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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
 
 

เม่ือวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 1/๒๕๖6 

ในวันอังคารที่ 17 มกราคม ๒๕๖6 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.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 

4. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
 5. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. 

6. พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. 
7. พล.ต.ต.วรณัฏฐ  ผันผอน  รอง ผบช.ตชด. 
8. พล.ต.ต.ชวนนท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 
9. พล.ต.ต.ธนพล   โอบออม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
10. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. 
11. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
12. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 
13. พล.ต.ต.ประกอบ   พลเตชา  ผบก.ตชด.ภาค 3 
14. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑5. พ.ต.อ.พันธศักดิ์   สมันตรัฐ  รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
16. พ.ต.อ.สมชาย  สุวจสุวรรณ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 17. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
18. พ.ต.อ.หญิง กุลชไม   สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
19. พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ พรหมดี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
20. พ.ต.อ.ปรีชา   นิสัยสม  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
21. พ.ต.อ.หญิง วิธิดา   เจริญวงศ  ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
22. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
23. พ.ต.ท.ณัฐฑกร  มังคลากุล รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
24. พ.ต.อ.สุระสิทธิ ์  สกุลพานิช ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
25. พ.ต.อ.ชาลี    ศรีคำวงศ  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
26. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
27. พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ  เปลงสงวน รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 
28. พ.ต.อ.หญิง ศรีธร   ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
29. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
30. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
31. พ.ต.อ.พีระศักดิ ์  เครือสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
32. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
33. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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๓4. พ.ต.ท.พิภพ   พรหมยก  รอง ผกก.8 ฯ รรท.ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓5. พ.ต.อ.สมภพ  ออนสิน  ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.  
36. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
37. พ.ต.ท.อนันต   ศรีเอี่ยม  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
38. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
39. พ.ต.อ.วัฒนา   เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
40. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮิง  ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
41. พ.ต.อ.ณฐันันท   เปรมกมล  ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
42. พ.ต.ท.สุทิน   ขาวเรือง  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
43. พ.ต.ท.เดชฤทธิ์อริยะ  พุทธะชยมงคล รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
44. พ.ต.อ.สมัย   พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
45. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 46. พ.ต.อ.รังสรรค        เนตรเก้ือกิจ ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 

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

49. พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
50. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
51. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13 
52. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14 
53. พ.ต.ท.หญิง ณัชชา  เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
54. พ.ต.อ.ปาริชาติ   บรรจงปร ุ ผกก.ตชด.21 
55. พ.ต.ท.ธนพล   ทาวหนู   รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.๒๓ 
56. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
57. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
58. พ.ต.อ.วิศาลพงศ   สรอยกุลบดี  ผกก.ตชด.๓๑  
59. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
60. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ   ผกก.ตชด.๓3  
61. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
62. พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
63. พ.ต.อ.กิจตณศักดิ์   เก้ียวเพ็ง  ผกก.ตชด.๔๑ 
64. พ.ต.อ.พิมณรัตน  ธรรมาธิปติ ์ ผกก.ตชด.42 
65. พ.ต.อ.ยงศกัดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43 
66. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
67. พ.ต.อ.กฤตชาติ  พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  เลขานุการ 
68. 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.ไพโรจน  ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
 3. พ.ต.อ.ปนัตถ   มโนมัยวิบูลย ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ศกึษาอบรม 
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4. พ.ต.อ.พิศาล   ลิ้มมณ ี  ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. ติดภารกิจ 
5. พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ   เข็มขาว   ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
6. พ.ต.อ.อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
7. พ.ต.อ.อภิรัตน   เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
8. พ.ต.อ.รินณวัฒน   ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22       ติดภารกิจ 
9. พ.ต.อ.สิปปนันท   สรณคณุแกว  ผกก.ตชด.๒๓   ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. พ.ต.ต.หญิง สมฤดี        ตังเจริญ  สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
2. ส.ต.อ.พงศกร   ภิญโญยาง ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
3. 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 11/๒๕65 เมื่อวันศุกรที่ 9 ธ.ค.65 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่11/๒๕65 เมื่อวันศุกรที่ 9 ธ.ค.65 
3. วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
  - ไมมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
4. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 4.1 บก.ตชด.ภาค 1 
  1. ผลการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 
   ในภาพรวม บก.ตชด.ภาค 1 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 4 ครั้ง 
จัดชุดเก็บกูหรือทำลายวัตถุระเบิด(EOD) สนับสนุนจำนวน 4 ชุด และจัดกำลังพลสนับสนุน จำนวน 45 นาย 
  2. ผลการปฏิบัติเฝาตรวจ และปองกันชายแดนท่ีสำคัญ 
   เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 รอย ตชด.137 ไดรับแจงจากชุดลาดตระเวนของรอยทหารพราน 1403 
ไดออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ ขณะเดินลาดตระเวนพบถุงปุย จำนวน 3 ถุง วางซุกซอนอยูบริเวณปาละเมาะ
บานโปงแหง ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี พิกัด NQ 225767 (หางจากแนวสันแดนไทย - เมียนมา 
ประมาณ 400 เมตร) จากการตรวจสอบพบ อาวุธปนเล็กยาว M 4 พรอมซองบรรจุกระสุน ขนาด 5.56 มม. 
จำนวน 7 กระบอก และเครื่องกระสุนขนาด 5.56 มม. จำนวน 1,420 นัด 
  3. ผลการปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท 
   3.1 ผลการปราบปรามยาเสพติด  
    มีผลการจับกุม 72 ครั้ง ผูตองหา 74 คน ของกลาง ยาบา จำนวน 7,033 เม็ด และ
ไอซ จำนวน 30 กรัม 
   3.2 ผลการการปราบปราม จับกุม ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
    มีผลการจับกุม 38 ครั้ง ผูตองหาชาวเมียนมา 162 คน, ชาวลาว  4 คน และชาวกัมพูชา 48  คน 
   3.3 ผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
    มีผลการจับกุม/ตรวจยึด 1 ครั้ง ผูตองหา 2 คน ของกลาง รถยนต จำนวน  1 คัน และ
ชาง จำนวน  1 เชือก 
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   3.4 ผลการปราบปรามจับกุม ความผิด เกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด  
    มีผลการจับกุม/ตรวจยึด 3 ครั้ง ผูตองหา 3 คน ของกลาง อาวุธปนยาว จำนวน 1 กระบอก, 
อาวุธปนไทยประดิษฐ จำนวน  2 กระบอก และกระสุนปน จำนวน 110 นัด 
   3.5 ผลการปราบปราม จับกุม การกระทำความผิด การลักลอบนำสินคาหลบหนีศุลกากร 
    จับกุม/ตรวจยึด 6  ครั้ง ผูตองหา 9 คน ของกลาง บุหรี่ตางประเทศ จำนวน 1,247 ซอง 
และสุราตางประเทศ จำนวน 134 ขวด 
  4. ผลการปฏิบัติดานจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” 
   ขาราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ไดดำเนินการตามโครงการ     
จิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ในหวง เดือนธันวาคม 2565 ภาพรวม 56 ครั้ง 
    บก.ตชด.ภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม     4  ครั้ง 
    กก.ตชด.11  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม    12  ครั้ง 
    กก.ตชด.๑2  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม    14  ครั้ง 
    กก.ตชด.๑3  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม    15  ครั้ง 
    กก.ตชด.๑4  จัดกิจกรรมจิตอาสา รวม    11  ครั้ง 
  5. โครงการผลิตสมุนไพรตะไครหอมกันยุง ณ รร.ตชด.บานโปงลึก พื้นที่ กก.ตชด.14 
   เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พรอมคณะ ชมรม " ฅน รัก กัญ "    
ไดเดินทางมาเปนประธานเปดการอบรมโครงการผลิตสเปรยตะไครหอมกันยุง ใหกับคณะครู นักเรียน อสม. ผูนำชุมชน 
ผูแทนสวนราชการ ในพื้นที่จำนวน 60 คน โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก สมาคมแพทยแผนไทยจังหวัดเพชรบุร ี
  และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน พรอมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ผบ.รอย ตชด 142,144 เดินทางมารวมใหการตอนรับ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 บก.ตชด.ภาค 2 
     1. การปกปอง เทิดทูน พิทักษ รักษา สถาบัน พระมหากษัตริย 
                    ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีการรับเสด็จฯของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัวฯ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ จำนวน 6 ครั้ง 12 ที่หมายเสด็จฯ  
  บก.ตชด.ภาค 2 จัดกำลังพลสนับสนุนทุกภารกิจ จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู หรือ ทำลายวัตถุระเบิด 
นายตำรวจติดตอ ประสานการปฏิบัติ จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพรอม ณ ที่ตั้ง พรอมปฏิบัติเมื่อไดรับมอบหมาย
ภารกิจ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุดอยางสมพระเกียรต ิและเปนไปตามพระราชประสงค 
 2. ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ เรื่อง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร และเขารับการรักษาพระองค 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เม่ือ 15 ธันวาคม 2565 นั้น 
  พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอดุม ผบช.ตชด. ไดเดินทางไปทำพิธีสวดมนต เจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายพระพร
ชัยมงคล และจัดพิธีปลอยปลา ในพื้นที่ จว.ขอนแกน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ใหหายจากพระอาการประชวร
โดยเร็วพลัน โดยมีขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 เขารวมพิธีดังกลาว 
   พรอมกันนี้ บก.ตชด.ภาค 2 ไดพรอมใจจัดพิธีสวดมนต และเจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายพระพร
ชัยมงคล ขึ้นในทุกหนวยในสังกัด โดยกำหนดจัดพิธีฯ ดังกลาวในทุกวันจันทร ถึง ศุกร เวนวันหยุดราชการ นอกจากนี้
แลวยังไดจัดกิจกรรมปลอยปลา ปลอยสัตวเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 3. ทอดผาปาสามัคคี บช.ตชด. เมื่อวันท่ี18 ธันวาคม 2565 พล.ต.ท.ณฐั สิงหอุดม ผบช.ตชด. 
ไดเดินทางมาเปนประธานฝายฆราวาส ในการทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางองคหลวงปูทวดเนื้อทองเหลือง
ขนาดหนาตักกวาง 19.99 เมตร ไวเปนที่สักการะของประชาชนทั่วไป 
  บก.ตชด.ภาค 2 ไดจัดกำลังพลเตรียมความพรอมสถานที่ และเขารวมพิธีอันเปนกุศล จนจบภารกิจ 
 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ดานอาชญากรรมการ ท้ัง 6 ประเภท หวงเดือน ธันวาคม 2565  
  4.1 การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  
   ผลการปฏิบัติ         66 ครั้ง 
   ผูตองหา              109 ราย  
   ของกลาง  ยาบา    1,142,290 เม็ด 
        ไอซ               10,200  กรัม 
  4.2 การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
   ผลการปฏิบัติ  10  ครั้ง  
   ผูกระทำความผิด    31  ราย  
    ชาวเวียดนาม    2  ราย  
    สปป.ลาว       29  ราย 
  4.3 การปราบปราม การลักลอบตัดไม ทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาต ิ
   ของกลาง ไมพะยูง  57  ทอน 
  4.4 การปองกัน ปราบปราม อาวุธเถื่อน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
   ผลการปฏิบัติ    9  ครั้ง 
   ผูตองหา    9  ราย 
   ของกลาง อาวุธปนพกสั้น       40  กระบอก 
       อาวุธปนไทยประดิษฐ   9  กระบอก 
       เครื่องกระสุน   12  นัด 
  4.5 การปราบปราม การลักลอบ คาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร 
   ผลการปฏิบัติ    5  ครั้ง   
   ผูตองหา           1  ราย   
   ของกลาง หัวหอมแดง          140 กิโลกรัม 
       บุหรี่ไฟฟา         4  เครื่อง  
       พืชกัญชา    257   กิโลกรัม  
       ไกมีชีวิต     190   ตัว 
  4.6 การปราบปรามการโจรกรรม รถยนตและรถจักรยานยนต 
   ผลการปฏิบัติ    1  ครั้ง  
   ผูตองหา   10 ราย 
   ของกลาง รถจักรยานยนต    1  คัน 
 5. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
  5.1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ปลาทอง, พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
พรอมดวย รองอธิการบดี ฝายบริหารและพัฒนาศักยภาพองคกร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดนำนิสิตทุน 
ในพระราชานุเคราะหฯ จำนวน 6 ราย เฝาฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองคเสด็จพระราชดำเนินมาเปนประธานในพิธี พระราชทานปริญญาบัตร 
แกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
  5.2 การพัฒนาดานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
   ตามที่ บก.ตชด.ภาค 2 ไดจัดตั้งคณะทำงาน ศึกษาปญหาและพัฒนาศักยภาพของ ครูและนักเรียน 
เพื่อพัฒนายกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โอเน็ต ของนักเรียน รร.ตชด. ขอนำเรียนความคืบหนาของการดำเนินการ 
ปจจุบันหนวย ไดเชิญอาจารยจากภายนอกมาทำการสอน ใน 4 สาระวิชาหลัก ไดแกวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร ตามตารางการเรียนการสอนผานระบบออนไลนที่กำหนดไวในวันทำการ จันทรถึงศุกร วันละ 
2 ชม./รวมสัปดาห ละ 8 ชม. 
   ซึ่งปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนใหความสนใจ ในรูปแบบการเรียนการสอน ดังกลาวและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ สามารถตอบคำถามของอาจารยท่ีทำการสอนได 
   โดยหนวยไดบันทึกคลิปการสอนของแตละวัน สงใหเเตละ รร.ตชด. เพื่อใหครูผูสอน นำไปเปด
ใหนักเรียนไดทบทวนซ้ำ เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนและเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น รายละเอียดความคืบหนา 
จะนำเรียนใหทราบในโอกาสตอไป 
 6. ภารกิจตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญและอื่นๆ ของผูบงัคับบญัชา 
  6.1 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65 พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมดวย พ.ต.อ. อัทธชนม 
ชวงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พรอมคณะไดเดินทางไปรับมอบนโยบาย จาก พล.ท. สวราชย แสงผล แมทัพภาคที่ 2 
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งปองกันชายแดน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน  
มุงเนนการทำงานแบบบูรณาการรวมของหนวยกำลังในพ้ืนที่ เพ่ือขจัดปญหา และเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน 
โดยในการนี้ ไดหารือถึงแนวทางในการกระชับความสัมพันธ ระหวางหนวยกำลังในพื้นที่ชายแดน อันประกอบดวย 
หทาร ตำรวจ และขาราชการฝายพลเรือน ในการจัดการเเขงขันฟุตบอล กีฬาสานสัมพันธอีสานมั่นคง ครั้งที่ 1 
จำนวน 20 ทีม ซึ่งอยูระหวางการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  6.2 ตามขาวเปนที่ทราบกัน มีขาราชการตำรวจในสังกัดไดกระทำอัตวินิบาตกรรม ในหวงท่ีผานมานั้น 
พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข 
รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดลงพ้ืนที่ตรวจเยีย่ม พบปะพูดคุย เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ใหแกกำลังพล และครอบครัวผูเสียชีวิต  
   จากนั้น ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหนวยในสังกัดที่รับผิดชอบ โดยไดมอบนโยบาย 
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การปราบปรามอาชญากรรม การจัดทำระบบ
รักษาความปลอดภัยของ "คลังอาวุธ" โดยกำชับใหทุกหนวยปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ใหเกิดผลงาน
เปนที่ประจักษ ซึ่งในการนี้ ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดกำชับเกี่ยวกับปญหาโรคซึมเศรา การกระทำอัตวินิบาตกรรม
และปญหาอื่นๆ ของขาราชการตำรวจในสังกัด โดยไดกำชับ และสั่งการให ผูบังคับหนวยทุกระดับ ในสังกัด 
สอดสองดูเเลพฤติกรรมของ กำลังพลในปกครอง หากพบวา มีปญหาหรือมีแนวโนมที่จะ กระทำเหตุตามที่กลาวมา
ไวในขางตน ใหหาทางชวยเหลือ โดยดวน และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
  ๖.๓ เม่ือวนัที่ 23 ธ.ค.65 พล.ต.ต.กิตติศักด์ิ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดนำคณะขาราชการ
ตำรวจในสังกัด ฝายอำนวยการฯ และคณะเเมบานตำรวจตระเวนชายแดน ไดจัดพิธีทำบุญประเพณี ประจำป 
ณ ชุมชนบานพัก ตชด.หนองไฮ ต.พระลับ อ.เมือง จว.ขอนแกน เพื่อปลอบขวัญ บำรุงขวัญ และเพื่อความเปน
สิริมงคลเนื่องในวาระดิถีข้ึนปใหม 2566 โดยมีพิธีตั้งศาลพระพรหม, การสักการะ ศาลพระภูมิเจาที่ และถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ และในโอกาสนี้ยังได มอบทุนการศึกษา แก บุตร ธิดา ขาราชการตำรวจในสังกัด  
ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ๖.๔ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.66 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนประณีต รอง ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  
ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.สิปปนันทน สรณคุณแกว ผกก.ตชด.23, ประธานชมรมเเมบานตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 



- ๗ - 

พรอมดวยคณะครู และนักเรียนฯรวมใหการตอนรับ คณุสุมนา กิตติประภสัร นายกสมาคมเเมบานตำรวจ และ
คณะฯ เขาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ค็อกนิสไทย อ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ในการนี้ ไดรับฟงการบรรยายสรุป
การดำเนินกิจกรรม รร.ตชด.,มอบทุนเเละสิ่งสนับสนุนใหแก รร./มอบทุนชวยเหลือ ครอบครัว ขาราชการตำรวจ 
และเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ใหแกนักเรียน ใน รร.ดังกลาว ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 7. การเรงดำเนินการ ในโครงการที่สำคัญ 
  7.1 โครงการทบทวนบทเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือเปนการเสริมสรางและฟนฟูพฤติกรรม
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกำลังพล ตชด. ในทุกมิติ ซึ่งอยูระหวาง ผบช.ตชด.
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
  7.2 โครงการ จัดตั้ง ศูนยบริหารวิกฤติการณ บก.ตชด.ภาค 2 เพื่อเปนศูนยในการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติรวมถึงปญหาดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติทั้งทางตรงและทางออม            
โดยกำหนดกรอบไว ดังนี ้
   7.2.1 ชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 6 ชุดปฏิบัติการ ประกอบดวย 
ชาย 5 ชุด และ หญิง 1 ชุด  
   7.2.2 ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.ตชด.21-24 หนวยละ 1 ชุดปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 10 
ชุดปฏิบัติการ รายละเอียดและความคบืหนาของโครงการ จะนำเรียนใหทราบในโอกาสตอไป 
 8. แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
  8.1 การขับเคลื่อน นโยบาย ที่กำหนดใหเกิดเปนรูปธรรม 
  8.2 การปฏิบัติงาน ตามเเผนและนโยบาย ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  8.3 การเตรียมความพรอมของ พ้ืนที่รับเสด็จฯ 
   ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนิน ติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ใน รร.ตชด. ในพื้นที่ กก.ตชด.24 
ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ในหวงวันที่ 30 - 31 ม.ค.66 ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 4 โรงเรียน ไดแก 
    1) ร.ร.ตชด.เฉลิมราษฎรบำรุง อ.ดานซาย จว.เลย 
    2) ร.ร.ตชด.บานหวยเวียงงาม อ.นายูง จว.อุดรธานี 
                 3) ร.ร.ตชด.บานเมืองทอง อ.นายูง จว.อุดรธาน ี
                4) ร.ร.ตชด.บานหวยดอกไม อ.เมืองทอง จว.บึงกาฬ 
  ผบก.ตชด.ภาค 2 ไดมอบหมายให พ.ต.อ.กวีพงษ ชลการ ผกก.ตชด.24 ลงพื้นที่ติดตามการ
พัฒนาดานกายภาพและความพรอมดานอื่นๆ ของ รร.ตชด. พรอมสอบถามปญหาขอขัดของและแนะนำแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ ใหกับ กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ผลการปฏิบัติจะรายงานใหทราบในโอกาสตอไป 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 4.3 บก.ตชด.ภาค 3 
 1. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
  - วันที่ 19 ธ.ค.65 พล.ต.ต.วรณัฏฐ ผันผอน รอง ผบช.ตชด. ไดเปนประธานในพิธีกิจกรรม             
จิตอาสาไถกลบปอเทือง และมอบบานใหแกผูยากไรในพ้ืนที่รับผิดชอบของ บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง 
จว.เชียงใหม 
  - วันที่ 20 ธ.ค.65 พล.ต.ต.วรณัฏฐ ผันผอน รอง ผบช.ตชด. ไดเปนประธานในการเปดพิธี
กิจกรรมจิตอาสา โครงการรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยผูพิการ และปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนา
วัดมหาวัน อ.เมือง จว.ลำพูน ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
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 2. ภารกิจการถวายความปลอดภัย 
  - หวงวันที่ 7 - 9 ธ.ค.65 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี                  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จว.เชียงราย, จว.เชียงใหม 
และ จว.นาน โดย พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 รวมรับเสด็จ ณ ที ่หมาย โครงการพัฒนาดอยตุง 
อ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย และโครงการรอยใจรักษ อ.แมอาย จว.เชียงใหม ในการนี้มอบหมายให กก.ตชด.32 และ 33 
ดำเนินการจัด นตต. ประจำ กอร.ถปภ.ฯ และ กอร.ถปภ.ฯ สย. ณ ที่หมายเสด็จฯ ทุกที่หมาย, จัดชุดตรวจคนวัตถุระเบิด 
ตรวจคนทุกที่หมายเสด็จ, จัดเครื่องตรวจวัตถุระเบิด ชนิดประต,ู เตรียมสนาม ฮ. ฉุกเฉิน และพื้นที่ปลอดภัย, จัดกำลัง ถปภ. 
วางกำลัง ณ บริเวณที่หมายเสด็จฯ และจัดกองหนุนเตรียมพรอม ณ ที่ตั้งฯ ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 3. การประกวดเรียงความเนื่องในวันพอแหงชาติ ๕ ธ.ค. พ.ศ.25๖๕ 
  - รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 จัดการประกวดเรียงความเนื่องในวันพอแหงชาติ    
๕ ธันวาคม โดยไดมอบเงินรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความใหกับนักเรียน
เจาของผลงาน ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. การฝกหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุนท่ี 2/65 
  - หวงวันที่ 13 - 29 ธ.ค.65 จัดกำลังพลในสังกัด จำนวน 10 นาย เขารับการฝกหลักสูตร         
จิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุนที่ 2/65 ณ ศูนยฝกจิตอาสา ภาค 3 (กองบิน 41) อ.เมือง 
จว.เชียงใหม ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขาราชการตำรวจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย 
  - เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขาราชการตำรวจเก่ียวกับการบังคบัใชกฎหมาย 
และใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทรมาน และการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ และการคนจับกุมและการควบคุมตัว
ตามกฎหมาย และการสงตัวผูเสพยาเสพติดเขารับการบำบัด ผานระบบ Zoom ณ หองประชุมดารารัศมี ๓ 
บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 6. พธิีเจริญพระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 
  - เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมดวยขาราชการตำรวจ
ในสังกัดและครอบครัว รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรใหพระองคทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน 
ณ วัดปาดาราภิรมย ต.ริมใต อ.แมริม จว.เชียงใหม ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
 7. การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา 
  7.1 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมขาราชการตำรวจในสังกัดฯ 
รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ต.วรณัฏฐ ผันผอน รอง ผบช.ตชด. และคณะ โดยไดกลาวใหโอวาทแกขาราชการ
ตำรวจ มอบนโยบายการดำเนินงานดานกิจการพลเรือน ประจำป พ.ศ.2566 รับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ดานกิจการพลเรือน ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน ประจำป พ.ศ.2565 และกลาวขอบคุณ
ขาราชการตำรวจที่ชวยกันปฏิบัติหนาที่ ณ หองประชุมดารารัศมี ๓ บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
        7.2 หวงวันท่ี 30 ธ.ค.๖๕ - 3 ม.ค.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อบำรุงขวัญ พรอมแนวทางการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลในสังกัด ดังนี้ รอย ตชด.335, 
มว.มชส.รอย ตชด.335, ฐานปฏิบัติการคายศรีสังวาล, จุดตรวจบานนาหวาย, ดานตรวจบานแกงปนเตา อ.เชียงดาว 
จว.เชียงใหม, ฉก.ตชด.33 ต.สะลวง อ.แมริม จว.เชียงใหม, ชป.ถปภ.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน อ.เมือง 
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จว.เชียงใหม และ กองรอย.ตชด.343 ต.หนองบัวใต อ.เมือง จว.ตาก โดยมี ผบ.หนวยในแตละพ้ืนที่รับผิดชอบ 
พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย 
        7.3 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยม            
รร.ตชด.เบญจมะ 1 อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม พรอมมอบของบริจาคเพื่อเปนของขวัญปใหม และอวยพรปใหม
ใหแก เด็กนักเรียน, ครู และผูปกครอง โดยมี พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปณฑรนนทกะ รอง ผกก.ตชด.33 และกำลังพลใน
สังกัดฯ รวมใหการตอนรับ 
 8. รวมจัดแสดงสินคาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในงานฤดูหนาว และงาน O – TOP 
  - หวงวันที่ 4 - 16 ม.ค.66 จัดบูทแสดงสินคาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน        
ในสังกัด กก.ตชด.33 ในงานฤดูหนาว และงาน O - TOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจำป พ.ศ.2566 
ณ บริเวณสนามหลังศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จว.เชียงใหม ผลการปฏิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.4 บก.ตชด.ภาค 4 
 ๑. งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 
  - ระหวางวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ – ๒ ม.ค.๖๖ จัดกำลังพล จำนวน ๘๔ นาย ถปภ. สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จในพ้ืนที่ จว.ภูเก็ต การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรต ิ
   - เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ จัดกำลังพล จำนวน ๓๑ นาย ถปภ. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จ ณ วัดไชยธาราราม จว.ภูเก็ต (เปนการสวนพระองค)    
การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 
 ๒. การปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ 
 - เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๕ ชปส.กก.ตชด.๔๔ รวมกับ จนท.ชปส.รอย ตชด.๔๔๔, ๔๔๗ ไดบูรณาการ
รวมกับหนวยในพื้นที่ จับกุมผูตองหา จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง ยาบา ๑๙๑,๘๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา 
รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (เมทเอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครองโดยการมีไวเพื่อจำหนาย 
สถานที่เกิดเหตุ ริมถนนสาย ๔๐๕๘ (ยี่งอ-มะรือโบ) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส (จุดเกิดเหตุที่ ๑) ริมถนน
ภายในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส (จุดเกิดเหตุที่ ๒) โรงจอดรถหนาบานเลขท่ี ๑๘๖/๒ 
ม.๖ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จว.นราธิวาส (จุดเกิดเหตุที่ ๓) บริเวณหลังบานเชาเลขที่ ๑๓/๘ ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ            
จว.นราธิวาส (จุดเกิดเหตุที่ ๔) ตอเนื่องกัน 
 - เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๔๗ จับกุมผูตองหา จำนวน ๒ คน พรอมของกลาง   
ยาไอช จำนวน ๗ กิโลกรัม โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (ยาไอซ) ไวในครอบครอง     
โดยการมีไวเพ่ือจำหนาย สถานที่เกิดเหตุ บริเวณภายในซอยอิสระ ๒ ม.๓ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 

 ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกำลังพลใหม ๓,๐๐๐ อัตรา ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
  ในหวงเดือน ธ.ค.๖๕ กกล.ตชด.จชต. ไดดำเนินการจัดการฝกทางยุทธวิธีใหกับกำลังพลใหม 
๓,๐๐๐ อัตรา ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. โดยมีวิชาที่ทำการฝก ไดแก แนะนำการใชอาวุธและการแกไข
อาวุธปนติดขัด, การลาดตระเวนรูปขบวนแบบเดินเทาและรถยนต, การตอตานซุมโจมตี, ทบทวนแผนปองกัน
ที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุ โดยมีกำลังพลที่เขารับการฝก จำนวน ๓๐ นาย ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา ใชวิทยากร
ครูฝกจากชุดปฏิบัติการพิเศษพารู จำนวน ๖ นาย ซึ่งเปนกำลังพลจากสังกัด บก.สอ.บช.ตชด. ที่ปฏิบัติภารกิจ
ในพื ้นที ่ จชต. และมีแผนที่จะทำการฝกอยางตอเนื่อง เพื่อใหครอบคลุมกำลังพลใหมทั้งหมด เปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
 



- ๑๐ - 

 ๔. การชวยเหลือผูประสบอทุกภัยในพื้นที่รับผดิชอบ 
  จากสถานการณมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังแรง ทำให
ภาคใตตอนลาง มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธ.ค.๖๕ สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก      
ดินสไลด และลมกระโชกแรงในพื้นที่ ๘ จังหวัด (นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปตตานี, ยะลา, 
นราธิวาส) ๘๒ อำเภอ ๔๘๓ ตำบล ๓,๑๓๖ หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ ๒๖๙,๐๒๙ ครัวเรือน ในสวนของ 
บก.ตชด.ภาค ๔ ไดจัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย ๖๒ ชุด ๓๑๐ นาย และขาราชการตำรวจจิตอาสา ๘๐ นาย 
ใหการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน ๔,๒๒๓ ครัวเรือน ๘,๗๗๖ คน 

พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

พ้ืนที่เกิดภัย 
หนวยปฏิบัต/ิ 

กำลังพล 
การชวยเหลือ 

จำนวนสิ่งของ จำนวนประชากรท่ี
ไดรับการชวยเหลือ 

ศปก.ปภ. 
บก.ตชด.ภาค ๔ 

จว.สงขลา 
อ.เมือง 

๓ ชุด/๑๕ นาย -แจกจายถุงยังชีพ 
-แจกจายยาและเวชภัณฑ 
-ชวยบรรจุถุงยังชีพใหหนวย
ในพ้ืนที่ 

๑๖๐ ชุด 
๓๐ ชุด 

๒๐๐ ชุด 

๑๖๐ ครัวเรือน 
๓๖๐ คน 

ศปก.ปภ. 
กก.ตชด.๔๒ 

จว.นครศรฯี 
อ.ชะอวด 
อ.จุฬาภรณ 

๑ ชุด/๕ นาย -แจกจายน้ำดื่ม ๘๐๐ ขวด ๖ ครัวเรือน 
๒๐ คน 

ศปก.ปภ. 
กก.ตชด.๔๓ 

จว.สงขลา 
อ.เมือง, อ.หาดใหญ 
อ.นาทวี, อ.จะนะ 
จว.พัทลุง 
อ.เขาชัยสน, 
อ.ปากพะยูน, 
อ.กงหรา, อ.ตะโหมด 
จว.ตรัง 
อ.ปะเหลียน, อ.นาโยง 
จว.สตูล 
อ.ควนโดน 

๓๕ ชุด/๑๗๕ นาย -แจกจายขาวกลอง 
-บรรจุและมอบถุงยังชีพ 
-แจกจายยาและเวชภัณฑ 
-แจกจายน้ำดื่ม 
-อพยพผูประสบภัย 
-อำนวยความสะดวกจราจร 
-ชวยขนยายสิ่งของ 
-ฟนฟูทำความสะอาดพ้ืนที ่
-ซอมแซมอาคาร รร. 

๑๐๐ กลอง 
๑,๘๕๖ ชุด 
๒๔๙ ชุด 

๒,๖๑๔ ขวด 
๒ ครั้ง 
๒ ครั้ง 
๘ ครั้ง 
๓ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

-๒,๔๑๓ ครัวเรือน 
 ๕,๑๔๐ คน 
-วัด ๒ แหง 
-โรงเรียน ๖ โรง 
-รพ.สต. ๑ แหง 
-ศูนยเด็กเล็ก ๒ แหง 

ศปก.ปภ. 
กก.ตชด.๔๔ 

จว.ยะลา 
อ.เมือง, อ.ธารโต, 
อ.เบตง 
จว.ปตตานี 
อ.เมือง 
จว.นราธิวาส 
อ.สุไหง-โกลก, อ.แวง, 
อ.ตากใบ 

๒๓ ชุด/๑๑๕ คน -แจกจายขาวกลอง 
-แจกจายถุงยังชีพ 
-แจกจายยาและเวชภัณฑ 
-แจกจายน้ำดื่ม 
-เคลื่อนยายผูปวย 
-อำนวยความสะดวกจราจร 
-ขนยายสิ่งของ 
-ฟนฟูทำความสะอาดพ้ืนที ่

๓๓๐ กลอง 
๖๑๖ ชุด 
๑๐๐ ชุด 

๕,๓๘๘ ขวด 
๒ ครั้ง 
๒ ครั้ง 
๓ ครั้ง 
๒ ครั้ง 

-๑,๖๔๔ ครัวเรือน 
 ๓,๒๕๖ คน 
-โรงเรียน ๒ โรง 
 

 ๕. มาตรการในการดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะหและจัดหาพอแมอุปถัมภ 
   ตามนโยบาย ผบช.ตชด. ใหจัดทำโครงการพอแมสมมุติ/พอแมอุปถัมภ เพ่ือชวยเหลือและบรรเทา  
ความเดือดรอนใหแกนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของแตละหนวยนั้น บก.ตชด.ภาค ๔  
ไดประชุมชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดทำโครงการให กก.ตชด.๔๑-๔๔ ไดรับทราบ พรอมทั้งไดหารือ
แนวทางการดำเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากการที่แตละหนวยไดออกนิเทศติดตาม กำกับดูแลนักเรียนทุน
ในพระราชานุเคราะหในพ้ืนที่ของตนเอง อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นั้น ทำใหไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน 
พฤติกรรม และปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล จึงไดจัดใหมีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๖ เพื่อหารือแนวทาง 



- ๑๑ - 

การดำเนินการ ทำใหทุกหนวยเขาใจและเริ่มดำเนินการนำรองโครงการดังกลาว โดยทุกหนวยมีการคดัเลือกเปาหมาย 
และมีคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหเปนผูดูแล กำกับ ติดตาม และใหคำแนะนำอยางใกลชิด นอกเหนือจากการนิเทศ
ติดตามในวงรอบปกติ สำหรับขอมูลนักเรียนที่เปนเปาหมายของโครงการฯ ปจจุบัน รวม ๘๒ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กก.ตชด.๔๑ จำนวน ๕ คน/กก.ตชด.๔๒ จำนวน ๔ คน/กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๕ คน และ กก.ตชด.๔๔ จำนวน ๖๘ คน 
 ๖. ผูบงัคับบญัชาระดับ กองบัญชาการ ตรวจเย่ียม 
  - เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๒๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓๔ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของ ผบ.ตร., ผบช.ตชด. และไดลงนาม
ในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี ร.ต.อ.สายเจต เสือยอย ผบ.รอย ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓๔ และกำลังพล รอย ฉก.ตร.
นราธิวาส ๙๓๔ รวมใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓๓ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของ ผบ.ตร., ผบช.ตชด. และไดลงนามในสมุด
ตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.อ.มุสตอพา มะนิ ผบ.ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓ ,พ.ต.ท.พิทักษ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓, 
ร.ต.อ.สุริยา จันทราธนากุล ผบ.รอย.ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓๓ และกำลังพล รอย ฉก.ตร.นราธิวาส ๙๓๓ รวมใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๒.๒๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญกำลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของ ผบ.ตร., ผบช.ตชด. และไดลงนามใน
สมุดตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ท.จาริพัฒน ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ พรอมดวย กพ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ รวมใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒ พรอมมอบนโยบาย และไดลงนามใน สมุดตรวจเยี่ยม 
โดยมี ร.ต.อ.ปริทัศน นวลมัย ผบ.รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒ และ ร.ต.ท.มนตรี พัฒนธนาชัยภัค ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๒ 
พรอมกำลังพลรวมใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๓ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของผูบังคับบัญชา และ   
ไดลงนามในสมุดตรวจ โดยมี ร.ต.อ.วิจิตร เชาวลิต ผบ.รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๓ และ ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา 
๙๑๓๑-๙๑๓๓ และกำลังพลใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยีย่มบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๔ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของผูบังคับบัญชา และ
ไดลงนามในสมุดตรวจ โดยมี ร.ต.อ.เดชเดโช สงสีออน ผบ.รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๔, ร.ต.ท.สมชาย แสงชาติ 
ผบ.มว.ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๔๑, ร.ต.ท.คุณัญู คชินทร ผบ.มว.ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๔๒ และกำลังพลใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๓ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของผูบังคับบัญชา และ
ไดลงนามในสมุดตรวจ โดยมี ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีภักดี ผบ.รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๓, ร.ต.ต.อณุวัติ ชูดำ รอง ผบ.รอย 



- ๑๒ - 

ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๓, ร.ต.อ.เผด็จ เดิมโรย ผบ.มว.ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๓๑, ร.ต.อ.สุขุม นาคบำรุง ผบ.มว.ฉก.ตร.
ปตตานี ๙๒๓๒ ,ร.ต.อ.ปรินทร เมืองสุวรรณ ผบ.มว. ฉก.ตร.ปน.๙๒๓๓ และกำลังพลใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๒ พรอมมอบนโยบาย ขอหวงใยของผูบังคับบัญชา และ
ไดลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมี ร.ต.อ.ฤทธิไกร นวลออง ผบ.รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๒, ร.ต.ท.กฤตภาส เกตุวิทยา 
รอง ผบ.รอย ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๒ ,ร.ต.ท.อดุลย โมควงศ ผบ.มว.ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๒๑, ร.ต.ท.สายัณห ประพฤติ 
ผบ.มว.ฉก.ตร.ปตตานี ๙๒๒๒ ,ด.ต.กมล สนเลม็ด รอง ผบ.มว. ฉก.ตร.ปน.๙๒๒๓ และกำลังพลใหการตอนรับ 

 - เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตชด.๔๓๒ พรอมมอบนโยบาย และขอหวงใยของผูบังคับบัญชา โดยมี 
พ.ต.ท.อิสรา เจตนานัง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, ร.ต.อ.ประเทืองทัย จันทองพูน ผบ.รอย ฉก.ตชด.๔๓๒,          
ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๒๑-๔๓๒๓, หน.ชฝต.๔๓๐๖, ๔๓๐๗ และกำลังพลใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๒๐ น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.
กกล.ตร.จชต.(๖), พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตชด.๔๓๑ พรอมมอบนโยบาย และมอบของที่ระลึก โดยม ีร.ต.อ.พงษศักดิ์ 
แกวดำ ผบ.รอย ฉก.ตชด.๔๓๑ พรอมดวยกำลังพล รอย ฉก.ตชด.๔๓๑ รวมใหการตอนรับ 
 - เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๑๕ น. พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.
กกล.ตชด.จชต. พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๔ พรอมมอบนโยบาย 
และมอบของที ่ระลึก โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย มุหะหมัด ผบ.รอย ฉก.ตร.ยะลา.๙๑๔, ร.ต.อ.วินิตย ชูสุวรรณ 
รอง ผบ.รอย ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๔ พรอมดวยกำลังพล รอย ฉก.ตร.ยะลา รวมใหการตอนรับ 
 ๖. แนวคิดการปฏิบตัิในหวงตอไป 
  เตรียมความพรอม รร.ตชด.ในสังกัด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ติดตามการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริใน รร.ตชด.  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 การปฏิบัติถวายพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
 1. จัดขาราชการตำรวจ บก.สอ.บช.ตชด. รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายเปนพระราชกุศลแด 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ณ วัดหวยทรายใต อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 
 2. บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให
ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย 
 3. จัดขาราชการตำรวจ บก.สอ.บช.ตชด. รวมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ระหวางวันที่ 9 - 23 ม.ค.66 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.เพชรบุร ี



- ๑๓ - 

 การถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 
สิริวิบลูยราชกุมาร เสด็จไปประทับ ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ 
 ๑. หวงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ จัดชุดคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๑๐ นาย พรอมรถยนต จำนวน ๒ คัน เรือยาง จำนวน ๒ ลำ และอุปกรณ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยฯ 
ณ พื้นที่ กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ, พิพิธภัณฑสัตวน้ำหวากอ, อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
และถ้ำพระยานคร  
 ๒. หวงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ จัดชุดปองกันและระงับอัคคภีัย กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๖ นาย พรอมรถยนตบรรทุก จำนวน ๒ คัน และอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
ดานปองกันระงับอัคคีภัย ณ ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ  
 การรักษาความปลอดภัย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาชมการสาธิต
การโดดรมแบบกระตุกเอง ณ สนามโดดตุงคะเตชะ รอย สกอ. กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. 
 1. วันที่ 24 ธ.ค.65 จัดขาราชการตำรวจ ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.และ กก.1 – 5 บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน 100 นาย รวมตอนรับ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ รอย สกอ.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 
และปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย พรอมสนับสนุนอ่ืนๆตามที่ไดรับการรองขอ 
   2. จัดขาราชการตำรวจ รอย สกอ.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ปฏิบัติหนาที่สาธิตการโดดรมแบบ
กระตุกเอง ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย   
 การสนับสนุนการปฏิบัติ การรักษาความสงบเรียบรอยหวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม ๒๕๖๖ 
 ๑. วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๕ จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๖ นาย พรอมรถยนต จำนวน ๑ คัน และสุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ตัว รวมพิธีปลอยแถว
ระดมกวาดลางอาชญากรรม ภายใตแผนยุทธการ “พิทักษประจวบคีรีขันธ” ณ บริเวณหอนาิกาหัวหิน ต.หัวหิน 
อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  
 ๒. วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๕ จัดชุดตรวจพิสูจน เก็บกู และทำลายวัตถุระเบิด กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๖ นาย พรอมยานพาหนะ และสุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด และขาราชการตำรวจ กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๒๐ นาย สนับสนุนภารกิจการรักษาความปลอดภัยกิจกรรม “Hua Hin Countdown 2023” 
ณ ศูนยการคามารเก็ตวิลเลจ หัวหิน 
 การสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบภัยคนหาผูสูญหาย จากเหตุการณเรือหลวงสุโขทัยอับปาง 
 - หวงวันที่ ๒๐ - ๓๑ ธ.ค.๖๕ จัดชุดคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. 
จำนวน ๑๐ นาย พรอมยานพาหนะและอุปกรณ สนับสนุนการคนหาทางอากาศเหตุ เรือหลวงสุโขทัยอับปางในทะเล  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 1. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 

  ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนกระบวนการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ เนื่องจาก
หนวยฝกอบรมในสังกัดกองบังคับการฝกพิเศษถูกออกแบบไวสำหรับการฝกของผูที่รับราชการเปนตำรวจแลว 
ไมไดถูกออกแบบไวสำหรับการฝกบุคคลพลเรือนเขามาเปนขาราชการตำรวจ ผบก.กฝ.บช.ตชด. จึงมีสั่งการใหตั้ง
คณะทำงานวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของกระบวนการฝกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อใหทราบวาหนวยฝก 
ในสังกัดกองบังคบัการฝกพิเศษมีขีดความสามารถเพียงพอในการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจหรือไม 
  คณะทำงานฯ ไดพิจารณากำหนดกลุมเปาหมายในการประเมินการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียน
นายสิบตำรวจจะประกอบไปดวย 4 กลุม คือ 



- ๑๔ - 

 - กลุมที่ 1 ผูฝกอบรมหมายถึงครูฝกและผูบริหารการฝกอบรม จากกองกำกับการ 1 - 9 
กองบังคับการฝกพิเศษ โดยใหเปนการประเมินตนเอง  

 - กลุมที่ 2 ผูเขารับการฝกอบรมหมายถึงนักเรียนนายสิบตำรวจ รุนที่ 1/64 และรุนท่ี 2/64 
โดยการตอบแบบสอบถามใหคะแนนผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน จากกลุมที่ 1 

 - กลุมที่ 3 หนวยประเมินการฝกอบรมหมายถึงกองบัญชาการศึกษา โดยเปนการประเมิน
จากการสัมภาษณโดยเปนการประเมินจากการสัมภาษณ  

 - กลุมท่ี 4 หนวยตนสังกัดของผูที่จบการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจไปแลว
หมายถึงฝายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายภาค 4 และกองกำกับการตำรวจตระเวนท่ี 41 - 44 
โดยเปนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอผูใตบังคับบัญชาซึ่งจบ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 
   ผลการประเมินตนเองจากกลุมท่ี 1 คณะทำงานสามารถรวบรวมจุดแข็งจุดออนจากกองกำกับการ 
1 - 9 กองบังคับการฝกพิเศษ ดังนี ้
 - จุดแข็ง รวบรวมได 86 ขอ จัดกลุมความหมายที่เหมือนกันได 15 ขอ 
 - จุดออน 76 ขอ จัดกลุมความหมายที่เหมือนกันได 11 ขอ 
 - โอกาส จำนวน 47 ขอ จัดกลุมที่มีความหมายเหมือนกันได 15 ขอ 
 - อุปสรรค จำนวน 48 ขอ จัดกลุมที่มีความหมายเหมือนกันได 19 ขอ  

  จากจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่รวบรวมไดทั้ง 60 ขอ นั้นไมสามารถจัดลำดับไดวา
เรื ่องใดที ่มีความสำคัญมากกวากัน จึงไดนำจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ใหกลุ มที ่ 2 ไดใหคะแนนวา 
เห็นดวยกับขอใดมากที่สุด โดยใหตอบแบบสอบถามผานระบบ Google form ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจำนวน
ทั้งสิ้น 1,161 ผลการประเมินพบวาผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนกับ 

 - จุดแข็งมากที่สุดถึง 18,909 คะแนนคิดเปน 35.92%  
 - จุดออนไดคะแนน 7,762 คะแนนคิดเปน 14.75%  
 - โอกาสไดคะแนน 13,925 คะแนนคิดเปน 26.46%  

 - อุปสรรคไดคะแนน 12,039 คะแนนคิดเปน 22.87% 
 ซึ่งสามารถสรุปไดวากระบวนการฝกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจมีจุดแข็งมากกวาจุดออน 

สวนโอกาสมีพอๆกับอุปสรรครายละเอียดผลคะแนนสามารถดูไดโดยการสแกน QR Code 
 
 

 
 
   การประเมินในกลุมที่ 3 เปนการสัมภาษณหนวยประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
เลขาคณะทำงาน ผลการสัมภาษณสามารถสรุปได 5 ประเด็น ดังนี้  
 - ประเด็นที่ 1 หนวยประเมินมองวาหนวยฝกอบรมในสังกัดกองบังคับการฝกพิเศษมี
ความตั้งใจสูงในการดำเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 - ประเด็นที่ 2 เห็นวาจุดแข็งของหนวยฝกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใหความรู
กับผูเขารับการฝกอบรมเชน วิชาอาวุธศึกษาหรือวิชาที่เก่ียวของกับภารกิจตางๆของตำรวจตระเวนชายแดน  
 - ประเด็นที่ 3 มองวาหนวยฝกยังมีขอจำกัดดานอาจารยผูสอนขอใหความสำคัญกับ 
การสรรหาอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับวิชาเรียน 
 - ประเด็นที ่ 4 มองวาเครื ่องชวยฝกยังไมเพียงพอแตก ็สามารถแกไขโดยการยืม
เครื่องชวยฝกจากหนวยขางเคียงได  



- ๑๕ - 

 - ประเด็นที่ 5 ครูฝกและเจาหนาที่ที่จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ยังขาด
ความเขาใจในการดำเนินการ ซึ่งกองบัญชาการศึกษาจะไดชี้แจงทำความเขาใจในรายละเอียดกันตอไป 
   การประเมินในกลุมที่ 4 เปนการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตนสังกัด จำนวน 5 ดาน    
โดยการตอบแบบสอบถามผานระบบ Google form จำนวนผูประเมินทั้งสิ้น 108 นาย และมีผลการประเมิน 
จำนวน 5 ขอ ดังนี้ 
 - ดานความพรอมทางดานรางกายได 9.19 คะแนน  

 - ดานระเบียบวินัยได 9.8 คะแนน  
 - ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ได 8.51 คะแนน 

 - ดานองคความรูและทักษะในการปฏิบัติงานได 9 คะแนน 
 - ดานความสนใจในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและการกลาแสดงออกได 8.67 คะแนน  

  สรปุของผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนกระบวนการฝกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ 
 - กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 สรุปไดวามีจุดแข็งมากกวาจุดออน มีโอกาสพอๆกับอุปสรรค  
 - กลุมที่ 3 ยังมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการฝกอบรมสวนขอจำกัดตางๆก็ยังคงตองดำรง
การแกไขเพ่ือใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
 - กลุมที่ 4 มีความพึงพอใจตอผูใตบังคับบัญชาที่จบการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตำรวจในระดับที่ดีมาก  
 2. สัมมนาครูฝกวางแผนการฝกหลักสูตรตอตานปราบปรามการกอความไมสงบของนักเรียน
นายรอยตำรวจ  

  ผูบังคับการฝกพิเศษกำหนดใหมีการสัมมนาครูฝกจากกองกำกับการ 1 - 9 ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาตางๆ เขามาสัมมนาและวางแผนการฝกอบรม โดยการฝกอบรมหลักสูตรตอตานปราบปรามการกอความ
ไมสงบในครั้งนี้ จะใชครูฝกที่มีความเชี่ยวชาญในแตละวิชา บูรณาการการฝกอบรมหลักสูตรตอตานปราบปราม
การกอความไมสงบ ระหวางวันที่ 14 - 16 ธ.ค.65 จำนวน 30 นาย โดยไดจัดทำตารางการฝกอบรมโดยเรียนไป
ตามหมวดวิชา โดยใชครูฝกจำนวนทั้งสิ้น 86 นาย ดังนี ้

  - หมวดวิชาทั่วไปจำนวน 60 ชั่วโมงใชครูฝกจำนวน 31 นาย 
  - หมวดวิชาอาวุธศึกษาจำนวน 62 ชั่วโมงใชครูฝกจำนวน 27 นาย 
  - หมวดวิชายุทธวิธีจำนวน 70 ชั่วโมงใชครูฝกจำนวน 28 นาย  

 3. งานท่ีดำรงการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  การฝกอบรม (ในแผน) จำนวน 3 หลักสูตร 

 - หลักสูตรเตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 ประจำป 2565 จำนวน 97 นาย 
หวงแต 18 ก.ค.65 - 17 ก.พ.66 ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 

 - หลักสูตร กอป.สายครู ตชด.รุนที่ ๒๐ จำนวน ๑๐๑ นาย หวงแต ๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐ ม.ค.๖๖ 
ณ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ขณะนี้อยูระหวางฝกอบรมภาควิชาการ 
 - หลักสูตร ผบส.ตำรวจ รุนที่ ๘ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หวงแต ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๗ ก.พ.๖๖ 
ณ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ผูเขารับการฝกอบรม ๗ นาย ไดแก กก.ตชด.๑๑, ๑๓, ๓๒, ๔๑, ๔๒ กก.ละ ๑ นาย, 
ศฝส.บก.กฝ.ฯ ๒ นาย 
 การฝกอบรม (นอกแผน) จำนวน 2 หลักสูตร 
 - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ 256๔ รุนที่ ๒ จำนวน 596 นาย 
หวงการฝกอบรม วันที่ ๑ ก.ค.๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๖ ในหวงเดือน พ.ย.65 นสต.รุนที่ 2/64 อยูระหวางภาคเรียนที่ 2 
ณ กก.1 - 4, 7 - 8 บก.กฝ.บช.ตชด. (เดิมจำนวนยอด 598 นาย ลาออก ๑ นาย ใหออกจากราชการไวกอน ๑ นาย 



- ๑๖ - 

เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดเกี่ยวกับการเสพสารเสพติดหรือติดยาเสพติด    
จาก กก.2 บก.กฝ.ฯ) 
 - หลักสูตร กดต. รุนที่ ๑๒ ระยะเวลาการฝกอบรมระหวางวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๕ - ๓ มี.ค.๖๖ 
ทำการเรียนการสอน ดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (ออนไลน) ณ ตนสังกัด จำนวน 882 นาย  

 งานจิตอาสาพระราชทานมีการปฏิบัต ิจำนวน 52 ครั้ง 
 - จิตอาสาพัฒนา จำนวน 42 ครั้ง 
 - จิตอาสาภัยพิบัติชวยเหลือผูประสบอุทกภัย/กิจกรรมบริจาคเลือด จำนวน 6 ครั้ง 
 - จิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 4 ครั้ง 
 งานเทิดทูนสถาบันมี การปฏิบัติจำนวน 8 ครั้ง 

 - หนวยในสังกัดรวมจัดกิจกรรมวันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธ.ค.65 เนื่องในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญ
พระพุทธมนตเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
 - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ประชาสัมพันธ เชิญชวนขาราชการตำรวจ และผูเขารับ 
การฝกอบรมฯ รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 
ผานระบบออนไลน  เว็บไซตหนวยราชการในพระองค 
 - วันที่ 8 ธ.ค.65 กก.5 บก.กฝ.ฯ จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทำลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติรวม
ชุดสุนัขสงคราม ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง บานหวยสาน 
ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม 
 - วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธ.ค.๖๕ กก.๔ บก.กฝ.ฯ จัดชุดเก็บกูวัตถุระเบิด รวม ๕ นาย เขาพื้นท่ี 
สนง.ชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน อ.เมือง จ.ขอนแกน ภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 - วันที่ 18 - 22 ธ.ค.65 กก.3 บก.กฝ.ฯ จัดกำลังพลในสังกัด จำนวน 18 นาย สนับสนุน 
บก.ตชด.ภาค ๒ ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 - วันที่ 27 ธ.ค.65 กก.3 บก.กฝ.ฯ จัดกำลังพลในสังกัด จำนวน 18 นาย ปฏิบัติภารกิจ
ถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน 
มาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดปานานาชาติ ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี 
 - วันที่ 24 - 25 ธ.ค.65 กก.5 บก.กฝ.ฯ ชุดตรวจพิสูจนเก็บกูหรือทำลายวัตถุระเบิด 
ปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ที่วาการอำเภอแมอาย 
อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานพฒันาหนวยยังดำรงการปฏิบตัอิยางตอเนื่อง  
 - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ดำเนินการสงแฟมตัวบงชี้ การประกันคุณภาพภายใน
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ให บช.ศ. 



- ๑๗ - 

 - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ประชุมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือติดตามความคืบหนาการดำเนินงานในป 256๖ 
 4. แผนงานสำคัญท่ีจะดำเนินการในเดือนถัดไป 
 4.1 ฝกอบรมครูฝกตนแบบ (ทาฝกพระราชทาน) 
 4.2 ศึกษาดูงานแนวทางการจัดระเบียบคลังอาวุธ  
 4.3 ผลการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษา ของ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
   4.4 เรื่องนาสนใจ/เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นระหวางเดือน (ถามี) 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 4.7.1 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 1) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติลงขอมูลผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดประเภทโดยตรงและเกื้อกูลของป 
พ.ศ.2566 ซึ่งจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จในวันที่ 31 มี.ค.66 เพื่อเปนสิทธิประโยชนสำหรับผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
 2) การแจงเตือนการสงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ประจำป พ.ศ.2566 ซึ่งทาง 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. จะไดนำเรียนผูบังคับบัญชาเสนอประชุมเพ่ือพิจารณาและมอบในวันที่ 6 พ.ค.66 
 3) การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวนประจำป 
พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ซึ่งทาง บช.ตชด. ไดรับการจัดสรรใหทำหนาที่เปนผูดำเนินการสอบคัดเลือก
จำนวน 800 อัตรา จำแนกเปนขาราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. จำนวน 700 อัตรา และทำการสอบใหกับ 
บช.ก. จำนวน 100 อัตรา และไดรับการประสานจากกองการสอบใหเลื่อนการสอบออกไปกอน รายละเอียด
กำหนดการจะแจงใหทราบตอไป 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.7.2 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
   โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 
ของ ตร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1. ที่มา 
     ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ตร.  
ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ มี สยศ.ตร .เจาภาพหลัก ในสวนกิจกรรมการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดน ตร.มอบ ตชด.เปนเจาภาพหลักกิจกรรม รวมถึง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดานความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั ่นคง 
โดยในป 2565 สยศ.ตร.(วจ.) ไดจัดจางหนวยงานอิสระ (Third Party) คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนที่ปรึกษาและเปนผูประเมินผล  
    2. ผลการประเมินในป 2565  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกำหนดประชากรเปาหมาย 700 คน 
ใน 13 จังหวัดติดชายแดน 
     ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสำรวจ เปนเพศชาย 351 คน และ เพศหญิง 349 คน 
อายุเฉลี่ยมากที่สุด อยูระหวาง 31-40 ป ประกอบอาชีพ รับจางและคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา รายไดเฉลี่ยสวนมาก 10,001 – 20,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพ สมรส และสวนใหญ
มีที่พักอาศัยหางจากแนวชายแดน ไมเกิน 10 กิโลเมตร จำนวน 350 คน (รอยละ 50.00) รองลงมามีที่พัก
อาศัยหางจากแนวชายแดน 11-20 กิโลเมตร 189 คน (รอยละ 27.00)  
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     ผลการประเมินภาพรวม คิดเปนรอยละ 71.80 ต่ำกวาเกณฑที ่กำหนด 
คือตองไมนอยกวา รอยละ80 โดย 1) ดานความสงบสุข ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของ ตชด.
รอยละ 73.20 2) ดานการเฝาระวัง รอยละ 72.40 และ 3) ดานการแกไขปญหา รอยละ 69.80 
    3. สรุปเปรียบเทียบผลการศึกษา ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของ
ตำรวจตระเวนชายแดนในการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 
ระหวางป 2564 กับ ป 2565 
     - ภาพรวม ในป 2565 มีคาเฉลี่ยตัวชี้วัด, ลดลงจากป 2564 คิดเปนรอยละ 
13.40 และถาพิจารณาเปนรายดาน 3 ดานคือ 1) ดานความสงบสุข 2) ดานการเฝาระวัง 3) ดานการแกไขปญหา 
พบวาทุกดานมีผลการประเมินฯ ต่ำกวาในป 2564 ทุกดาน 
     - รายคำถามแตละดาน พบวา ทุกคำถามในแตละดานมีผลการประเมินฯ ต่ำกวา
ในป 2564 ในทุกขอคำถาม 
     - เปรียบเทียบจังหวัดที่หนวยอิสระภายนอก (Third Party) ลงเก็บขอมูลภาคสนาม 
3 ปยอนหลัง ป 2563, 2564, 2565 
      ป 2563 หนวยประเมิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เก็บขอมูลประชากร 400 คน 
ใน 10 จังหวัดชายแดน และ 1 จังหวัดไมติดชายแดน คือ ฉะเชิงเทรา 
           ป 2564 หนวยประเมิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เก็บขอมูลประชากร 700 คน 
ใน 12 จังหวัดชายแดน 
           ป 2565 หนวยประเมิน นิดา เก็บขอมูลประชากร 700 คน ใน 13 จังหวัด
ชายแดน ซ้ำกับจังหวัด ในป 2564 2 จังหวัด คือ เลย กับ ตราด และซ้ำกับจังหวัดในป 2563 จำนวน 7 จังหวัด 
ไดแก ประจวบคีรีขันธ, สระแกว บุรีรัมย, เชียงใหม, เชียงราย, ชุมพร และยะลา 

    4. แนวทางการดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให บช.ตชด. มีผลการประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพผานเกณฑที่กำหนด พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.(มค1)(ยศ) มอบแนวทางการปฏิบติั
ในเรื่องดังกลาว สำหรับดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี ้
     1) ให ว. แจง บก., กก., กองรอยปฏิบัติการทุกหนวย ทราบตารางแสดงผลสรุป
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละ ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของ ตชด.จากรายงานการประเมินผล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของ ตร. ป 2564 และป 2565 และให
กองรอยปฏิบัติการทุกหนวยดำเนินการในป 2566 ดังนี ้
      - ใหดำเนินการตามขอคำถามแตละขอ ตามเอกสารแนบ 1 ที่ประกอบดวย 3 ดาน 
ไดแก 1) ดานความสงบสุข 2) ดานการเฝาระวัง และ 3) ดานการแกไขปญหา ใหครอบคลุมทั้งหมด 
      - ใหศึกษาคำแนะนำ/ขอเสนอแนะของผูประเมินฯ และใหดำเนินการตามที่ผูประเมิน
ใหขอเสนอแนะ (เอกสารแนบ 2) ที่ผูประเมินไดใหขอเสนอแนะไว 3 ขอดังนี้  
       ดานความสงบสุข 1 ขอ การเพิ่มความรูสึกปลอดภัย โดยเฉพาะดาน
ความมั่นคงใหกับประชาชนนั้น ควรตองมีทั้งการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ประชาชนรับรูได รวมถึงการประชาสัมพันธ 
ในเชิงรุกเพื่อสรางการรับรูและสรางความรูสึกปลอดภัยทั้งตออาชญากรรมและดานความมั่นคง ซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบของการเพิ ่มความเขมงวดในการลงพื ้นที ่ เพื ่อตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยการลาดตระเวน 
ตามแนวชายแดน 
       ดานการแกไขปญหา มี 2 ขอไดแก  การแกไขปญหาที่ทับซอนกับ
เรื่องความมั่นคง เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การคาของเถื่อน เปนตน เปนสิ่งที่ตองดำเนินการควบคูไปกับการแกปญหา ดานความมั่นคง โดยการเขมงวดกับ
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การแกปญหา การขยายผล การปองกันการลักลอบขนและคายาเสพติดในพื้นที่ และสรางเครือขายความรวมมือ 
ในการทำงาน ระหวางเจาหนาที่ตำรวจ ทหาร และประชาชน โดยใหความสำคัญกับเสียงของประชาชนในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือบูรณาการ การทำงานของเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่ 
  2) ใหรายงานผลการดำเนินการ ให บช.ตชด. (ผาน ฝอ.3ฯ) ทราบทุกเดือน 
ตามแบบฟอรมรายงานที่กำหนด เอกสารแนบ 3 โดยใหสงรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบเอกสาร 
จำนวน 1 ชุด และไฟลขอมูลทาง E-mail เริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแตเดือนมกราคม 2566 รายงานภายใน 5 ก.พ.66 
และสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566 
     ที่ประชุม รับทราบ  
 4.7.3 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
  1) ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขอมูล ณ วันที่ 
13 ม.ค.66) 
 

 
 
 
 
 
 

1. งบประมาณรายจายภาพรวม 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 32.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 24.44 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 7.56 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 34.08 ผลการใชจาย รอยละ 29.66 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 4.42 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 52.00 ผลการเบิกจาย รอยละ 27.69 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 24.31 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 56.24 ผลการใชจาย รอยละ 34.74 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 21.50 

2. งบประมาณรายจายประจำ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 35.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 47.11 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 12.11 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 35.33  ผลการใชจาย รอยละ 48.22 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 12.89 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 55.00 ผลการเบิกจาย รอยละ 51.67 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.33 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 55.78 ผลการใชจาย รอยละ 52.43 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.35 

3. งบประมาณรายจายลงทุน 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 19.00  ผลการเบิกจาย รอยละ 6.49 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 12.51 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 28.96  ผลการใชจาย รอยละ 14.96 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 14.00 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)  เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 39.00 ผลการเบิกจาย รอยละ 7.07 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 31.93 
  เปาหมายการใชจาย รอยละ 58.15 ผลการใชจาย รอยละ 19.53 ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 38.62 

   2) ผลการใชจาย งบประมาณภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 13 ม.ค.66 (เรียงลำดับ
ตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  3) ผลการใชจาย รายจายประจำ ขอมูล ณ วันที่ 13 ม.ค.66 (เรียงลำดับตามผลการ
ใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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  4) ผลการใชจาย งบลงทุน และงบรายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 
13 ม.ค.66 (เรียงลำดับตามผลการใชจายสูงสุด - ต่ำสุด) 
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     ท่ีประชุม รับทราบ  
 4.7.4 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
   การเตรียมการรับเสด็จฯ 
    สำนักพระราชวัง แจงแผนปฏิบัติการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ ใน รร.ตชด. 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ในสังกัด กก.ตชด.24 ระหวางวันที่ 30 – 31 ม.ค.66 รายละเอียด ดังนี้ 
     1) รร.ตชด.เฉลิมราษฏรบำรุง บ.หวยลาด ต.นาดี อ.ดานซาย จว.เลย 
     2) รร.ตชด.บานหวยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง จว.อุดรธาน ี
     3) รร.ตชด.บานเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จว.อุดรธาน ี

     4) รร.ตชด.บานหวยดอกไม ต.วิศิษฐ อ.เมืองทอง จว.บึงกาฬ 
    ชุดถายทอดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส พรอมอุปกรณสนับสนุนภารกิจการรับเสด็จ 

ณ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.24 รายงานตัวใน 25 ม.ค.66 เพ่ือตรวจสอบอุปกรณและวางแผนการ ปบ. 
    สสท. ไดแจงกำหนดการซักซอมการปฏิบัติและรับเสด็จ รร.ตชด. ดังนี้ 
     1) วันที่ 19 – 20 ม.ค.66    ตรวจพื้นที่และจัดทำกำหนดการ 
     2) วันที่ 26 – 27 ม.ค.66 ซกัซอมเนื้อหาและการถายทอด 
     3) วันที่ 28 – 29 ม.ค.66 ซอมระบบออนไลนรวมกับวังสระปทุม 
     4) วันที่ 30 – 31 ม.ค.66 ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ใน รร.ตชด. 
  ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน รร.ตชด. 
   ตามสั่งการ ผบช.ตชด. ใหทำการสำรวจการใชงานและความตองการของ ระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) ใน รร.ตชด. ในปจจุบันนั้น ฝอ.7 ฯ ขอรายงานใหทราบดังนี ้
    - ปจจุบันมี รร. ที่มีระบบไฟฟา (โซลาเซลล) จำนวน 152 โรงเรียน 
    - ระบบไฟฟาสวนใหญมีปญหาอุปกรณเก็บกระแสไฟฟา(แบตเสื่อมสภาพ) จำนวน 152 โรงเรียน 
    - ยังขาดการสนับสนุนระบบไฟฟา (โซลาเซลล) เนื่องจากมีไฟฟาใชของ กฟภ.จำนวน 70 โรงเรียน 

     ท่ีประชุม รับทราบ  
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 4.8 บก.สสน.บช.ตชด. 
 1. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 พล.ต.ต.ชวนนท ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. พรอมดวย พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  
จินดาศักดิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. เดินทางไปตรวจเยี่ยมคลังพลาธิการ ตชด.บางเขน โดยมี พ.ต.ท.ชาติลักษณ  
ดิเรกวัฒนะ รอง ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด., พ.ต.ท.ดุสิต สิงหบุญตา สว.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 
และเจาหนาที่คลังพลาธิการ ใหการตอนรับและพาตรวจเยี่ยม 
  โดยขาราชการตำรวจ ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.ไดรวมกันทำความสะอาดภายนอก และ
ภายในคลังพลาธิการ ตชด.บางเขน เก็บเศษลังและเก็บสิ่งของไมใชไปเก็บไวที่ บก.ตชด.ภาค ๑ 
 2. เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๖ พล.ต.ต.ชวนนท ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. พรอมดวย พ.ต.อ.หญิง ศรีธร   
ถิ่นโท ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมคลังพลาธิการอีกครั้ง เพื่อตรวจความเรียบรอย
หลังจากที่ไดไปตรวจครั้งกอนหนานั้น 
 3. การแจกจายลวดหีบเพลงแถบหนาม พรอมอุปกรณติดตัง้ 
  ในหวงที่ผานมามีหนวยมารับลวดหีบเพลงแถบหนามพรอมอุปกรณติดตั้ง จำนวน ๕ หนวย, 
ยังเหลืออีก ๑๑ หนวย (เหลืออีก 5,๔๔0 ขด และสำรองคงคลัง ๒,๐๘๐ ขด) อยูระหวางทยอยเดินทางมารับ 
เนื่องจากเสาเหล็กเปนอุปกรณที่มีน้ำหนักมาก รถบรรทุกขนาดเล็กไมสามารถนำไปเที่ยวเดียวไดตองแบงรับไป 
๒ - ๓ เที่ยว บางหนวยจางรถบริษัทเอกชนดำเนินการ 
 4. ในหวงที่ผานมา มีการรับยุทธภัณฑ และแจกจายยุทธภัณฑ ดังนี ้
  1) จายเครื่องตรวจทุนระเบิด, เครื่องตรวจมวลสาร, ตลับลูกดอก teaser ใหกับชุดเก็บกูวัตถุระเบิดฯ
ใหกับ กก.8 และ 9 บก.กฝ.บช.ตชด.  
  2) จายน้ำสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปน, ชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปนเล็ก 5.56 มม. 
ผาทำความสะอาดอาวุธปน, แบตเตอรี่เครื่องตรวจคน หมวกสนามปองกันกระสุนใหกับ กก.ตชด.24, 31 และ 41  
  3) รับอาวุธปน ปลส.ขนาด 5.56 มม. (ยี่หอเอ็มตั้น) จำนวน 1,000 กระบอก และอาวุธปนซุมยิง 
ขนาด.308 นิ้ว พรอมอุปกรณ จำนวน 8 กระบอก ท่ี สพ.ตร. เก็บที่คลังบางเขน 
  4) รับปลย.ขนาด 5.56 มม. (สำหรับใชกองเกียรติยศ, สวนสนาม) จำนวน 166 กระบอก  
ซองกระสุนปน จำนวน 332 ซอง พานทายปน จำนวน 166 ชิ้น ดาบติดปลายปน จำนวน 166 เลม ชุดทำความสะอาด 
จำนวน 166 ชุด แสปน จำนวน 1,500 ชิ้น กลองกระสุน จำนวน 166 กลอง จาก สกบ. เก็บที่คลังบางเขน 
  5) รับเสื้อเกราะออนปองกันกระสุน ระดับ 3 จำนวน 780 ตัว พรอมแผนเกราะแข็งปองกัน
กระสุนปน จำนวน 1,560 แผน จาก สกบ. เก็บที่คลังบางเขน 
  6) รับเสื้อเกราะออนปองกันกระสุน ระดับ 2 จำนวน 1,110 ตัว เครื่องตรวจอาวุธใตยานพาหนะ 
จำนวน 16 ชุด กระสุน ขนาด 9 มม. จำนวน 160,000 นัด จาก สกบ. เก็บที่คลังบางเขน 
  7) รับกระสุน 9 มม. จำนวน 142,370 นัด จาก สกบ. เก็บที่คลังบางเขน  
  8) จายยืมกระสุนปน ขนาด 9 มม. จำนวน 150,000 นัด กระสุน ขนาด 5.56 มม. ชนิด 193  
จำนวน 150,000 นัด ใหกับ บก.ปพ.บช.ก.  
  9) รับเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว จำนวน 50 เครื่อง เครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบพับได 
จำนวน 50 เครื่อง จาก สกบ. เก็บที่คลังบางเขน 
  10) เมื่อ 16 ม.ค.66 พล.ต.ต.ชวนนท ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. พรอมดวย พ.ต.อ.หญิง ศรีธร 
ถิ่นโท ผกก.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. ไดมาตรวจเยี่ยมและตรวจอาวุธปนคงคลัง ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 
โดยมี พ.ต.ต.พนม ชางตอ สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. พรอมดวยเจาหนาที่งานสรรพาวุธ ฝสสน.3ฯ ใหการตอนรับ
และตรวจเยี่ยมพรอมตรวจนับอาวุธปนคงคลัง 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
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5. วาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาหรือขอหารือ 
  - ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณาหรือขอหารือ 
6. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 6.1 พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรต ิ  รอง ผบช.ตชด. 
 - ฝาก ผบก., ผกก. และ ผบ.รอย ใหลงพื้นที่เปาหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาของตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่มีตอประชาชน 
     ที่ประชมุ รับทราบ  
 6.2 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช   รอง ผบช.ตชด. 
 6.2.1 ฝากทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการคัดเลือกขาราชการตำรวจเขารวมโครงการ “ทำดี มีรางวัล” 

 6.2.2 เนนย้ำทุกหนวยเรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน)  

 6.2.3 กำชับทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการบริหารงบประมาณ 
ที่ประชุม      รับทราบ  

 6.3 พล.ต.ต.วรณัฏฐ   ผันผอน   รอง ผบช.ตชด. 
 - ฝากหัวหนาหนวยใหลงไปควบคุมกำกับดูแล เนนย้ำการปฏิบัติงานจิตอาสา และจากการประชุม
จิตอาสา 904 ที่ผานมา ตร. ก็ขอขอบคุณมายัง ตชด. ที่ปฏิบัติงานจิตอาสาไดด ี
 ท่ีประชมุ      รับทราบ  
 6.4 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 6.4.1 เนนย้ำทุกหนวยในสังกัดเรื่องการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวย งานปองกันชายแดน การจัดระเบียบ
พ้ืนที่ชายแดน และการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน 
 6.4.2 ฝากหัวหนาหนวยทุกระดับตองใหความสำคญัเรื่องงานเฝาตรวจชายแดน การจัดกำลังพล
ขึ้นควบคมุทางยุทธการ ความพรอมของที่ต้ังฐานปฏิบัติการ การแตงกายของกำลังพลจะตองเปนระเบียบเรียบรอย 
ขอมูลสถานะภาพกำลังพลทั้งฝายเรา ฝายตรงขาม และแผนการปฏิบัติจะตองทำใหเปนปจจุบัน 
 6.4.3 กำชับการปฏิบัติการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน จะตองมีแผนการ
ปฏิบัติรองรับ และพ้ืนที่เปาหมายจะตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบที่หนวยควบคุมทางยุทธการมอบให 
 6.4.4 ใหทุกหนวยที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมและใหมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพดานกำลังพล
ในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนและการชวยเหลือผูประสบภัย หากเกิดเหตุใหหนวยสามารถออกไปปฏิบัติ
ภารกิจชวยเหลือผูประสบภัยไดทันที 
 6.4.5 เนนย้ำทุกหนวยในสังกัดเรื่องการปฏิบัติในโครงการนักเรียนทุนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 6.4.6 เนนย้ำเรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารผีานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) การเตรียมการรับเสด็จจะตองทำเหมือนการรับเสด็จจริง 
 6.4.7 จากการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 
ให บก.กฝ.บช.ตชด. ตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการในหนวยและกำหนดแนวทางในการฝกอบรม 
 6.4.8 ฝาก บก.กฝ.บช.ตชด. บูรณาการเรื่องครูฝกหลักสูตรตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ 
(ตปส.) จาก กก.1 – 9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 6.4.9 บก.สอ.บช.ตชด. ขับเคลื่อนการฝกอบรมหนวยปฏิบัติการพิเศษ SWAT ขั้น ADVAND โดย
มีวัตถุประสงคใหหนวยมีชุดปฏิบัติการพิเศษของแตละหนวยเมื่อมีเหตุการณสามารถออกปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองตามหลักยุทธวิธี โดยใหคัดเลือกกำลังพลที่มีบุคลิกภาพดีเขารับการฝกอบรม 
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 6.4.10 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่องการกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชาอยางใกลชิด 
 6.4.11 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ 
ผูที่มีอาการซึมเศราเสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคประจำตัวอ่ืน ๆ 
 6.4.12 ใหผู บังคับบัญชากำชับกวดขันผู ใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยู ในระเบียบวินัย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 
 6.4.13 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
แรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
  
 พ.ต.ต.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
               ( สมฤดี   ตังเจริญ )     
                สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
 
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 


