ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน./ผบ.กกล.ตร.จชต.เปนประธาน 
  - เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/       
รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖) เนื่องในโอกาสเปนผูแทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุเพชร รอง ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๓๒๒ โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต., 
พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.วิษณ ุชนะอักษร ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.อิสรา เจตนานัง 
รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, ร.ต.อ.ประเทืองทัย จันทองพูน ผบ.รอย ฉก.ตชด.๔๓๒, ผบ.มว.รอย ฉก.ตชด.๔๓๒๒ 
และกำลังพล ฉก.ตชด.๔๓๒๒ รวมใหการตอนรับ 



- ๑๐ - 

  - เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/       
รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖) เนื่องในโอกาสเปนผูแทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุเพชร รอง ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตชด.๔๓๓ โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต., 
พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓, พ.อ.ปญญาพล สุรทิณฑ รอง ผบ.ฉก.สงขลา, พ.ต.ท.วิษณุ 
ชนะอักษร ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, ร.ต.ท.วัชรพงษ นกแกว ผบ.รอย 
ฉก.ตชด.๔๓๓ และกำลังพล รอย ฉก.ตชด.๔๓๓ รวมใหการตอนรับ 
  - เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/         
รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖) พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ชฝต.๔๔๐๑ พรอมมอบนโยบาย
และขอหวงใยของ ผบช.ตชด. รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการเพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลและไดลงนาม
ในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ต.วัชรพงษ ชิณวงศ ผบ.รอย ตชด.๔๔๔, ร.ต.อ.เลิศ ธรรมพร หน.ชฝต.๔๔๐๑  
และ กพ.ชฝต.๔๔๐๑ รวมใหการตอนรับ 
  - เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/         
รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖) เนื่องในโอกาสเปนผูแทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุเพชร รอง ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล ชฝต.๔๔๐๔ โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค๔, พ.ต.ท.วิษนุ ชนะอักษร 
ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.รอย ตชด.๔๔๕, ร.ต.อ.อาทิตย อินทรสกุล ผบ.มว.กก.ตชด.๔๔ 
(รอง ผบ.ศฝด.๔๔๑ สย.๑) และ กพ.ชฝต.๔๔๐๔ รวมใหการตอนรับ จากนั้น พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ และคณะ 
ไดเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยี่ยน กองกำลังทหารมาเลเซีย โดยมี ร.อ.โมฮัมหมัด อิดิล บิน มัดเจอลัส (KAPT.MOHD AIDIL 
BIN MD JELAS) หน.ชป.มซ./พรอมดวย กพ.ทหารมาเลเซีย ใหการตอนรับ และไดมอบสิ ่งของใหแกทหาร
มาเลเซีย เพ่ือเสริมสรางความสัมพนัธอันดีระหวางประเทศ ไทย-มาเลเซีย 
  - เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(๖)/         
รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(๖) พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ตชด.๔๔๕ พรอมมอบนโยบาย
และขอหวงใยของ ผบช.ตชด. รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการเพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลและไดลงนาม
ในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ท.จาริพัฒน ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ พรอมดวย กพ.รอย ตชด.๔๔๕ รวมใหการตอนรับ 
  - เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะ ไดเดินทางไป       
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ชฝต.๔๓๐๓ พรอมมอบนโยบายและขอหวงใยของ ผบช.ตชด. รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการ
เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลและไดลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓/
ผบ.ศฝด.๔๓๑, พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๓, ร.ต.อ.คมคิด แกวพิศุทธ รอง ผบ.รอย ตชด.๔๓๗/รอง ผบ.ศฝด.๔๓๑ 
(สย.๒) รรท.ผบ.รอย ตชด.๔๓๗, ร.ต.ท.พิทักษ แกนทอง หน.ชฝต.๔๓๐๓ และ กพ.ชฝต.๔๓๐๓ รวมใหการตอนรับ 
  - เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะ ไดเดินทางไป      
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ชฝต.๔๓๐๔ พรอมมอบนโยบายและขอหวงใยของ ผบช.ตชด. รวมทั้งมอบเงิน
สวัสดิการเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลและไดลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ผกก.ตชด.๔๓/ผบ.ศฝด.๔๓๑, พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๓, ร.ต.อ.คมคิด แกวพิศุทธ รอง ผบ.รอย ตชด.๔๓๗/
รอง ผบ.ศฝด.๔๓๑ (สย.๒) รรท.ผบ.รอย ตชด.๔๓๗, ร.ต.ต.ปราการ แดงอราม รอง หน.ชฝต.๔๓๐๔ พรอม กพ.ชฝต.๔๓๐๔ 
และ จนท.ฉก.ร.๕ รวมใหการตอนรับ 
  - เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๕ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะ ไดเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ฉก.ตชด.๔๓ พรอมมอบนโยบายและขอหวงใยของ ผบช.ตชด. รวมทั้งมอบเงิน
สวัสดิการเพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพลและไดลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร 
ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.วีระเทพ หลางหวอด รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ต.นุกูล ดวงหวัง หน.บก.ฯ/ผบ.รอย 
ตชด.๔๓๓ พรอมดวย หน.ฝอ.ฉก.ตชด.๔๓ รวมใหการตอนรับ 



- ๑๑ - 

 ๖. แนวคิดการปฏิบัติในหวงตอไป 
  ๖.๑ จัดการฝกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกำลังพลใหม ๓,๐๐๐ อัตรา ที่ปฏิบัติภารกิจ
ในพ้ืนที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา โดยใชชุดปฏิบัติการพิเศษของหนวยเปนวิทยากรในการฝกอบรม 
  ๖.๒ วางแผนดำเนินการแกไขปญหาใหกับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอ
ของ จว.สงขลา ที่อยูในภาวะซึมเศราระดับปานกลางและระดับรุนแรง เพื่อรักษาและเยียวยาใหสุขภาพจิต 
กลบัสูภาวะปกติ โดยประสานความรวมมือกับ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ อ.เมือง จว.ยะลา  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.5 บก.สอ.บช.ตชด. 

 การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมผูนำ
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๙ และการประชุมอื่น  ๆที่เกี่ยวของ บก.สอ.บช.ตชด. ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัหินาที่ ดังนี ้
  - จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร ๒๖๑ จำนวน ๔๔ นาย พรอมอาวุธยุทโธปกรณและยานพาหนะ 
ปฏิบัติหวงวันที่ ๑๐ – ๒๐ พ.ย.๖๕ 
  - จัดขาราชการตำรวจหญิงปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยคูสมรสหญิงของผูนำเขตเศรษฐกิจ
เอเปค จำนวน ๓๔ นาย (สงเขารับการฝก จำนวน ๓๕ นาย สงไปปฏิบัติหนาที่ ๓๔ นาย เนื่องจากไดรับอุบัติเหตุ
บาดเจ็บที่ขอเทาซาย ๑ นาย) ปฏิบัติหวงวันที่ ๕ – ๒๐ พ.ย.๖๕ 
  - จัด พ.ต.ท.สุรศักด บุญรอด รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. หนาที่พลขับรถผูนำเขตเศรษฐกจิฯ 
ประเทศสิงคโปร ปฏิบัติหวงวันที่ ๕ – ๒๐ พ.ย.๖๕ 
  - จัด พ.ต.ต.ธนวัฒน สุวรรณเวโช ผบ.รอย กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ทำหนาที่รักษาความปลอดภัย
ผูนำเขตเศรษฐกิจฯประเทศซาอุดิอาระเบีย ปฏิบัติหวงวันที่ ๕ - ๒๐ พ.ย.๖๕ 
  - จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่ลาดตระเวนวัตถุระเบิด(EOD) จำนวน ๔ นาย ปฏิบัติหวง
วันที่ ๑๓ – ๒๐ พ.ย.๖๕  
  - จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด ๒ ชุด จำนวน ๑๒ นาย เตรียมพรอม ณ บช.ตชด. 
จำนวน ๑ ชุด และ บก.ตชด.ภาค 1 จำนวน ๑ ชุด ปฏิบัติหวงวันที่ ๑๓ – ๒๐ พ.ย.๖๕ 
  - จัดขาราชการตำรวจปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาท่ีประจำฝายยุทธการสวนอำนวยการ กองอำนวยการ
รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน ๒ นาย ปฏิบัติหวงวันที่ ๒๐ ต.ค. – ๒ ธ.ค.๖๕ 
  - การเบิกจายงบประมาณในภารกิจ ไมมีปญหาขอขัดของ 
 ความคืบหนาขาราชการตำรวจไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบตัหินาที่ในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  - ความคืบหนาการดูแลดานสวัสดิการใหกับ จ.ส.ต.อัมรินทร หนูโงน และ ส.ต.อ.นำโชค สุวรรณ 
ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. ขณะนี้พักรักษาตัวที่บานพักขาราชการตำรวจในคายนเรศวร โดย พล.ต.ต.วันชนะ 
ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. ใหการดูแลและตรวจเยี่ยมอยางสม่ำเสมอ และกำชับใหเจาหนาที่พยาบาลจาก
หมวดแพทยกำกับดูแล และ รับ-สง โรงพยาบาลหัวหิน เพ่ือตรวจอาการตามหมอนัด 
  - เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕ พล.ต.ท.ณฐั สิงหอุดม ผบช.ตชด. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ
ใหกับขาราชการตำรวจทั้ง ๒ นาย  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
  1. งานดานการฝกอบรม 
   ๑.๑ การฝกอบรมในแผน จำนวน 3 หลักสูตร 
   - หลักสูตรเตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 ประจำป 2565 จำนวน 97 นาย 
ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ขณะนี้อยูระหวางฝกอบรมภาควิชาการ 
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   - หลักสูตร กอป.สายครู ตชด.รุนที่ ๒๐ จำนวน ๑๐๑ นาย ณ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
   - หลักสูตร ผบส.ตำรวจ รุนที่ ๘ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หวงการฝกอบรมแต 
๑ พ.ย.๖๕ - ๑๗ ก.พ. ณ อาคารฝกสุนัขทางยุทธวิธี ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.  
   1.2 การฝกอบรมนอกแผน จำนวน 1 หลักสูตร 
   - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ 256๔ รุนที่ ๒ จำนวน 6๐๐ นาย 
หวงการฝกอบรม วันที่ ๑ ก.ค.๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๖ ในหวงเดือน พ.ย.65 นสต.รุนที่ 2/64 อยูระหวางฝกหัด
ปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 ณ บก. ในสังกัด บช.ก. 
   - ผูบังคับบัญชาแตละหนวยเดินทางเขาตรวจเยี่ยมพรอมมอบสิ่งของเพื่อเปนขวัญกำลังใจ
ใหนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 รุนที่ 2 ในการฝกหัดปฏิบัติราชการ ณ บก. ในสังกัด 
บช.ก. และเมื่อวันที่30 พ.ย.65 นสต. ป 64/2 เดินทางกลับหนวยฝก กก.1 - 4, 7 - 8 บก.กฝ.ฯ เรียบรอย 
   1.3 ผลการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมอื่นๆ  
    - วันที่ 12 พ.ย.65 เวลา 08.00 – 12.00 น. กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนสนามยงิปน 
ครูฝก วิทยากรในการฝกอบรมทบทวนการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ประจำป 2565 ใหกับธนาคาร
แหงประเทศไทย ฝายรักษาความปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธาน ี
    - วันที่ ๑๕ และ 16 พ.ย.๖๕ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนครูฝกและสนามยิงปน 
ใหความรูเก่ียวกับอาวุธปนและยิงปนดวยกระสุนจริงใหกับ จนท.กรมการปกครอง และ ชรบ. อ.กุมวาป จว.อุดรธานี 
    - วันที่ 23 พ.ย.65 กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนอาคารและสถานที่ใหกับโรงเรียน
พะตงมูลนิธิ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 96 คน 
  1.4 โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) 
    - กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนขาราชการตำรวจ (ครูแดร) จำนวน ๒ นาย ทำการสอน 
ใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด ตามโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ใหกับโรงเรียนในพ้ืนที่ อ.แปลงยาว ๖ หองเรียน 
    - กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายครูตำรวจแดรสอนตามโครงการการศึกษาเพ่ือตอตาน
การใชยาเสพติด ในเด็กนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ในพ้ืนที่ อ.บานผือ และ อ.หนองหาน จว.อุดรธานี 
    - กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายครูตำรวจแดรดำเนินการสอนตามโครงการ ในพื้นท่ี  
อ.ทาศาลา, อ.รอนพิบูลย, อ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช, อ.บานนาสาร, อ.เคียนซา จว.สุราษฎรธาน ี
    - กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให ร.ต.ท.นันทพงศ บุญธิมา รอง สว.กก.9 บก.กฝ.ฯ 
เขาสอนตามโครงการแดร ตามโรงเรียนที่รับผิดชอบ เมื่อ 3, 10, 11 และ 17 พ.ย.65 
   1.5 การฝกอบรมและเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
    - วันที่ 10 - 11 พ.ย.65 พ.ต.ต.ปณรรฐพงศ คำสอด ผบ.รอย 1 กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
พรอมครูฝกชุดมวลชนสัมพันธไดรวมสนับสนุนกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารีใหกับ
นักเรียนโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม จำนวน 71 คน 
    - วันที่ 14 - 15 พ.ย.65 กองรอยที่ 1 นำโดย พ.ต.ต.ปณรรฐพงศ คำสอด ผบ.รอย 1 
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมครูฝกชุดมวลชนสัมพันธ ไดรวมสนับสนุนกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ใหกับนักเรียนโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม จำนวน 69 คน 
    - วันที่ 14 - 16 พ.ย.65 ครูฝกชุดมวลชนสัมพันธไดรวมสนับสนุนกิจกรรมเขาคายพักแรม
คณะลูกเสือ เนตรนารี ใหกับนักเรียน รร.บางกระทุมพิทยาคม จว.พิษณโุลก จำนวน 217 คน ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 ๒. งานจิตอาสาพระราชทาน 
  ๒.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 11 ครั้ง  
  ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
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  2.2 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัต ิจำนวน 5 ครั้ง 
      กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบตัิชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จำนวน 3 ครั้ง 
   - วันที่ 15 พ.ย.65 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ในสังกัด จำนวน 20 นาย รวมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟนฟู กับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากประสบอุทกภัย 
โดยพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน วัดทากกแห ต.แจระแม อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 
   - วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๕ พ.ต.ท.อนันต ศรีเอ่ียม รอง ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมกำลัง
ขาราชการตำรวจจิตอาสา และชุดชวยเหลือผูประสบภัย รวม ๒๐ นาย รวมกับ นายวีรศักดิ์ แสงทอง นายก อบต.ปากแคว 
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติอุทกภัย (การฟนฟู) โดยรวมกันปรับปรุงและซอมแซมบานของนายจรัญ พึ่งเงิน 
ผูประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ ม.๑ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 
   - วันที่ 23 พ.ย.65 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในสังกัด 
จำนวน 20 นาย รวมกิจกรรมจิตอาสากับจว.อุบลราชธานี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
กับ จว.อุบลราชธานี โดยพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน ณ วัดสุปฏนารามวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธาน ี
             กิจกรรมจิตอาสาบริจาคเลือด จำนวน 2 ครั้ง 
   - วันท่ี ๗ พ.ย.๖๕ รวมกับกาชาด จว.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมสุรสีห              
กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. ผูรวมบริจาค จำนวน ๗๑ คน ไดโลหิตจำนวน ๒๘,๔๐๐ ซีซ ี
   - วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕ พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผกก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให ร.ต.อ.ธีรวัจน โชคกิจ 
ผบ.มว.กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. นำขาราชการตำรวจจิตอาสาของหนวย จำนวน ๔ นาย บริจาคโลหิตในระบบ
การบริหารจัดการของโรงพยาบาล ณ ธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.เชียงใหม 
เนื่องในวันวชิราวุธ 
 ๓. งานเทิดทูนสถาบัน 
  - วันที่ 10 พ.ย.65 กก.3 บก.กฝ.ฯ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรือทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 
๑ ชุด กำลังพล 4 นาย พรอมเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผานและแบบมือถือ สนับสนุน บก.ตชด.ภาค ๒ ปฏิบัติภารกิจ
ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ในพ้ืนที่ อ.มวงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 
  - วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๕ พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ สังขเสือ สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมพวกรวม 
3 นาย รวมพิธีวันพระบิดาแหงฝนหลวง นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
  - วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๕ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดชุดเก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) จำนวน ๑ ชุด 
ภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพ้ืนที่ ต.มหาชัย 
อ.เมือง จว.สมุทรสาคร 
  - วันนี้ 25 พ.ย.65 เวลา 08.15 น. พล.ต.ต.ธนพล โอบออม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธานในพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ และพิธีสงฆ โดยมี ผกก.๑ บก.กฝ.ฯ พรอมขาราชการตำรวจ
รวมในพิธีเนื ่องในวันระลึกวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที ่ 6 
ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 ๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  - ประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพศึกษาติดตามความคืบหนาการดำเนินงานในป 256๕ 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
  - สงแฟมตัวบงชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 พรอมจัดสง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) บช.ศ. กำหนดสงภายใน 1 ก.ย.66 
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  5. การพฒันาหนวย 
  5.1 การพัฒนาทางกายภาพ 
  - การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยใหอยูในสภาพเรียบรอยตามขีดความสามารถ
ของหนวยอยางสม่ำเสมอ  
  - หนวยในสังกัดไดดำเนินการปรับปรุงซอมแซมหองน้ำ, สรางพักสำหรับครูฝก ภายในพื้นที่
บริเวณหนวย ดังนี ้
   กก.2 บก.กฝ.ฯ ซอมแซมหองน้ำกองรอยที่ ๔, 5 ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเหลือจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   กก.7 บก.กฝ.ฯ ดำเนินการติดตั้งท่ีบังตาหองนํ้า (กองรอยที่ 2-5), ดำเนินการเปลี่ยน
พ้ืนกระดานเตียงนอน กองรอยที่ 5 และซอมแซม ปรับปรุงสถานีทดสอบจิตใจ 
   กก.8 บก.กฝ.ฯ ซอมแซม/สราง หองพักสำหรับครู - อาจารย กองรอยที่ 2 
  5.2 การพัฒนาบุคลากร 
  ดานระเบียบวินัย ตรวจทรงผมและเครื่องแตงกายขาราชการตำรวจทุกสัปดาห พรอมฝก
ทบทวนประจำสัปดาห ใหขาราชการตำรวจ 
  ดานวิชาการ 
   ระหวางวันที่ 1 - 4 พ.ย.65 พ.ต.อ.เชษฐวิทย นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให
เจาหนาท่ีสื่อสาร กก.9 บก.กฝ.ฯ เขารับการฝกอบรมการใชเครื่องมือสื่อสาร (เครื่องรับ - สงวิทยุ ระบบHF/SSB Barrett) 
   วันที่ 16 พ.ย.65 ด.ต.อุทัยวุฒิ ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรพัฒนาผูฝกสอน และชางกีฬาจักรยานประเภทลู ระดับ ๒ 
  6. ผลปฏิบัติงานที่สำคัญ 
   ปฏิบตัิภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุม APEC ๒๐๒๒ 
    - กก.1 บก.กฝฯ จัดชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) 1 ชุด พรอมชุดลาดตระเวน
และตรวจคนวัตถุระเบิด (EOR) จำนวน ๓ นาย ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุม APEC ๒๐๒๒ 
วันที่ ๑๐ - ๒๐ พ.ย.๖๕ 
    - กก.2 บก.กฝฯ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๕ นาย สนับสนุนภารกิจ
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเปคของไทย วันที่ ๑๐ - ๒๐ พ.ย.๖๕ 
    - ศฝส.บก.กฝ.ฯ จัดชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจ(ตรวจคนวัตถุระเบิด) จำนวน ๒ ชุด รวม ๘ นาย 
สนับสนุน บช.น. ในภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผูนำ APEC 2022 
    - กก.1 บก.กฝฯ จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจ ชุดชางสนาม จำนวน ๒ ชุด 
    - กก.2 บก.กฝฯ สนับสนุนชุดชางสนาม จำนวน ๒ ชุด 
    - กก.7 บก.กฝฯ จัดครูฝกควบคุมฝูงชนประจำ ศปก.ตชด. จำนวน 2 นาย เพื ่อให
คำแนะนำกองรอยควบคุมฝูงชนในการปรับรูปแบบยุทธวิธีตามสถานการณจริง 
   การตรวจเย่ียมหนวย 
    - วันนี้ 21 พ.ย.65 พล ต.ต.ธนพล โอบออม ผบก.กฝ.ฯ ไดเดินมาตรวจเยี่ยมใหโอวาส
ขาราชการตำรวจ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ ลานรวมพล รวมประชุมสรุปผลการปฎิบัติภารกิจ APEC 2022 
ผานจอภาพ และมอบนโยบายบริหารราชประจำป 2566 
    - วันที่ 23 พ.ย.65 พล.ต.ต.ธนพล โอบออม ผบก.กฝ.ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.1 บก.กฝ.ฯ 
มอบนโยบายและ ใหโอวาทแกขาราชการตำรวจและนักเรียนหลักสูตรครุุทายาท รุนที่19 พรอมเขาฟงบรรยาย
สรุปของหนวย เเละกำชับการปฏิบัติเเกขาราชการตำรวจ 
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    - วันที่ 1 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ธนพล โอบออม ผบก.กฝ.บช.ตชด. ไดมาตรวจเยี่ยม กก.2 บก.กฝ.ฯ 
และรับฟงบรรยายสรุปของหนวย พรอมมอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
โดยมี พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ พรอมดวยขาราชการตำรวจในสังกัดใหการตอนรับ 
   นโยบายผูบงัคับบญัชา 
    ตามขอสั่งการในการประชุม ศอ.ปส.ตร. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ 1 พ.ย.65 โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์     
กิตติประภัสร ผบ.ตร. เปนประธาน ในสวนที่เกี่ยวของ บช.ตชด. ใหทุกหนวยดำเนินการตามโครงการตำรวจสีขาว  
โดยการตรวจหาสารเสพติดในรางกายของกำลังพลใหครบถวน 
   ผลการตรวจหาสารเสพติดในรางกายของกำลังพลในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. 

หนวย จำนวนผูเขารับการตรวจ ผลการตรวจ 
ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 36 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 36 นาย 

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 100 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 100 นาย 
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 81 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 81 นาย 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 105 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 105 นาย 
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 120 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 120 นาย 
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 91 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 91 นาย 
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 96 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 96 นาย 
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 106 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 106 นาย 
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 103 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 103 นาย 
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 96 นาย ไมมสีารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 96 นาย 
ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 17 นาย ไมมีสารเสพตดิในรางกาย ทั้ง 17 นาย 

รวมขาราชการตำรวจที่เขารับการตรวจหาสารเสพติดท้ังสิ้นจำนวน 951 นาย 

  กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ไดจัดกำลังพลชุดชวยเหลือผูประสบภัยจำนวน 4 ชุด ออกชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ครั้ง โดยนำเรือทองแบน 2 ลำ รถยนต 6 ลอ 1 คัน 
รถยนตกระบะ 2 คัน ขนยายสิ่งของ และนำแจกถุงยังชีพใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 
  วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกำลังพลเขารวมพิธีปลอยแถวกวาดลางอาชญากรรม         
สถานบันเทิง ในพ้ืนที่ อ.เมือง จว.อุดรธานี โดยมีขาราชการตำรวจ ทหาร ฝายปกครอง เขารวมภารกิจ 
  สำรวจแนวเขตพื้นที่ บก.ตชด.ภาค 3  
   วันที่ 17 พ.ย.65 พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก.ฯ พรอมพวกรวม 4 นาย รวมกับเจาหนาที่ 
งาน กบ. บก.ตชด.ภาค 3 จำนวน 3 นาย รวมกันสำรวจแนวเขตพ้ืนที่ บก.ตชด.ภาค 3 มอบให กก.5 บก.กฝ.ฯ 
ไวใชประโยชนในการฝก จำนวน 860 ไร ไมพบการบุกรุกพ้ืนที่แตอยางใด 
   วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๕ ขาราชการตำรวจและแมบาน กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จัดพิธีสักการะ
สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาวันคายเสนียรณยุทธ ณ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. พรอมทำบุญตักบาตร และวาง
พวงมาลาอนุสรณสถานวีรชน ณ กก.ตชด.๒๔ 
  7. แผนงานสำคัญท่ีจะดำเนินการในเดือนถัดไป 
   - จัดการฝกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำป ๒๕๖๔ รุนที่ ๒ ตอเนื่อง 
   - ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย”   
   - ดำเนินการพัฒนาหนวยอยางตอเนื่อง 
   - การปฏิบัติตามนโยบายบริหารราชการของ บช.ตชด. และบก.กฝ.บช.ตชด. 
   - เตรียมความพรอมกำลังพล ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ สนับสนนุหนวยงานในพ้ืนที่เมื่อไดรับ
การประสานหรือรองขอ 
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    - เตรียมพรอมการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ
อายุ 53 ปขึ้นไป เพ่ือเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร ถึงยศรอยตำรวจเอกประจำป 2566  
   - ติดตามการสรางเต็นทสนาม จำนวน 250 เตียง 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 3.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 3.7.1 บก.อก.บช.ตชด. 
   รายงานเบื้องตนเหตุสำคัญ ขาราชการตำรวจ สังกัด บช.ตชด. กอเหตุอุกฉกรรจ 
    1) เหตุ ด.ต.สนธยา จุมปาจม ผบ.หมู กก.ตชด.44 เหตุใชอาวุธปนยิง จ.ส.ต.จาตุรันต 
กุสุมาลย ผบ.หมู กก.ตชด.44  
     ผูประกอบเหตุ ด.ต.สนธยา จุมปาจม อายุ ๔๔ ป ผบ.หมู กก.ตชด.44 
     ผูเสียชีวิต จ.ส.ต.จาตุรันต กุสุมาลย อายุ ๓๕ ป ผบ.หมู กก.ตชด.44 
     สถานท่ีเกิดเหตุ ทางเทา รร.มายเฮาส ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
     เวลาเกิดเหตุ วันที่ 3 ธ.ค.65 เวลาประมาณ 01.15 น. 
     การดำเนินการทางอาญา ขอกลาวหา ฆาผูอื่นโดยเจตนา, มีอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน
ไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต, พาอาวุธปนไปในเมืองหมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุอันสมควร, 
ขับรถขณะเมาสุรา (ผูตองหาประกันตัว) 
     การดำเนินการทางวินัย อยูระหวาง บก.ตชด.ภาค 4 ตั้งกรรมการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
    2) เหตุ ด.ต.ชูชาติ ขวกเขียว ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เหตุใชอาวุธปนยิง ด.ต.พิชิต 
แสนขันธ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
     ผูประกอบเหต ุด.ต.ชูชาติ ขวกเขียว อายุ ๕๐ ป ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2  
     ผูเสียชีวิต ด.ต.พิชิต แสนขันธ อายุ ๔๓ ป ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2  
     สถานทีเ่กิดเหต ุปอมยามชุมชนบานพัก ตชด.ภาค ๒ หมู 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ขอนแกน  
     เวลาเกิดเหต ุวันที่ 5 ธ.ค.65 เวลาประมาณ 08.30 น. 
     การดำเนินการทางอาญา ขอกลาวหา ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน, พกพาอาวุธปน 
ไปในเมือง หมูบาน ชุมชนหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและยิงปนโดยใชเหตุในเมือง 
หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุอันควร 
     การดำเนินการทางวินัย บก.ตชด.ภาค 2 มีคำสั่ง บก.ตชด.ภาค ๒ ที่ ๓๔๓/๒๕๖๕ 
ตั้งกรรมการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง และมีคำสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
     สิทธิประโยชน และสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 
   3) สิทธิกำลังพล กรณีเสียชีวิต จากการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไป 
 

๑ เงินเดือนเดือนที่เสียชีวิต วันที่ ๑ - วันเสียชีวิต 
๒ เงินชวยพิเศษฯ (เงินเดือน + เงินเพ่ิมพิเศษ) x ๓ 
๓ บำเหน็จตกทอด เงินเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 

(บิดา/มารดา, คูสมรส, บุตร) 
๔ บำนาญพิเศษ ๒๕ ใน ๕๐ สวน ของเงินเดือนสุดทาย 

(บิดา/มารดา, คูสมรส, บุตร) 

๕ บำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายก 
วาดวยการใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 

เลื่อนเงินเดือนสุดทายสูงสุด ๗ ขั้น 
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๖ เงินกองทุน กบข. (กรณีเปนสมาชิก) 
๗ ไดเลื่อนยศเปนกรณีพิเศษ ตามฐานเงินเดือนที่ไดรับเลื่อนข้ัน 
๘ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสูงข้ึน ตามพฤติกรรม (ตอสู) 
๙ การบรรจุทายาทเขารับขาราชการตำรวจ ตามหลักเกณฑของ ตร. (ตอสู) 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.7.2 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
   1) การสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2565 ดำรงตำแหนง
ในสังกัด บก.สอ.บช.ตชด. จำนวน 240 อัตรา มีผูสมัครสอบจำนวน 4,197 ราย ผลการสอบจะประกาศผลวันที่ 9 ธ.ค.65, 
รายงานตัววันที่ 13 ธ.ค.65 และดำเนินการสอบพละวันท่ี 16 - 18 ธ.ค.65 
   2) การแตงตั้งขาราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- สว. ในวาระประจำป พ.ศ.2565 มีการแจงให
ขาราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถวนเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานดีเดน ที่เปนรูปธรรม 
และเปนที่ยอมรับวาเปนประโยชนตอสำนักงานตำรวจแหงชาติตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง โดยเปนผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติดวยตนเอง และรับรองความถูกตอง โดยใหเสนอไปยัง ตร. ในระดับ รอง ผบก.-ผกก. เสนอวันที่ 
12 ธ.ค.65 ในระดับ รอง ผกก.-สว. ใหรวบรวมในวันที่ 19 ธ.ค.65  
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.7.3 ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 
 ขอสั่งการ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภยั 
อาคารสถานท่ีราชการ และบานพักขาราชการตำรวจ บช.ตชด.(สวนกลาง) เม่ือวันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 13.00 น.  
  1) สำรวจโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท้ังหมดที่ติดตั้งภายใน บช.ตชด. สวนกลาง บานพักขาราชการ
ตำรวจสวนกลาง และคลังพลาธิการบางเขน ที่ชำรุดใชการไมได หรือบริเวณที่แสงสวางนอย พรอมทั้งสำรวจและกำหนด
จุดติดตั้งที่ยังไมครอบคลุม โดยเสนอความตองการใหสวนที่เกี่ยวของตามลำดับชั้น ท้ังนี้เมื่อมีเหตุที่ตองตรวจสอบเทปบันทึก
เหตุการณยอนหลัง งาน รปภ. ตองสามารถเขาระบบไดทันที โดยประสานการติดตั้งระบบกับ ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.  
  2) การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ใหออกคำสั่งเดือนละ 1 ครั้ง โดยให ผกก.ฝอ.2 
บก.อก.บช.ตชด. เปนผูลงนามในคำสั่ง และสำเนาให รอง ผบช.ตชด.(มค 1)(ยศ) ทราบ การสับเปลี่ยนเวรยาม
ใหเปนไปตามระเบียบกำหนด หามไมใหมีการสับเปลี่ยนเวรยามโดยพลการ 
  3) เวรยามที่ปฏิบัติหนาที่ประตูทางเขา รพ.นวุติสมเด็จยา ในเวลากลางคนื ใหเพ่ิมกำลังพล
ปฏิบัติหนาที่จาก 1 นาย เปน 2 นาย ตรวจสอบคัดกรองผูเขามาบานพักขาราชการตำรวจ โดยเขมงวด หากกำลังพล 
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหเสนอปญหาและขอขัดของ 
  4) แจงกำชับขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่เวรยาม ตองมีบุคลิกภาพทาทางเขมแข็ง
ขณะอยูปฏิบัติหนาที่ เมื่อพักเวรใหแตงกายดวยชุดวอรมของหนวย หากเปนกางเกงขาสั้น ใหใสเสื้อทับใน 
และรองเทาผาใบ 
  5) แจงกำชับใหเรงดำเนินการจัดทำบัตรผานชนิดที่ 5 (สีมวง สำหรับรถยนตทุกประเภท) 
ของขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.(สวนกลาง) และผูพักอาศัยประจำในบานพักทุกรายที่มีรถยนต เพื่อเปนขอมูล
ของยานพาหนะสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ บช.ตชด.(สวนกลาง) โดยหากรถยนตคนัใดไมมีบัตร
ผานดังกลาว กอนเขาพื้นที่ บช.ตชด.(สวนกลาง) และบานพัก จะตองทำการแลกบัตรผานสำหรับยานพาหนะ
ของบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอราชการภายในอาคารที่ทำการของ บช.ตชด. ที่กองรักษาการณกอนทุกครั้ง 
เพ่ือเปนการตรวจสอบตัวบุคคลและเปนการเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในสังกัด บช.ตชด.(สวนกลาง) 
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  6) จัดใหมีเครื่องบันทึกขอมูลตรวจจับใบหนา หรือเครื่องบันทึกขอมูลบัตรที่มีเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ของบุคคลภายนอกหรือประชาชนที่เขามาติดตอราชการใน บช.ตชด. 
  7) ใหสำรวจพื้นที่หวงหามภายในบริเวณ บช.ตชด.(สวนกลาง) และอาคารตางๆ เพื่อจัดทำ
ปายติดใหชัดเจน ประกอบดวยเขตหวงหามเฉพาะ และเขตหวงหามเด็ดขาด 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.7.4 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
    1) การดำเนินการปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบาย
รัฐบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเรงดวน 3 เดือน (1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66) 
      ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. ขอเนนย้ำการปฏิบัติตามวิทยุ บช.ตชด. ดวนที่สุด ที่ 0030.134/6493  
ลง 1 ธ.ค.65 เรื่อง แจงมาตรการการดำเนินการปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบาย
รัฐบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเรงดวน 3 เดือน (1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66) สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ไพโรจน 
ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.(ปป) ไดเปนผูแทนหนวย เขารวมการเปดปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายา
เสพติด ตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 โดยแบงมาตรการดังกลาวออกไดเปน 6 ดาน ไดแก  
 1. มาตรการปองกันยาเสพติด 
 2. มาตรการปราบปรามยาเสพติด 
 3. มาตรการยึด อายัดทรัพยสินคดียาเสพติด 
 4. มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด 
 5. มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ 
 6. มาตรการบริหารจัดการ 
 2) สรุปสถิติผลการจับกุมปราบปรามอาชญากรรมของหนวยปฏิบัติในสังกัดประจำเดือน 
พ.ย.65 เนนใน ๒ ดานหลัก ดังนี ้
 ความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 
  1. มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 579 ราย(คดี) แบงเปน หนวยปฏิบัติหลัก 255 คดี 
รวมปฏิบัติ 324 คดี ผูตองหารวม 743 คน ของกลาง ยาบา 9,935,184 เม็ด, ไอซ 11.50 กิโลกรัม, 
เฮโรอีน 0.983 กิโลกรัม โดยหนวยท่ีมีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
   - หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค 4 เปนหนวยหลักในการจับกุม 125 ราย (คดี) 
   - หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ เปนหนวยหลักในการจับกุม 68 ราย (คดี) 
  2. ผลการปฏิบัติในรอบ 2 เดือน ที่ผานมาเปรียบเทียบ (ระหวางเดือนตุลาคม -
ถึงเดือนพฤษจิกายน 2565) 
 ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 
  1. มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 98 ราย(คดี) แบงเปน หนวยปฏิบัติหลัก 63 คดี 
รวมปฏิบัติ 35 คดี ผูตองหารวม 231 คน จำแนกสัญชาติตางๆ ดังนี้ เมียนมา 151 คน, ลาว 15 คน, กัมพูชา 35 
คน และมีผูนำพา 21 คน โดยหนวยท่ีมีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
   - หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1 เปนหนวยหลักในการจับกุม 52 ราย (คดี) 
   - หนวยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๒ เปนหนวยหลักในการจับกุม 6 ราย (คดี) 
  2. ผลการปฏิบัติในรอบ 2 เดือน ท่ีผานมาเปรียบเทียบ (ระหวางเดือนตุลาคม -
ถึงเดือนพฤษจิกายน 2565) 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
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 3.7.5 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขอมูล ณ วันที่ 
6 ธ.ค.65) 
 
 
 
  
 
 
 

1. งบประมาณรายจายภาพรวม 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 32.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 12.28 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 19.72 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 34.08 ผลการใชจาย รอยละ 15.62 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 18.46 

2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 35.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 32.72 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 2.28 
 เปาหมายการใชจาย รอยละ 35.33  ผลการใชจาย รอยละ 33.99 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 1.34 

3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 19.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 0.01 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 18.99  

เปาหมายการใชจาย รอยละ 28.96  ผลการใชจาย รอยละ 4.58 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 24.38 

   2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.65 (เรียงลำดับ
ตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใช
จายสูงสุด - ต่ำสุด) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
6 ธ.ค.65 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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   5.) งานบริหารจัดสรรงบประมาณ 
 สรุปคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 กองบญัชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ขอมูล ณ วันท่ี 7 ธ.ค.65 
 รวมท้ังสิ้นวงเงิน 12,454,774,517 บาท แยกเปน 
 -  งบบุคลากร วงเงิน 7,199,400,917  บาท 
 -  งบดำเนินงาน  วงเงิน 1,726,339,000  บาท 
 -  งบลงทุน วงเงิน  2,995,150,800  บาท 
 -  งบอุดหนุน วงเงิน    247,012,700  บาท 
 -  งบรายจายอ่ืน วงเงิน    286,871,100  บาท 

 คำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน) กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ขอมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค.65 
 รวมท้ังสิ้น จำนวน 178 รายการ วงเงิน 2,995,150,800 บาท ดังนี ้
 - ครุภัณฑ จำนวน 56 รายการ   วงเงิน   1,891,148,400   บาท 
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 122 รายการ วงเงิน   1,104,002,400   บาท 
   เปนนโยบาย ตร.          จำนวน    3  รายการ วงเงนิ      414,900,000 บาท 
      ** คงเหลือของ บช.ตชด.  จำนวน 175 รายการ วงเงิน   2,580,250,800   บาท  
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.7.6 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
   การจัดประชมุวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
    ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น เพ่ือเปนการแสดงผลงาน
แนวปฏิบัติงานที่ดี และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูประสบการณการปฏิบัติงาน การพัฒนาเด็กและเยาวชนของครูและผูเกี่ยวของ 
เปนประจำทุกป โดยใหสวนราชการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดการประชุมดังกลาว โดยในป 2565 ไดมอบหมายให
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนเจาภาพในการจัดการประชุม ระหวางวันที่ 12 - 13 ธ.ค.65 
ณ หองแกรนด ไดมอนดบอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 ศนูยแสดงสินคาและการประชุม กิจกรรมประกอบดวย 
   1.1 วันที่ 12 ธ.ค.65 เวลา 09.00–15.00 น.  
    - เปนคลินิกวิชาการภาษาไทย การจัดการเรียนรู active learning และ
การจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenal baded learning: PhBL) โดยแบงออกเปน 3 คลินิก 
ใหผูเขารวมประชุมหมุนเวียนเขาคลินิก ในสวนนี้ บช.ตชด. ไดมอบหมายใหครูผูสอน รร.ตชด. จาก กก.ตชด.11 – 44 
เขารวมกิจกรรม จำนวน 60 นาย 
   1.2 วันที่ 12 ธ.ค.65 เวลา 09.00–12.00 น.  
    - การเสวนาและนำเสนอ ผลงานวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี 6 ดาน ประกอบดวย 
ดานโภชนาการและสุขอนามัย, ดานสงเสริมคุณภาพการศึกษา, ดานสงเสริมอาชีพ, ดานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น, 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม, ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    โดย บช.ตชด. ไดรับมอบหมายใหจัดนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ดานโภชนาการ 
และสุขอนามัย ทั้งนี้ไดมอบหมายให กก.ตชด.22 และ รร.ตชด.บานหนองใหญ เปนหนวยจัดนิทรรศการ ระหวางวันที่ 
11-13 ธ.ค.65 สำหรับการเสวนาและนำเสนอผลงาน บช.ตชด. มอบหมายให พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย ชาติไทย 
รอง ผกก.ฝสสน.5 บก.สนน.บช.ตชด. เปนผูดำเนินรายการเสวนาใหกับสถานศึกษาทุกสังกัด ผูเขารวมประชุม
ในสวนของ บช.ตชด. คือคณะครู รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.11–14 จำนวน 60 นาย 
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   1.3 วันที่ 13 ธ.ค.65  
    - เวลา 05.30 - 06.30 น. ผูเขารวมประชุมเขารับการตรวจ ATK บริเวณ
ทางเขาอาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4  
     - เวลา 06.30 - 07.30 น. ลงทะเบียนและรายงานตัว 
    - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึง หัวหนาสวนราชการทั้ง 7 หนวย เฝารับเสด็จ  
    - เสด็จฯ เขาหองประชุม เลขา สพฐ. ทูลเกลาถวายเอกสารราชการ 
    - รมว.กระทรวงศึกษากลาวถวายรายงานการจัดงานประชุม “วชิาการ 42 ป 
พระบารมีแผไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเปนสุข” และเบิกตัวผูชนะเลิศการประกวดแขงขันแนวปฏิบัติที่ดี 
จำนวน 42 ราย และผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จำนวน 18 ราย พระภิกษุ จำนวน 4 รูป เขารับพระราชทานเกียรติบัตร  
    - ทอดพระเนตรการแสดง “กพด.รวมใจสานสายใยวัฒนธรรม 4 ภาค”  
    - ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “42 ป โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สรางความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
    - เสวยพระกระยาหาร  
    - ทรงฉายพระฉายาลักษณ รวมกับคณะผูบริหาร และหนวยงานตางๆ 
จำนวน 9 ชุด  ๆละ 24 คน ในสวนของ บช.ตชด. ผูรวมฉายพระฉายาลักษณ ประกอบดวย ผบช.ตชด., รอง ผบช.ตชด.(กร1), 
ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค 1 – 4, ผกก. 11, 12, 22, 42 และคณะครูที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดี ดีเดน รวมถึงผูแทนสถานศึกษาดีเดน รายละเอียดแผนผังที่กำหนด 
    - เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ แนวปฏิบัติที่ดี และนิทรรศการ
นำเสนอผลงานของหนวยรวมสนองงานตามโครงการตามพระราชดำริ ฯ  
    - เสด็จพระราชดำเนินกลับ 
 ผบช.ตชด. อนุมัติโครงการใหความชวยเหลือ นร.ในพระราชานุเคราะห ฯ 
  สืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงตระหนักวาการศึกษาเปนพื ้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ครอบครัว 
มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา สภาพความเปนอยูที ่ลำบาก และอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลความเจริญ 
ซึ่งเยาวชนเหลานี้ จะเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต สมควรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
เชนเดียวกับเด็กที่อยูในเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ จัดตั้งโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ ขึ้นในป 2531 
  ผบช.ตชด. สั่งการให ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ดำเนินการสำรวจ นร.ในพระราชานุเคราะหฯ 
มีจำนวนเทาใด เพื่อใหความชวยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจ 3 ปการศึกษายอนหลังพบวา นักเรียน รร.ตชด. 
ที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห ฯ ประมาณปละ 250 คน ดำเนินโครงการ ดังนี ้  
   2.1 โครงการพอแม ตชด.อปุถัมภ ศิษยเกา รร.ตชด. ซึ่งโครงการนี้ตองการให 
ขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. มีสวนชวยเหลือสนับสนุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห ฯ (กลุมท่ี 1 เปนนักเรียน
ทีศ่ึกษาตอในสถานศึกษา ณ ภูมิลำเนาของตนเอง) โดยสมัครใจเปนพอแม ตชด. และอุปการะนักเรียนตามความเหมาะสม 
และเพื่อใหนักเรียนในพระราชานุเคราะห ฯ มีขวัญกำลังใจไดรับคำแนะนำแนวทางที่ดี และสามารถแกไข
ปญหาการออกกลางคัน สำหรับรายละเอียดการดำเนินการ บช.ตชด. จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  
   2.2 โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะนักเรียนเขาใหม) โครงการนี้เปนโครงการที่จะใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่ตองเดินทางไปศึกษานอกภูมิลำเนาของตนเอง โดยจะตองเดินทางไปศึกษาตอในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 
ซึ่งมีที่ตั้งหางไกลจากภูมิลำเนา นักเรียนเหลานี้จะตองพักคางในหอพักของสถานศึกษาระหวางที่ศึกษาเลาเรียน 
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เชน ศึกษาตอใน รร.ศึกษาสงเคราะห, รร.ราชประชานุเคราะหฯ นักเรียนกลุมนี้สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
ประสบกับปญหาความขาดแคลนเงินทุนเบื้องตนในการเตรียมตัวเขาสูระบบของความเปนผูที่จะไดรับพระราชทานทุน
ในโครงการ โดยเฉพาะคาใชจายกอนเปดภาคเรียน เชน คาใชจายในการเดินทางไปรายงานตัวที่หอพักของโรงเรียน คาอาหาร คา
เครื่องแตงกาย รวมถึงวัสดุอุปกรณการเรียน ฯลฯ บช.ตชด. จึงรวมกับโครงการสวนพระองค จัดทำโครงการทุนอุดหนุน
นักเรียนในพระราชานุเคราะหขึ้น เพื่อสนับสนุนเงินทุนใหกับนักเรียนเขาใหม เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2566 ปละ 100 
ทุน ๆ  ละ 2,000 บาท 
 ครม.อนุมัติใหปรับคาอาหารกลางวันของนักเรียน 
  ครม. อนุมัติเมื่อ 8 พ.ย.65 ใหปรับคาอาหารกลางของนักเรียน จากอัตราวันละ 21 บาท 
ใหเพ่ิมขึ้นตามขนาดของโรงเรียน ดังนี ้
   - รร. ที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ไดรับเงินคาอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน 
   - รร. ที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ไดรับเงินคาอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน 
   - รร. ที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ไดรับเงินคาอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน 
   - รร. ที่มีจำนวนนักเรียน  121 คน ไดรับเงินคาอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ครม. ไดอนุมัติใหใชงบกลาง สำหรับเปนคาอาหารกลางวัน
ในสวนเพิ่มเติมจากเดิม 21 บาท/คน/วัน การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงไดหารือเพื่อขอมติแนวทางตั้งคำขอ
งบอาหารกลางวันในสวนที่เพิ่ม และมติที่ประชุมไดใหแนวทางในการดำเนินการดังกลาว โดยใหหนวยที่รับผิดชอบ 
ตั้งของบประมาณ งบกลาง ไปยังสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.65 ทั้งนี้ใหคิดจำนวนวันที่นักเรียน 
จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ เริ่มจากวันที่ 3 ม.ค.–30 ก.ย.66 จำนวน 163 วันทำการ 
  ในสวนของ บช.ตชด. การตั้งคำของบประมาณ เทศบาลในพื้นที่ที ่ กก.ตชด. ตั้งอยู
เปนผูดำเนินการตั้งคำของบประมาณ ดังนั้น การรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมติ ครม. 8 พ.ย.65 
ให กก.ตชด.รวบรวมขอมูลจำนวนนักเรียนในสังกัด และคำนวณงบประมาณตามขนาดโรงเรียนที่แตละแหง จะไดรับ-สง
ขอมูลใหกับเทศบาลในพ้ืนที่ เพ่ือตั้งคำของบประมาณ งบกลาง ไปยังสำนักงบประมาณภายใน 15 ธ.ค.65 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.8 บก.สสน.บช.ตชด. 
 3.8.1 ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
   1) ขอมูลสวัสดิการขาราชการตำรวจบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
    กรณีเสียชีวิต แบงออกเปน 3 กรณี 
     1. เสียชีวิตจากการปะทะตอสู หรือ จากการกระทำของคนราย หรือฝายตรงขาม  
     2. เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ หรือเนื่องจากไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
     3. เสียชีวิต มิใชจากการปฏิบัติหนาที่ 
    กรณีบาดเจ็บ แบงออกเปน 4 กรณี 
     1. สาหัสหรือพิการ, ทุพพลภาพ จากการปะทะตอสู หรือจากการกระทำของคนราย  
หรือฝายตรงขาม 
     2. ไมสาหัสจากการปะทะตอสู หรือจากการกระทำของคนราย  หรือฝายตรงขาม  
     3. บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือเนื่องจากไดปฏิบัติราชการตามหนาที่  
     4. บาดเจ็บ แตไมสาหัสจากการปฏิบัติหนาที่ หรือเนื่องจากไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
    สวัสดิการที่ไดรับ 
     1. สวัสดิการ ตร. 
     2. สวัสดิการ บช.ตชด.  
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   2) กรณีท่ี 1 เสียชวีิตท่ีมิใชการปฏิบัติหนาที่ 
    - เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.65 เวลา 01.15 น. เกิดเหตุใชอาวุธปนยิง จ.ส.ต.จาตุรันต กุสุมาลย 
ตำแหนง ผบ.หมู กก.ตชด.44 เสียชีวิต 
    - เหตุเกิด ใกลทางเทา รร.มายเฮาส ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
    - ผูกอเหตุคือ ด.ต.สนธยา จุมปาจม ผบ.หมู กก.ตชด.44 ใชอาวุธปนพกสั้นกอเหตุ 
     - สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาท 
     ผูบังคับบัญชารวมบำเพ็ญกุศลศพและใหกำลังใจแกญาติผูเสียชีวิต 
      เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ คงเรือง สว.กก.ตชด.44 ผูแทน กก.ตชด.44 
รวมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และมอบเงนิชวยเหลือเบื้องตนใหแกญาติผูเสียชีวิต ณ รพ.ศูนยยะลา 
     สวัสดิการที่จะไดรับจาก ตร. และ บช.ตชด. กรณีเสียชีวิตมิใชจากการปฏิบัติหนาท่ี 

สวัสดิการ ตร. จำนวนเงิน (บาท) สวัสดิการ ตชด. จำนวนเงิน (บาท) 
ฌาปนกิจ ตร. 630,000 มส.ตชด.สว. 4,000 

รวมทั้งสิ้น 1,033,000 

   3) กรณีท่ี 2 เสียชวีิตจากการปฏิบัติหนาที่  
    - เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 เวลา 08.45 น.  
     - เกิดเหตุใชอาวุธปนยิง ด.ต.พิชิต แสนขันธ อายุ 44 ป ผบ.หมู บก.ตชด.ภาค 2 เสียชีวิต  
    - ผูกอเหตุคือ ด.ต.ชูชาติ ขวกเขียว อายุ 49 ป สังกัด ผบ.หมู บก.ตชด.ภาค 2 
    - เหตุเกิดบริเวณปอมยามทางเขาบานพัก ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแกน 
     ผูบังคับบัญชารวมบำเพ็ญกุศลศพและใหกำลังใจแกญาติผูเสียชีวิต 
      เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. ผูแทน ผบช.ตชด.  
รวมพิธีรดน้ำศพ ณ วัดเทพนิมิต ต.พระลับ อ.เมือง จว.ขอนแกน และมอบเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกญาติผูเสียชีวิต 
     สวัสดิการที่จะไดรับจาก ตร. และ บช.ตชด. กรณีเสียชีวิตมิใชจากการปฏิบัติหนาท่ี 

สวัสดิการ ตร. จำนวนเงิน (บาท) สวัสดิการ ตชด. จำนวนเงิน (บาท) 
ฌาปนกิจ ตร.  630,000 กองทุน สก.ตชด. 8,000 

เงนิกองทนุสวัสดิการ ตร. 
(ถูกทำราย) 

375,000 มส.ตชด.สว. 28,000 

รวมทั้งสิ้น 1,033,000 

   4) แนวทางการปฏิบัติการขอสงเคราะหฯ 
สวัสดิการ ตร. สวัสดิการ ตชด. 

หนวยตนสังกัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 
เสนอกองสวัสดิการ ตร. 

หนวยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ เสนอ บช.ตชด. ผาน ฝสสน.1บก.สสน.บช.ตชด. 
ร.ต.อ.พิษณุ อองสวสัดิ ์รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. โทร 09 8458 4988 

     ท่ีประชุม รับทราบ  
 3.8.2 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
   ยุทโธปกรณประเภทเสื้อเกราะปองกันกระสุน 
    เสื้อเกราะปองกันกระสุนงานปองกันปราบปรามระดับ 2 

ปที่ไดรับการสนับสนุน จำนวน 
ป 2561  1,021 ตัว 
ป 2562 1,250 ตัว 
ป 2563 1,548 ตัว 
ป 2564 1,317 ตัว 
ป 2565 1,000 ตัว 
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สรุปยอดรวม  5,136 ตัว 
แจกจายหนวย 4,092 ตัว 

คงคลัง บช.ตชด. 1,044 ตัว 

    เสื้อเกราะปองกันกระสุนงานปองกันปราบปรามระดับ 3 
     ตามโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณสำหรับกำลังพลใหมปฏิบัติหนาท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา 
      - ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1,000 ตัว 
ดำเนินการแจกจายใหกับ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 และ กก.ตชด.41-44 
      - ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,000 ตัว 
ลงนามในสัญญาเม่ือเดือนกันยายน 2565 
      - ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1,000 ตัว สกบ.จะดำเนินการจัดหา 
ซึ่งขณะนี้ บช.ตชด. ไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยแตงตั้ง 
พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธานกรรมการ 
     ท่ีประชุม รับทราบ   
 3.8.3 ฝสสน.5  บก.สสน.บช.ตชด. 
   แนวทางการดูแลจิตใจเพื่อปองกันการฆาตัวตายของกำลังพลในสังกัด บช.ตชด. 
    1) 10 สัญญาณเตือนการฆาตัวตาย 
     - ประสบปญหาชีวิตตางๆ 
     - มีประวัติคนครอบครัวฆาตัวตาย 
     - แยกตัวไมพูดกับใคร 
     - วิตกกังวล เศราหมอง 
     - อารมณแปรปรวน 
     - ใชสุราหรือสารเสพติด 
     - เคยพยายามฆาตัวตาย 
     - นอนไมหลับเปนเวลานาน 
     - มักพูดวาไมอยากมีชีวิตอยู 
     - มีการวางแผนการฆาตัวตายไวลวงหนา 
    2) หลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจ (3 พลัส) 
     สอดสองมองหา ดูแล และปองกันปญหาสุขภาพจิตโดยการมองหา สังเกตและ
เขาถึงผูที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตในท่ีทำงาน 
     ใสใจรับฟง รับฟง เพื ่อการบรรเทา หรือแกไขปญหา และการสงเสริมใหความรู 
ดานสุขภาพจิต การรับฟงใสใจ ใหเขาใจความรูสึกของผูที่ทุกขใจ 
     สงตอเชื่อมโยง เปนการชวยใหผูที่มีปญหาสุขภาพจิต ไดรับบริการไดรับการรักษา
อยางตอเนื่อง 
    3) 3 เทคนิคชวยเหลือเบื้องตน เมื่อพบ สงสัยคนมีปญหาสุขภาพจิต 
     การถาม ใชคำถามปลายเปดที่ใหเขาไดเลา ระบายความรูสึก และบอกความตองการ 
     การฟง ตั้งใจฟงและเปดโอกาสใหเขาเลาปญหา และความตองการโดยไมพูดแทรก 
พยายามจับประเด็นสำคัญ วาเขาตองการอะไรและรูสึกอยางไร 
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     การใหกำลังใจ คนที่ทุกขใจ ทอแท ตองการกำลังใจอยางมาก ใหมองหาขอดี 
ไมตำหนิ และพดูชื่นชมเขา 
    4) ชองทางปรึกษาโรคซึมเศรา 
 
 
 
 
 
 

Depress we care โรงพยาบาลตำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
    ที่ประชุม รับทราบ  
4. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 4.1 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม   รอง ผบช.ตชด. 
 4.1.1 ขอขอบคุณหนวยระดับ บก. และ กก. เรื่องการปฏิบัติตามนโยยายของรัฐบาล และการควบคุม
กำกับดูแลกำลังพลไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการปฏิบัติที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอย และฝากหนวยปฏิบัติ
ใหมีความเขมงวดมากขึ้น และปฏิบัติกันอยางเขมแข็ง 
 4.1.2 เนนย้ำชุดปฏิบัติการการขาวและชุดปราบปรามยาเสพติด ระดับ กก. หรือชุดที่รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ชายแดนบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัต ิเพ่ือใหมีผลการปฏิบัติและสถิติการจับกุมตางๆ 
 4.1.3 ฝาก บก.ตชด.ภาค 1 ขับเคลื่อนการฝกอบรมโปรแกรมไอทูใหกับชุดปฏิบัติการการขาว
และชุดปราบปรามยาเสพติด เพ่ือพัฒนาบุคลากรและยกระดับขีดความสามารถของหนวย ใหสามารถใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีตางๆ ในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อนำมาสูการปฏิบัติงานดานตางๆที่เปนประโยชน 
และเปนผลงานสำคัญสำหรับหนวย ซึ่งในโอกาสตอไปจะขับเคลื่อนการฝกอบรมดังกลาวใหกับ บก.ตชด.ภาค 2-4 
 ที่ประชุม      รับทราบ  
 4.2 พล.ต.ต.พัฒนา   เพศยนาวิน   รอง ผบช.ตชด. 
 4.2.1 เนนย้ำผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ใหลงไปควบคุม กำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
 4.2.2 บก.ตชด.ภาค 3 สรุปรายละเอียดขอมูลการฝกอบรมการตั้งจุดตรวจยาเสพติด (Narcotics 
Checkpoint Training COURSE) แลวรายงานใหทราบ เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาหนวยฝกของ บช.ตชด. ตอไป 
 4.2.3 ฝากทุกหนวยใหมีการฝกอบรมทบทวนเก่ียวกับ พรบ.ตำรวจฉบับใหม ขอกฎหมาย และอำนาจ
หนาที่ของตำรวจ ตามนโยบาย ผบ.ตร. 
 4.2.4 ฝากทุกหนวยเรื่องการประเมินผลสุขภาพจิต และภาวะซึมเศรา เพ่ือเปนขอมูลในการปองกัน
และแกไขปญหาไมใหเกิดการสูญเสีย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
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 4.3 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรต ิ  รอง ผบช.ตชด. 
 4.3.1 เนนย้ำการปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการเขมงวด ตรวจตราสิ่งผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะบุคคลสำคัญตามหมายจับ การตรวจคนรถ จะตองระวังปองกันและคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

 4.3.2 กำชับการเฝาตรวจชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
ใหทุกหนวยดำเนินการปรับปรุงอาคารท่ีตั้งฐานปฏิบัติการ ลวดหนาม กระสอบทราย ตาขาย ใหมีความปลอดภัย
พรอมปฏิบัติงานได และใหผูบังคบับัญชาลงไปตรวจเยี่ยม กำกับดูแลความเรียบรอยของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเปนขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัต ิ

 4.3.3 เนนย้ำเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ โดยใหผูปฏิบัติหนาที่เวรยาม 
เดินตรวจตราทุก 1 ชม. เพ่ือปองกันรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในพ้ืนที่ บช.ตชด. และการปฏิบัติหนาที่
ในชวงเวลากลางคืน จะตองใหมีความพรอมของอุปกรณตางๆ เชน ไฟฉาย และกุญแจมือ 

 4.3.4 ใหแตละหนวยระดับ บก. เรงรัดการดำเนินการเรื่องการทำมัลติมีเดีย โดยรับผิดชอบและจัดตั้ง
คณะทำงานยอยขึ้นมา 

 4.3.5 กำชับทุกหนวยใหเรงรัดการดำเนินการเรื่องแผนปฏิบัติราชการ โดยใหหัวหนาหนวยลงไป
ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางใกลชิด  
 4.3.6 เนนย้ำผูบังคบับัญชาในทุกระดับชั้น ใหลงไปควบคุมกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
และสำรวจปญหาคูขัดแยงของผูใตบังคับบัญชา แลวเสนอผูบังคับบัญชารับทราบเพื่อแกไขปญหา และปองกัน
การสูญเสียกำลังพล 
     ท่ีประชุม รับทราบ  
 4.4 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 4.4.1 กำชับใหแตละหนวยเรงรัดดำเนินการเรื่องแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 4.4.2 ขอขอบคุณ บก.ตชด.ภาค 1 และ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่องการดำเนินการจัดทำโครงการฝกอบรม
การปลูกตะไครหอมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

 4.4.3 เนนย้ำทุกหนวยในสังกัดเรื่องการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวย งานปองกันชายแดน การจัดระเบียบ
พ้ืนที่ชายแดน และการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน 
 4.4.4 กำชับการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการขาว (ชปข.) ใหจัดทำคำสั่งและมีแผนรองรับ การปฏิบัติงาน
จะตองมีรายงานการสืบสวน การสืบสวนหาขาวและการขยายผลออกนอกพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบใหขออนุมัติ
ผูบังคบับัญชาตามลำดับชั้น 
 4.4.5 กำชับทุกหนวยเรื่องที่ตั้งฐานปฏิบัติการตองมีความเหมาะสมตามหลักยุทธวิธี ความสะอาด รวมทั้ง
การแตงกายของกำลังพลจะตองเปนระเบียบเรียบรอย และผูบังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลผูใตบังคบับัญชา 
 4.4.6 ใหทุกหนวยที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมดานกำลังพล อุปกรณ และแผนการใชกำลังพล 
ชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) ใหเรียบรอยหากมีการเรียกใชกำลัง 
 4.4.7 ฝากทุกหนวยเรื่องการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การแตงกายของกำลังพลในสังกัด
จะตองเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อมีการจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบแตละหนวย 
ใหผูบังคบับัญชาลงไปควบคุมกำกับดูแลความเรียบรอย 
 4.4.8 กำชับทุกหนวยเรื่องการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปรามยาเสพติด การสกัดก้ัน
บริเวณตามแนวชายแดน เจาหนาที่จะตองมีรูปแบบการปฏิบัติใหถูกตามหลักทางยุทธวิธี และใหผูบังคับบัญชา
ลงไปควบคุมการปฏิบัติ 
 4.4.9 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. พิจารณาเลือกบุคคลใหคำปรึกษา และคำแนะนำแกผูปวยโรคซึมเศรา 
แลวรายงานใหทราบ 



- ๒๙ - 

 4.4.10 กำชับหัวหนาหนวยดูแลเรื่องสิทธิประโยชนของกำลังพลใหไดรับตามสิทธิอยาใหเกิดความบกพรอง
และเสียหายตอทางราชการ 
 4.4.11 กำชับทุกหนวยเรื่องการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป ใหดำเนินการไปตามระเบียบ 
มาตรการ และแนวทางท่ีกำหนด 
 4.4.12 เนนย้ำหัวหนาหนวยเรื ่องการดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการกำลังพลในสังกัด 
กรณีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ใหรีบดำเนินการในเรื่องสิทธิประโยชนของกำลังพลและอำนวยความสะดวกทาง
ธุรการใหกับผูใตบังคับบัญชาโดยเร็ว 

 4.4.13 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่อง การกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
 4.4.14 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ 
ผูที่มีอาการซึมเศราเสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคประจำตัวอ่ืน ๆ 
 4.4.15 ใหผู บังคับบัญชากำชับกวดขันผู ใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยู ในระเบียบวินัย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 
 4.4.16 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
แรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 ร.ต.ท.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
             ( พรรณาราย   สุมาลา ) 
         รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
  
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 
 


