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รายงานการประชุมบริหาร 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ครั้งที่ 2/๒๕๖6 
 
 

เม่ือวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 
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รายงานการประชมุบริหารกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ครั้งที่ 2/๒๕๖6 

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๖6 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ บช.ตชด. 

-------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 1. พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม ผบช.ตชด.    ประธาน 
 2. พล.ต.ต.พันธุพงษ  สุขศริิมัช รอง ผบช.ตชด. 

3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. 
4. พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. 
5. พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. 
6. พล.ต.ต.วรณัฏฐ  ผันผอน  รอง ผบช.ตชด. 
7. พล.ต.ต.ชวนนท  ประเทศรัตน ผบก.สสน.บช.ตชด. 
8. พล.ต.ต.ธนพล   โอบออม  ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
9. พ.ต.อ.รังสรรค  เนตรเก้ือกิจ รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.สอ.บช.ตชด. 
10. พล.ต.ต.กัญชล   อินทราราม  ผบก.ตชด.ภาค ๑  
11. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 
12. พล.ต.ต.ประกอบ   พลเตชา  ผบก.ตชด.ภาค 3 
13. พล.ต.ต.สมกูล   กาญจนอุดมการ  ผบก.ตชด.ภาค 4 
๑4. พ.ต.อ.สรนันท   มวงศรีพิทักษ  ผกก.ศอพ.ฯ แทน รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. 
15. พ.ต.อ.ปฐม   อุนอบ  รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 

 16. พ.ต.อ.วาทิต   อิฎฐกุล   ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
17. พ.ต.อ.หญิง กุลชไม   สมิตทันต  ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 
18. พ.ต.อ.สมภพ  ออนสิน  ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 
19. วาที่ พ.ต.อ.รนกร  ริ้วไสว  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
20. วาที่ พ.ต.อ.จักริน   อุนดี   ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด.  
21. พ.ต.อ.หญิง นธ ี  หงษษา  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 
22. พ.ต.อ.ณวัฒน  ศุกลรัตน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 
23. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 
24. วาที่ พ.ต.อ.หญิง ลดาวัลย ชาติไทย  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด.  
25. พ.ต.อ.อนันต   ลำน้ำ  ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 
26. พ.ต.อ.ชาล ี   ศรีคำวงศ ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 
27. พ.ต.อ.หญิง ศรีธร   ถิ่นโท   ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.  
28. พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน  ปานคง  ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.  
29. พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
30. พ.ต.อ.ศริิชัย   ไชยด ี  ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 
31. พ.ต.อ.ศกัดิ์ศิร ิ  เข็มขาว   ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
32. พ.ต.อ.สุธี    พุฒตาล  ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๓3. พ.ต.อ.สุระสิทธิ ์  สกุลพานิช  ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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๓4. พ.ต.อ.ดร.ทศพร   ปทุมยา   ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 
35. พ.ต.อ.ฐิติพงศ   เจนกิจเจริญชัย  ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
36. วาที่ พ.ต.อ.นพพร   กวาวหนึ่ง  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
37. พ.ต.อ.พงศพัชร   นิคมภักดี  ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.  
38. พ.ต.ท.หญิง สมถวิล   รองเดช   รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  
39. พ.ต.อ.เชษฐวิทย  นีระฮิง  ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
40. วาที่ พ.ต.อ.ปกาสิฐ   หนูอิ่ม   ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
41. พ.ต.อ.อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 
42. พ.ต.ท.สวุิทย  มณีวงศ  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 
43. พ.ต.อ.ศริะ   ศรีศรากร ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.  
44. พ.ต.อ.อธิวัฒน       ลาสุทธิ  ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
 45. พ.ต.อ.สมัย        พรมพากล ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 

 46. พ.ต.อ.พีระศักดิ์  เครือสุวรรณ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
47. พ.ต.อ.พรชัย   แชมชอย  ผกก.ตชด.๑1 
48. พ.ต.อ.ฐาปนนท   หนองพงษ  ผกก.ตชด.12  
49. พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี  รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.13 
50. พ.ต.อ.ภูมิชาย   พันธกลา  ผกก.ตชด.14 
51. วาที่ พ.ต.อ.ประเสริฐ  นิลยาภรณ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 
52. พ.ต.ท.พิพัฒน   นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.ตชด.21 
53. พ.ต.อ.รินณวัฒน  ภูวัฒนติกานต ผกก.ตชด.22 
54. วาที่ พ.ต.อ.วุทธยา   สิงหก้ิง   ผกก.ตชด.๒๓ 
55. พ.ต.อ.กวีพงษ   ชลการ   ผกก.ตชด.24  
56. วาที่ พ.ต.อ.บันดาล  บัวแดง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
57. พ.ต.อ.อภิชาติ   รักพงษ  ผกก.ตชด.๓๑  
58. พ.ต.อ.อดุลย   สิริสิทธินันท  ผกก.ตชด.๓๒  
59. วาที่ พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปณฑรนนทกะ  ผกก.ตชด.๓3  
60. พ.ต.อ.ศภุวัฒน   ศรีชัยชนะ  ผกก.ตชด.๓4  
61. พ.ต.อ.บูรหัน  ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 
62. วาที่ พ.ต.อ.จาริพัฒน  ทองแดง  ผกก.ตชด.๔๑ 
63. พ.ต.อ.พิมณรัตน  ธรรมาธิปติ ์ ผกก.ตชด.42 
64. พ.ต.อ.ยงศกัดิ ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.43 
65. พ.ต.อ.มานิต   นาโควงศ  ผกก.ตชด.44 
66. พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์  แสงสวาง รอง ผบก.ฯ แทน ผบก.อก.บช.ตชด. เลขานุการ 
67. พ.ต.อ.หญิง ประวีณา  กระจางจิตร  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
 1. พล.ต.ต.สุนทร   เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 
 2. พล.ต.ต.ยงเกียรต ิ  มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.   ติดราชการ 

3. พล.ต.ต.ไพโรจน  ขุนหมื่น  ผบก.อก.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
4. พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
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5. พ.ต.อ.วัฒนา    เพ็งแกว  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   ติดภารกิจ 
6. พ.ต.อ.อภิรัตน   เปยมพูล  ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.  ติดภารกิจ 
7. วาที่ พ.ต.อ.นุกูล  ขาวแมนจันทร ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1  ติดภารกิจ 
8. พ.ต.อ.สุกิจ    กองจตุศกัดิ ์ ผกก.ตชด.13   ติดภารกิจ 
9. พ.ต.อ.ปาริชาต ิ  บรรจงปร ุ ผกก.ตชด.21   ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. พ.ต.ท.ธนพัน   สุพัฒนวรางกูร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ต.หญิง สมฤดี        ตังเจริญ  สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
3. ร.ต.ท.หญิง พรรณาราย  สุมาลา  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
4. ส.ต.อ.พงศกร   ภิญโญยาง ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
5. ส.ต.อ.วิทยา   นิ่มนวล  ผบ.หมู กก.ตชด.13 ปรก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
๑. วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ประธาน กลาวเปดประชุม และใหดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
    ที่ประชุม รับทราบ  
๒. วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันอังคารที่ 17 ม.ค.66 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที ่1/๒๕66 เมื่อวันอังคารที่ 17 ม.ค.66 
3. วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
  - ไมมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
4. วาระที่ 4  เรื่องการรายงานปญหาขอขัดของ/ขอหารือของหนวยในสังกัด 
 4.1 บก.ตชด.ภาค 1 
 4.1.1 ภารกิจเฝาตรวจชายแดน 
   การเฝาตรวจและลาดตระเวน 
    - การตั้งจุดตรวจจุดสกัด จำนวน 218 ครั้ง 
    - การลาดตระเวน จำนวน 116 ครั้ง 
   การพัฒนาสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
    - พัฒนาสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน จำนวน 10 ครั้ง 
   สถานการณสูรบตามแนวชายแดน 
    - เมื่อ 210900 ม.ค.66 กกล.ไมทราบฝายไดเขาโจมตีฐาน ทหารพมา พัน ร.25 
เนิน 3302 บ.กำมะปอ จว.ทวาย พื้นที่ รอย ตชด.137 จุดตรวจน้ำตกผาแดง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีชาวบาน
ฝงพมาไดรับผลกระทบจากการสูรบ จำนวน 19 คน ไดอพยพเขามาพักคอยบริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 
จุดตรวจน้ำตาแดง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุร ี
    - เมื่อ ๒๓2300 ม.ค.๖๖ ไดเกิดเหตุปะทะระหวาง กกล.ไมทราบฝาย กับทหารเมียนมา 
ในพื้นที่ อ.พญาตองซู สมม. ดานตรงขามดานเจดียสามองค พื้นที่รับผิดชอบ รอย ตชด.134 อ.สังขละบุรี 
จว.กาญจนบุรี มีสถานที่ราชการเมียนมาไดรับความเสียหายจากเพลิงไหม ๒ แหง (ที่วาการอำเภอ) 
 4.1.2 ผลการปฏิบตัิการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
   1) การปราบปรามยาเสพติด  
    ผลการจับกุม              61  ครั้ง 
    ผูตองหา                          68  ราย  
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    ของกลาง 
      - ยาบา                  140,352  เม็ด 
      - ไอซ                         15.82   กรัม 
   2) การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
    ผลการจับกุม   44   ครั้ง  
    ผูกระทำความผิด           176  ราย  
   3) การปราบปราม การลักลอบตัดไม ทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด     5  ครั้ง 
    ผูตองหา       -    ราย 
    ของกลาง 
      - ไม     27   ทอน 
   4) การปองกัน ปราบปราม อาวุธเถื่อน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด  13   ครั้ง  
    ผูตองหา          12   ราย 
    ของกลาง  
      - อาวุธปน             8   กระบอก                
   5) การปราบปราม การลักลอบ คาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร 
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด      2   ครั้ง  
    ผูตองหา                       1   ราย  
    ของกลาง  
      - บุหรี่                     6  คอตตอน 
      - โค                       6     ตัว 
 4.1.3 ภารกิจการพัฒนาชวยเหลือประชาชน 
   ผลการปฏิบตังิานจิตอาสา 
    จิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” ในหวงเดือนมกราคม 2566 มีการปฏิบัติทั ้งหมด 
75 ครั้ง 
   บริการหนวยแพทยพระราชทาน 
    - เม่ือวันท่ี 10 ม.ค.66 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม เปนประธานในการเปดบริการหนวยแพทย
พระราชทาน เพื่อตรวจรักษาเด็กนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุร ี
    - เมื่อวันที่ 11 - 12 ม.ค.66 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม เปนประธานในการเปดบริการ
หนวยแพทยพระราชทาน เพื่อตรวจรักษาเด็กนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ รร.ตชด.บานทิไลปา 
ต.ไลโว อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุร ี
 4.1.4 การปฏิบัติตามนโยบาย ผบช.ตชด. 
   โครงการฝกอบรมชุดปฏิบตัิการพิเศษ ระดับ บก.ฯ และ กก.ตชด. 
    เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ 
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ตามนโยบาย พล.ต.ท.ณัฐ  สิงหอุดม ผบช.ตชด. 
ณ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.  
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   ผลการตรวจเย่ียมหนวย 
    เมื่อ 12 ม.ค.66 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.
บานทิไลปา เตรียมความพรอมการรับเสด็จ 
   โครงการพอแมอุปถัมภแกนักเรียนในพระราชนุเคราะห รร.ตชด. 
    โครงการพอแมอุปถัมภแกนักเรียนในพระราชนุเคราะห รร.ตชด. ตามนโยบายของ 
ผบช.ตชด. ปจจุบันมอบหมายให กก.ตชด.11 - 14 สำรวจเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะหในความรับผิดชอบ 
ที่กำลังศกึษาอยูในปจจุบันเพ่ือเขารวมโครงการ 
 4.1.5 การเตรียมความพรอมการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
   การเตรียมความพรอมการแขงขันกีฬานักเรียน ตชด. 
    ปจจุบันไดประชุมสั่งการให กก.ตชด.11-14 คัดตัวนักกีฬา เพื่อทำการแขงขัน คัดตัวนักเรียน
ระดับ บก.ฯ ในวันที่ 7 – 9 มี.ค.66 ณ บก.ตชด.ภาค ๑ 
   การเตรียมความพรอมอาคารที่พัก 
    อาคารที่พักสำหรับนักกีฬาและผูฝกสอน/ผูควบคุมทีมนักกีฬา สามารถรองรับได 500 คน 
     - อาคาร คร.1 รับได 80 คน 
     - อาคาร คร.2 รับได 80 คน 
     - อาคารกองรอยกำลัง รับได 350 คน 
     - บานรับรอง จำนวน 4 หลัง สำหรับครู/ผูฝกสอน 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 บก.ตชด.ภาค 2 
     4.2.1 การปกปอง เทิดทูน พิทักษ รักษา สถาบัน พระมหากษัตริย 
   ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย มีการเสด็จฯของ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค จำนวน 9 ครั้ง 16 ที่หมายเสด็จฯ 
   ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในการจัดกำลังพลสนับสนุน กองอำนวยการรวมถวายความปลอดภัย
ประจำพ้ืนที่ฯ 
    - จัดชุดตรวจพิสูจนเก็บกู หรอืทำลายวัตถุระเบิด 18 ชุด  
    - จัดนายตำรวจติดตอประสานการปฏิบัติ ทุกที่หมายฯ   
    - จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วเตรยีมพรอม ณ ที่ตั้ง พรอมปฏิบัติเมื่อไดรับมอบหมายภารกิจ 
   ผลการปฏิบัติในทุกภารกิจเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความปลอดภัยสูงสุด อยางสมพระเกียรติ 
และเปนไปตามพระราชประสงค 
 4.2.2. สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ๖ ประเภท 
   1) การปราบปรามยาเสพติด  
    ผลการจับกุม             138  ครั้ง 
    ผูตองหา                         200  ราย  
    ของกลาง 
      - ยาบา                      609,274  เม็ด 
      - ไอซ                      308.60   กรัม 
   2) การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
    ผลการจับกุม   15   ครั้ง  
    ผูกระทำความผิด     53  ราย  
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      - ชาวเวียดนาม     3   ราย 
      - กัมพูชา    3  ราย 
      - สปป.ลาว     46  ราย 
      - จีน      1  ราย 
   3) การปราบปราม การลักลอบตัดไม ทำลายปา และทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด   4  ครั้ง 
    ผูตองหา       4    ราย 
    ของกลาง 
      - ไมพะยูง            228   ทอน/เหลี่ยม 
      - ไมประดู            14   แผน 
      - ไมตะแบกเลือด     2   ทอน/แผน  
      - ไมมะเลื่อม           2   ทอน/แผน  
      - ปริมาตรรวม           6.5  ลบ.ม. 
   4) การปองกัน ปราบปราม อาวุธเถื่อน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด 
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด  20   ครั้ง  
    ผูตองหา          21   ราย 
    ของกลาง  
      - อาวุธปนพกสั้น            9   กระบอก                
      - อาวุธปนไทยประดิษฐ  22   กระบอก  
      - อาวุธปนแบงคกันดัดแปลง    1   กระบอก     
      - อาวุธปนลูกซอง                 3   กระบอก  
        - เครื่องกระสุน  99   นัด  
   5) การปราบปราม การลักลอบ คาสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร 
    ผลการจับกุม/ตรวจยึด      2   ครั้ง  
    ผูตองหา                       2   ราย  
    ของกลาง  
      - สุรากลั่น จำนวน   24   ขวด 
      - สุราเถื่อน จำนวน   31   ถุง  124  ลิตร 

   6) การปราบปรามการโจรกรรม รถยนตและรถจักรยานยนต 
    ไมพบผูกระทำผิดกฎหมาย 

 4.2.3. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
   1) ตามหมายกำหนดการ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ออนไลน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.๒๔ หวงวันที่ ๓0 - 31 มกราคม ๒๕๖๖ 
จำนวน ๔ โรงเรียน รายละเอียดตามทราบแลวนั้น 
    ในการนี้ พล.ต.ท.ณัฐ สิงหอุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด., 
ผบก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ตชด.๒๔ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาเฝาฯถวายรายงาน ซึ่งผลการเตรียมความพรอม 
การถวายความปลอดภัย และการเขาเฝาฯรับเสด็จ ของทั้ง ๔ โรงเรียนฯ ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย 
สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค 
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   ๒) ติดตามความกาวหนาในการเตรียมการรับเสด็จ ในพื้นท่ี ๒ โรงเรียน ของ กก.ตชด.๒๓ 
    ดวย สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มกีำหนดการเสด็จฯ ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ กก.ตชด.๒๓ ในวันที่ ๒๘ ก.พ.6๖ 
     - ร.ร.ตชด.บานนาสามัคคี ต./อ.นาทม จว.นครพนม 
     - ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.พะทาย อ.ทาอุเทน จว.นครพนม 
    (1) ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 
ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จในทุกดาน และกำชับมอบหมาย ผกก.ตชด.23 
ดำเนินการตามคูมือการเตรียมการรับเสด็จ (ลาสุด) บช.ตชด. และตามแนวทางที่ บก.ตชด.ภาค 2 ไดประชุม
สรุปถอดบทเรียนจากการรับเสด็จ 4 โรงเรียนของ กก.ตชด.24 ในหวงเดือนที่ผานมา โดย ผบก.ตชด.ภาค ๒ 
ไดจัดใหมีการประชุมเม่ือวันที่ ๘ ก.พ.๖๖ มาเปนตนแบบในการเตรียมการฯ 
    (2) เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 กก.ตชด.23 เขารวม จว.นครพนม เชิญประชุมสวนราชการ
และหนวยสนองงานเพ่ือเตรียมความพรอมดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 2 แหงมี ผกก.ตชด.23, รอง ผกก.ตชด.23 และ จนท.ฯ เขารวมประชุมนำเสนอขอมูล 
    (3) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ใหการตอนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สสท. 
และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจความพรอม รร.ตชด. ทั้ง ๒ โรงเรียน ซึ่งมีกำหนดการเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ 
     วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๖ ซักซอมเนื้อหาการถายทอด 
     วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๖ ซอมระบบออนไลนรวมกับวังสระปทุม 
     วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ ถายทอดทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 
 4.2.๔ แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
   - เตรียมความพรอม รร.ตชด.ในสังกัดที่มีหมายกำหนดการฯ 
   - ขับเคลื่อนนโยบายของหนวยเหนือ และบริหารจัดการหนวยใหสอดคลองตามที่หนวยเหนือ 
สั่งการฯ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายของหนวยตามแผนที่ไดตั้งเปาประสงคไวใหเกิดเปนรูปธรรม 
   - ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 4.3 บก.ตชด.ภาค 3 
 4.3.1 งานดานการปราบปรามอาชญากรรม 
   1) หวงวันที่ 14 - 16 ม.ค.66 รอย ตชด.323 รวมกับ สภ.สอง จว.แพร, กก.สส.ภ.จว.แพร 
และสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 แพร ดำเนินการตัดทำลายไรฝน จำนวน 13 แปลง และตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุกฯ 
รวม 7 ไร 98 ตารางวา ของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (ตนฝนสด) ประมาณ 38 กิโลกรัม บริเวณพื้นที่ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมสอง ต.เตาปูน อ.สอง จว.แพร 
   2) เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 รอย ตชด.325 รวมกับ สภ.ตาลชุม จว.นาน ดำเนินการตัดทำลายไรฝน 
จำนวน 12 แปลง และตรวจยึดพื้นที่บุกรุกฯ รวม 2.7 ไร ของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (ตนฝนสด) 
ประมาณ 39 กิโลกรัม บริเวณพ้ืนที่ปาเขต ต.ปาคา อ.ทาวังผา จว.นาน 
   3) เมื่อวันที่ 25 - 27 ม.ค.66 ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 และ มว.คร.รอย สสน.บก.ตชด.ภาค 3 
ลาดตระเวนพิสูจนทราบ พบยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (ตนฝนสด) และดำเนินการตัดทำลายไรฝน ประมาณ 
3.46 ไร บริเวณพ้ืนที่ดอยแมวาก - อินทนนท อ.แมวาง จว.เชียงใหม 
   4)  เมื่อวันที่ 26 ม.ค.66 รอย ตชด.315 รวมกับ ชป.เพชรบูรณ, จนท.ฝายปกครอง อ.หลมเกา, 
สภ.หลมเกา, จนท.ตำรวจ ปทส. และ จนท.ปาไมฯ ดำเนินการตัดทำลายไรฝน และตรวจยึดพื้นที่บุกรุกฯ ประมาณ 
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15 ตารางเมตร ของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (ตนฝนสด) ประมาณ 25 กิโลกรัม บริเวณพื้นที่ บ.ทับเบิกใหม 
หมู 16 ต.วังบาล อ.หลมเกา จว.เพชรบูรณ 
   5) เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 และ พ.ต.อ.รังสิมันต 
สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พรอมกำลังพล ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 และ มว.คร.รอย สสน.บก.ตชด.ภาค 3 
จำนวน 30 นาย ปดลอมเขาตัดทำลายไรฝนในเขตพื้นที่ ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง กับ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
พบยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (ตนฝนสด) และดำเนินการตัดทำลายไรฝน จำนวน 9.5 ไร 
 4.3.2 โครงการติว O – Net โคงสุดทายใหกับนักเรียน รร.ตชด. ระดับ ป.6 
   - เมื่อวันที่ 5 ก.พ.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนประธานโครงการติว 
O – Net โคงสุดทายใหกับนักเรียน รร.ตชด. ระดับ ป.6 ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 ใหมีผลการสอบที่ดีขึ้น
สามารถแขงขันในระดับประเทศ ทั้งแบบออนไซต และออนไลน โดยวิทยากรในการฝกอบรมจากสถาบันกวดวิชา 
Wisely Education (สยามสแควร) 2 ทาน มีผู เขารับการอบรมฯ 89 คน ณ อาคารพระราชชายา เจาดารารัศมี 
บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
 4.3.3 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย รร.ตชด. 
   - หวงวันที่ 27 - 29 ม.ค.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 เปนประธาน
ในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย รร.ตชด. เพิ่มศักยภาพครูผูสอนของ บก.ตชด.ภาค 3 
รุนที่ 1 (ในสังกัด กก.ตชด.32 และ 33) และมอบวุฒิบัตรใหแกผูเขารับการฝกอบรมฯ โดยมีคณบดีและคณาจารย 
จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเปนเกียรติในพิธีฯ ณ หองประชุมแกรนดบอลรูมดวงตะวัน 
โรงแรมดวงตะวัน ต.ชางคลาน อ.เมือง จว.เชียงใหม 
 4.3.4 รอย ตชด.344 อำนวยความสะดวก เพื่อขนยายศพนักทองเที่ยว 
   - เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65 รอย ตชด.344 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของฯ อำนวยความสะดวก 
ขนยายศพ นายณัฐวุฒิ สุขภาพ อายุ 36 ป อยูบานเลขที่ 144/4 ต.ทาลอ อ.ทามวง จว.กาญจนบุรี โดยเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 สาเหตุการเสียชีวิต มีโรคประจำตัว (พลัดตกเหวบริเวณมอนคลุย ดอยทูเล) ขนยายศพ
โดย ฮ.ทหาร จาก ดอยทูเล มูลนิธิเพชรเกษมนำศพ สง รพ.ทาสองยาง เพ่ือชันสูตรศพถึงสาเหตุการเสียชีวิตตอไป 
 4.3.5 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
   - เม่ือวันที่ 30 ม.ค.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 นำขาราชการตำรวจจิตอาสา 
บก.ตชด.ภาค 3 รวมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชนมอบสิ่งของบริจาค 
ผูยากไร และผูปวยติดเตียง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมฯ รวม 29 คน ณ พื้นที่ บ.ปาบง ต.สันมหาพน อ.แมแตง 
จว.เชียงใหม 
 4.3.6 การตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา 
   1) หวงวันที่ 20 - 22 ม.ค.๖6 พล.ต.ท.สมพงษ ชิงดวง ผูชวย ผบ.ตร. พรอมคณะฯ ไดเดินทาง
มาตรวจเยี ่ยม และมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ แกขาราชการตำรวจ ณ ฐานฯ ปางโยน (รอย ตชด.336), 
รอย ตชด.337, 346 และ 347 โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ และ ผบ.หนวย 
ในพื ้นที ่ฯ พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ และไดแนะนำแนวทางการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ 
และมอบสิ่งของเพ่ือบำรุงขวัญ แกขาราชการตำรวจ 
   2) เมื่อวันที่ 20 ม.ค.๖6 พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะฯ ไดเดินทาง 
มาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ แกขาราชการตำรวจ ณ รอย ตชด.๓๒๗ ต.แมจัน อ.แมจัน จว.เชียงราย 
โดยมี พ.ต.ท.กฤษดา ใจแกว รอง ผกก.ตชด.๓๒ และ พ.ต.ท.วิณพงศ บัวทองคำวิเศษ ผบ.รอย ตชด.๓๒๗ 
พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ โดยไดแนะนำแนวทางการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ และมอบสิ่งของ
เพ่ือบำรุงขวัญ แกขาราชการตำรวจ 
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   3) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.๖6 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และมอบถุงยังชีพเพื่อบำรุงขวัญแกกำลังพลในสังกัด กก.ตชด.34 ณ รอย ตชด.343 ต.ทาสายลวด อ.เมือง 
จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.ตชด.34 พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ โดยไดแนะนำ
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ ใหแกกำลังพลฯ 
   4) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.๖6 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม            
กำลังพล รอย ตชด.345 ต.แมระมาด อ.แมระมาด จว.ตาก โดยมี พ.ต.ท.เอกพล รุณทอง ผบ.รอย ตชด.๓๔๕ 
พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ โดยไดแนะนำแนวทางการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ 
   5) หวงวันที่ 18 - 25 ม.ค.๖6 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 ไดเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดฯ ณ ฐานปฏิบัติการบานนาหวาย ต.เมืองนะ, รอย ตชด.335 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
และ รอย ตชด.๓๓๖ อ.เมือง จว.แมฮองสอน โดยมี ผบ.หนวยฯ พรอมกำลังพลในสังกัดฯ ใหการตอนรับ 
โดยไดแนะนำแนวทางการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ และมอบสิ่งของเพ่ือบำรุงขวัญแกขาราชการตำรวจ 
   6) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี ่ยม 
กำลังพล รอย ตชด.346 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จว.ตาก และมอบเงินรางวัลการจับกุม/ตรวจยึด อาวุธสงคราม 
M79 จำนวน 5 กระบอก ใหกับ ร.ต.ท.บุญธรรม อุนใจ ผบ.มว.ชฝต.พบพระ โดยมี ผบ.หนวย พรอมกำลังพล 
ใหการตอนรับ โดยไดแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหนาที่แกกำลังพลฯ 
 4.3.7 โครงการ พอ-แม อุปถัมภ บก.ตชด.ภาค 3 
   - ความคืบหนา โครงการ พอ-แม อุปถัมภ บก.ตชด.ภาค 3 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 บก.ตชด.ภาค 3 
แจงใหโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบนักเรียนมุนในพระราชานุเคราะห ที่ประสบปญหาหรือมีแนวโนมที่จะไมสำเร็จ
การศึกษา โดยไดรวบรวมขอมูลไว มีนักเรียนที่มีแนวโนมที่จะไมสำเร็จการศึกษา 9 คน ดังนี้ 
    กก.ตชด.31 จำนวน 1 ราย เปนศิษยเกาจาก รร.ตชด.บานลาดเรือ  
    กก.ตชด.32 จำนวน 4 ราย เปนศิษยเกาจาก รร.ตชด.บานดอยลาน จำนวน 3 ราย, 
รร.ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ 4 จำนวน 1 ราย 
    กก.ตชด.33 จำนวน 1 ราย เปนศษิยเกาจาก ศกร.ตชด.พลเอกอรชุนพิบูลนครินทร 
    กก.ตชด.34 จำนวน 3 ราย เปนศิษยเกาจาก ศกร.ตชด.บานหวยสลุง จำนวน 1 ราย, 
รร.ตชด.หมอมราชวงศเฉลิมลักษณจันทรเสน จำนวน 1 ราย และ ศกร.ตชด.บานคะเนจือทะ จำนวน 1 ราย 
 4.3.8 การตรวจประเมิน หองศูนยปฏิบตักิารตำรวจตระเวนชายแดน (ศปก.ตชด.) 
   - พ.ต.อ.รังสิมันต สงเคราะหธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พรอมคณะฯ เดินทางไปตรวจประเมิน 
หองศูนยปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน (ศปก.ตชด) ระดับกองรอยปฏิบัติการในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3 
เพื่อประเมินผล ตามหลักเกณฑการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ผลการปฏิบัติเปนไปดวย 
ความเรียบรอย 
 4.3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพชดุปฏิบัติการดานการขาว 
   - เม่ือวันที่ 1 ก.พ.66 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ ไดบรรยายใหความรู          
และเปนประธานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการดานการขาว ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๓ โดยมี
ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๓ ที่ปฏิบัติหนาที่งานการขาว เขารวมการอบรม ณ ที่ตั้ง บก.ตชด.ภาค ๓ 
จำนวน ๑๔ นาย และเขารวมอบรมผานระบบ Zoom Meetings จำนวน ๓๗ นาย ณ หองประชุมดารารัศม ี3 
บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
 4.3.10 การประชุม ศอ.ปส.ฯ ระดับ บก.ฯ 
   - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 บก.ตชด.ภาค 3 ไดจัดการประชุม ศอ.ปส.ฯ ระดับ บก.ฯ โดยประชุมฯ 
หลังจากการประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค 3 ครั้งที่ 1/2566 และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับหนวย 
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ที่มีผลการปฏิบัติดานปองกันและปราบปรามยาเสพติดดีเดน โดยมี พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 
เปนประธานฯ ณ หองประชุมดารารัศมี 3 บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
 4.3.11 การดำเนินงานดานงบประมาณ 
   1) ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2566 (ปจจุบัน) 
      โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวม (ทุกงบรายจาย) ไตรมาส 2 เปาหมาย
การเบิกจายรอยละ 54 โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี ้
     (1) บก.ตชด.ภาค 3 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 38.52 
     (2) กก.ตชด.31 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 66.40 
     (3) กก.ตชด.32 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 60.11 
     (4) กก.ตชด.33 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 47.36 
     (5) กก.ตชด.34 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 39.38 
   2) การปรับปรุงรูปแบบรายการบานพักระดับ สว. – รอง ผกก. (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง 
      - ตามที่ บก.ตชด.ภาค 3 ไดวาจาง หจก.สุณัฏฐา คอนสตรัคชั่น กอสรางบานพักระดับ            
สว. – รอง ผกก. (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง นั้น 
      - หจก.สุณัฏฐา คอนสตรัคชั่น ไมสามารถเขาปฏิบัติงานและสงมอบงานไดตามสัญญา 
เนื่องจากมีปญหางานฐานราก บก.ตชด.ภาค 3 จึงไดสงหนังสือไปยังกองโยธาธิการ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หมวดงานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม จำนวน 221,389.72 บาท เปนฐานรากแบบตื้น (ฐานรากชนิดฐานแผ) 
จำนวน 288,569.05 บาท ทำใหคาวัสดุและคาแรง ลดจากเดิม 67,179.32 บาท 
      - บก.ตชด.ภาค 3 จะดำเนินการสงคืนงบประมาณเหลือจายให จำนวน 67,179.32 บาท 
บช.ตชด. ตอไป 
  4.3.12 แผนการปฏิบัติในหวงตอไป 
   1) โรงเรยีนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีกำหนดการนำนักเรียนเตรียมทหาร 
ชั้นปที่ 1 (รุน 65) ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 784 นาย เยี่ยมชมกิจการของ กก.ตชด.33 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จว.เชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาและรับราชการ ในวันที่ 16 ก.พ.66 
   2) ผบ.ทบ. พรอมคณะฯ มีกำหนดเดินทางตรวจพื้นที่ พิพาท 3 หมูบาน ต.บอเบี้ย อ.บานโคก         
จว.อุตรดิตถ โดยจะรับฟงบรรยายสรุปสถานการณ และภูมิประเทศพ้ืนที่พิพาท ณ ฐานปฏิบัติการพิชัยเผด็จศึก 
(รอย ตชด.314) บ.หวยยาง ต.บอเบ้ีย อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ ในวันที่ 20 ก.พ.66 
   3) บก.ตชด.ภาค 3 มีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย รร.ตชด. 
เพิ่มศักยภาพครูผูสอนของ บก.ตชด.ภาค 3 รุนที่ 2 (ในสังกัด กก.ตชด.31 และ 34) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
แมสอด อ.แมสอด จว.ตาก ในหวงวันที่ 24 - 26 ก.พ.66 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.4 บก.ตชด.ภาค 4 
 4.4.๑ งานถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ 
   - เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๖ จัดกำลังพล จำนวน ๙๑ นาย ถปภ. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จทรงออกหนวยสัตวแพทย
อาสาจุฬาภรณ เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขใหกับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จว.นครศรีธรรมราช การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรต ิ
   - เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๖ จัดกำลังพล จำนวน ๘๒ นาย ถปภ. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเปดปายสนามกีฬาสิริวัณณวรี และเสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการงานแสดง
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ผลิตภัณฑผาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ปาพะยอม จว.พัทลุง 
การปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ 
 4.4.๒ การปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ 
   - เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ จนท.ชปข.รอย ตชด.๔๓๖ ไดติดตอลอซื้อยาเสพติดจากผูตองหา ๒ ราย 
จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด ในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อแสดงตัวเขาจับกุม ผูตองหาไดใชอาวุธปนยิงตอสูขัดขวาง 
สงผลให ส.ต.ต.เจษฎา อุยเสง ผบ.หมู กก.ตชด.๔๓ ไดรับบาดเจ็บจากกระสุน ๒ นัด บริเวณแขนซายและทอง
ดานซาย ผูตองหาสามารถหลบหนีการจับกุมไปได เหตุเกิดในพื้นที่ อ.เมือง จว.สตูล ตอมาเมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ 
สามารถจับกุมผูตองหาได ๑ ราย และวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ สามารถจับกุมผูตองหาเพิ่มเติมไดอีก ๑ ราย สำหรับ
กำลงัพลท่ีไดรับบาดเจ็บ ขณะนี้อาการดีข้ึนตามลำดับ 
   - เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๖ จนท.รอย ตชด.๔๑๔ บูรณาการรวมกับหนวยในพื้นที่ จับกุมผูตองหา 
จำนวน ๓ คน พรอมของกลาง ยาบา จำนวน ๓๘๘,๐๐๐ เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ 
(เมทเอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในครอบครองโดยการมีไวเพ่ือจำหนาย สถานที่เกิดเหตุ ดานตรวจยานพาหนะชุมพร 
อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
 4.4.๓ การเตรียมการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ประจำป ๒๕๖๖ 
   ตามที่ บช.ตชด. รวมกับกรมพลศึกษา กำหนดจัดแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ครั้งที่ ๙           
ประจำป ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาราชนิเวศนกรีฑาสถาน คายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี หวงระหวางวันท่ี    
๒๐ - ๒๓ เม.ย.๖๖ บก.ตชด.ภาค ๔ ไดดำเนินการในสวนที่เก่ียวของแลว ดังนี้ 
   ๑) การจัดเตรียมนักกีฬา 
      หนวยในสังกัดไดดำเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนนักกีฬา
ในระดับ กก. เปนที่เรียบรอยแลว ในสวนของ บก.ตชด.ภาค ๔ กำหนดจัดการแขงขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
ระดับ บก. ในหวงระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๔ มี.ค.๖๖ ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๔๒ โดยยึดระเบียบการแขงขันภายใต 
กฎ กติกา ตามที่กรมพลศึกษากำหนด 
   ๒) การเก็บตัวฝกซอม บก.ตชด.ภาค ๔ กำหนดเก็บตัวนักกีฬาเพื่อทำการฝกซอมกอนเขารวม     
การแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ประจำป ๒๕๖๖ อยางนอย ๑๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๙ - ๑๙ เม.ย.๖๖ โดยมอบหมายให 
รอง ผกก.ฯ แตละหนวยเปนผูควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติ สำหรับสถานที่เก็บตัวฝกซอม มอบหมาย ดังนี ้
    - ประเภทกรีฑา และฟุตบอล เก็บตัวฝกซอม ณ กก.ตชด.๔๑ 
    - กีฬาเปตอง เก็บตัวฝกซอม ณ กก.ตชด.๔๒ 
    - สวนกีฬาประเภทอ่ืนๆ เก็บตัวฝกซอมในพ้ืนที่ ตามแตละประเภทกีฬาที่เปนตัวแทน 
   ๓) การจัดเตรียมและจัดหาอุปกรณสำหรับนักกีฬาเพ่ือใชในการแขงขัน หนวยไดจัดเตรียมรองเทา
สำหรับใหนักกรีฑา เพ่ือเขารวมแขงขัน จำนวน ๔๐ คู โดยใชหมุนเวียนกันในระหวางแขงขัน 
   ๔) การเตรียมชุดแสดง บก.ตชด.ภาค ๔ ไดมอบหมายใหหนวยในสังกัดทำการฝกซอม และ          
จัดชุดแสดง ดังนี ้
    - กก.ตชด.๔๔ จัดชุดแสดงสำหรับแสดงในงานเลี้ยงนักกีฬา 
    - กก.ตชด.๔๒ จัดชุดแสดงในพิธีปดการแขงขัน เพื่อรับธงสำหรับเปนเจาภาพการจัดการ
แขงขันครั้งที่ ๑๐ 
 4.4.๔ การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จฯ 
   ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๔๔ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ 
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   การเตรียมความพรอมของ รร.ตชด. เปาหมายทั้ง ๒ โรงเรียน สรุปความกาวหนาในการดำเนินการ
พัฒนาดานภูมิทัศน, อาคารสถานที่ และการปฏิบัติอ่ืนๆ ดังนี ้
  ๑) รร.ตชด.บานไอรบือแต 
   (1) การดำเนินการพัฒนาดานภูมิทัศน ดำเนินการแลวเสร็จประมาณรอยละ ๘๕ ปจจุบัน 
ไดดำเนินการขุดคูระบายน้ำบริเวณขางโรงอาหาร ตกแตงก่ิงตนไมและทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค ตอเติมปาย
จุดเช็คอินเพ่ิมเติม 
   (2) การดำเนินการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ดำเนินการผูกผาระบายสีประจำพระองค
ตามอาคาร ซอมแซมฝาหองสวนพระองคและคูระบายน้ำ เปลี่ยนหลังคาและปรับพ้ืนอาคารอเนกประสงค 
   (3) การพัฒนางานดานโครงการพระราชดำร ิ
    - โครงการเกษตรเพื ่ออาหารกลางวัน เจาหนาที ่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ และเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมกันจัดทำแปลงตนแบบ 
การปลูกผักแบบลอยฟา และจัดสวนหนาปายเกษตร 
    - โครงการอนามัยแมและเด็ก งานสุขศาลาพระราชทาน การดำเนินการดานตัวอาคาร
ดำเนินการแลวเสร็จประมาณรอยละ ๘๕ ปจจุบันอยูระหวางการทาสีตัวอาคาร 
   (4) การปฏิบัติดานอื่นๆ ดำเนินการฝกการถวายรายงานของครูและนักเรียน 
  ๒) รร.ตชด.พีระยานุเคราะหฯ ๔ 
   (1) การดำเนินการพัฒนาดานภูมิทัศน ดำเนินการแลวเสร็จประมาณรอยละ ๘๕ ปจจุบัน 
ไดดำเนินการจัดสวนหยอม บริเวณจุดเช็คอิน รวมถึงปรับพ้ืนที่น้ำขังบริเวณหนาโรงเรียนเปนที่เรียบรอย 
   (2) การดำเนินการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการลาดพื้นปูน 
และทำคูระบายน้ำ บริเวณหนาสำนักงาน ทาสีบริเวณอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน รวมถึงซอมแซมพื้นกระเบ้ือง
หองน้ำของโรงเรียน 
   (3) การปฏิบัติดานอื่นๆ ดำเนินการฝกการถวายรายงานของครูและนักเรียน 
 4.4.๕ ผูบังคับบัญชาระดับ กองบัญชาการ ตรวจเยี่ยม 
   - เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ พล.ต.ต.ไพโรจน ทานธรรม รอง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.รอย ตชด.๔๓๖ 
และ พ.ต.ท.วิเชษฐ แหวขุนทด สว.กก.ตชด.๔๓ (ขว.) เดินทางเยี่ยม ส.ต.ต.เจษฎา อุยเสง เจาหนาที่ชุด ชปข.
รอย ตชด.๔๓๖ ที่ไดรับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหนาที่ ณ โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จว.สตูล 
   - เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, 
พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ  ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.หญิง อภินันท ชูชวย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และติดตามความกาวหนาในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บานไอรบือเเต ต.ชางเผือก อ.จะเเนะ จว.นราธิวาส 
   - เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บรูหัน ตานีเห็ง ผกก.ฝอ.
บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ ผกก.ตชด.๔๔, พ.ต.ท.หญิง อภินันท ชูชวย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.
ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนาในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห ๔ ต.ปะโด อ.มายอ 
จว.ปตตานี 
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 4.4.๖ แนวคิดการปฏิบัติในหวงตอไป 
   ๑) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด. 
   ๒) เตรียมการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๙ ประจำป ๒๕๖๖ 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
 4.5.1 การสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ 9 ประจำป 2566 ณ สนามกีฬา
ราชนิเวศนกรีฑาสถาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. (คายพระรามหก) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 
      สนับสนุนการจัดที่พักสำหรับนักกีฬา รร.ตชด. หวงวันที ่19 - 23 เม.ย.66 สามารถพักได 
270 คน จำนวน 4 อาคาร ซึ่งเปนอาคารที่มีความพรอม ติดมุงลวด เตียง 2 ชั้น พรอมที่นอนหมอน ผาหม 
สำหรับหองน้ำ หองสวม และอยูในพ้ืนที่บริเวณอาคารติดกัน 
    - กก.3 บก.สอ. จำนวน 2 อาคาร  ๆละ 60 คน รวม 120 คน (อาคาร ปพ.2, 3) 
    - กก.4 บก.สอ. จำนวน 2 อาคาร  ๆละ 75 คน รวม 150 คน (อาคาร รอย รพศ.,รอย ฝอย.) 
 4.5.2 จัดกำลังพล กก.4 บก.สอ.ฯ จัดโดดรม นำคบเพลิง อุปกรณกีฬา ลงมาที่สนามกีฬาราชนิเวศน
กรีฑาสถาน (คายพระรามหก) ในพิธีเปดการแขงขันฯ 
 4.5.3 จัดกำลังพล กก.3 บก.สอ.ฯ ชุดกูชีพ เตรียมพรอม รปภ. ใหกับนักโดดรม 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 4.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 4.6.1 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูฝก วิชาการฝกตามแบบฝกตำรวจ ตามคูมือการฝก
พระราชทาน (โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค) สำหรับขาราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการ
ฝกพเิศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หวงระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง วันที่ 23 – 27 ม.ค.66 
   วันที่ 23 ม.ค.66 พล.ต.ต.ธนพล โอบออม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธานในพิธีเปดโครงการ
ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝกวิชาการฝกตามแบบตำรวจ ตามคูมือการฝกพระราชทาน (รร.ทม.รอ.) สำหรับ
ขาราชการตำรวจสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ผูเขารับการฝกอบรม ครูฝกสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 50 นาย 
ประกอบดวย 
    - ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 3 คน (สัญญาบัตร 1 คน, ประทวน 2 คน) 
    - กก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด. หนวยละ 5 คน (สัญญาบัตร 2 คน, ประทวน 3 คน) 
    - ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 2 คน (สัญญาบัตร 1 คน, ประทวน 1 คน) 
   วิทยากรขอรับการสนับสนุนจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค 
(ร.2 พัน. 2 รอ.) อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี จำนวน 6 คน 
   ฝกอบรมตามคูมือการฝกพระราชทาน ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 
(เนนทำการฝกอบรมทาฝกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากคูมือการฝกตามแบบฝกตำรวจ พ.ศ.2543 และทาการฝกที่ใช
ในการประกวดการฝกประจำป) ประกอบดวย 3 หัวขอ ดังนี ้
    - หัวขอที่ 1 การฝกบุคคลทามือเปลา และการฝกแถวชิด 
    - หัวขอที่ 2 การฝกบุคคลประกอบอาวุธ และการฝกแถวชิด 
    - หัวขอที่ 3 การฝกบุคคลทากระบี ่
   วันที่ 27 ม.ค.66 พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เปนประธานในพิธีปดโครงการ
ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝกวิชาการฝก ตามแบบตำรวจ ตามคูมือการฝกพระราชทาน (รร.ทม.รอ.) สำหรับ
ขาราชการตำรวจสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ผลการฝกอบรมเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 4.6.2 งานท่ีดำรงการปฏิบตัิประจำ 
   1) งานดานการฝกอบรม 
    การฝกอบรม (ในแผน) จำนวน 3 หลักสูตร 
     - หลักสูตรเตรียมความพรอมความเปนครู รุนที่ 19 ประจำป 2565 จำนวน 97 นาย 
(หวงระยะเวลาการฝกอบรมแตวันที่ 18 ก.ค.65 - 17 ก.พ.) ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ขณะนี้ไดออกฝกหัด
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่ กก.ตชด.14 รวม 11 โรงเรียน 
     - หลักสูตร ผบส.ตำรวจ รุนที่ ๘ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนผูเขารับ
การฝกอบรม จำนวน 7 นาย หวงการฝกอบรมแต ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๗ ก.พ.๖๖ ณ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 
     - หลักสูตร กอป.สายครู ตชด.รุนที่ ๒๐ จำนวน ๑๐๑ นาย หวงการฝกอบรมแต 
๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐ ม.ค.๖๖ ณ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. และเมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ ทำพิธีปดการฝกอบรมหลักสูตร 
กอป.สายครู ตชด.รุนที่ ๒๐ โดยมี พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ เปนประธานในพิธ ี
    การฝกอบรม (นอกแผน) จำนวน 2 หลักสูตร 
     - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ 256๔ รุนที่ ๒ จำนวน 598 นาย 
หวงการฝกอบรม วันที่ ๑ ก.ค.๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๖ ณ กก.1 - 4, 7 - 8 บก.กฝ.บช.ตชด. ขณะนี้อยูระหวางการเรียนวิชาการ 
     - หลักสูตร กดต. รุนที่ 12 ระยะเวลาการฝกอบรมระหวางวันที่ 13 ธ.ค.65 - 3 มี.ค.66 
ทำการเรียนการสอน ดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (ออนไลน) ณ ตนสังกัด จำนวน 882 นาย 
   2) งานจิตอาสาพระราชทาน 
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 22 ครั้ง ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
“เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
    กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จำนวน 1 ครั้ง 
     - วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. นำขาราชการตำรวจจิตอาสาของหนวย 
จำนวน ๗ นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เนื่องในวันกองทัพไทย/วันยุทธหัตถี โดยการบริจาคโลหิตในระบบ
การบริหารจัดการของโรงพยาบาล 
    กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 10 ครั้ง ขาราชการตำรวจในสังกัดรวมกิจกรรมจิต
อาสาในชวงเทศกาลตางๆ ตามจุดบริการประชาชน 
   3) งานเทิดทูนสถาบัน 
    หนวยในสังกัดมีการดำเนินการโดยเปนการปฏิบัติสำคัญ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
     - ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการตำรวจ 
และผูเขารับการฝกอบรมฯ รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผานระบบออนไลน 
     - ขาราชการตำรวจในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. รวมจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและพิธี
เจริญพระพุทธมนตเจริญจิตตภาวนาถวายพระพร แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี      
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
     - จัดขาราชการตำรวจ รวมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประกอบดวย 
      1) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. มีขาราชการตำรวจอุปสมบท จำนวน 5 รูป ณ วัดมหาธาตุ 
วรวิหาร อ.เมือง จว.เพชรบุร ี
      2) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีขาราชการตำรวจอุปสมบท จำนวน 2 รูป ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช 
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   4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    - ทุกหนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ไดมีการประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวย เพ่ือติดตามความคืบหนาการดำเนินงานในป 2566 ประจำเดือนมกราคม 
    - วันที่ 16-17 ม.ค.66 รศ.พล.ต.ต.นนทวินิจ เจริญนวชัย ผบก.ศสป. พรอมคณะได
เดินทางมาตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา ดานเชิงประจักษ พรอมทั้งรับฟงบรรยายการสรุปการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาป 2565 ณ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวย ไดคะแนน 3.62 ระดับคุณภาพดี โดยหนวยจะสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตัวบงชี้ที ่ 3, 4, 5 ซึ่งจะทำให 
ผลคะแนนเพิ่มขึ้นสงแฟมตัวบงชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 พรอมจัดสง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) บช.ศ. กำหนดสงภายใน 1 ก.ย.66 
   5) การพัฒนาหนวย 
    การพัฒนาทางกายภาพ 
     - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตางๆของหนวย
ใหอยูในสภาพเรียบรอยตามขีดความสามารถของหนวยอยางสม่ำเสมอ 
     - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. ปรับปรุงซอมแซมบริเวณภายในพื้นที่ตางๆ 
ของหนวย เชน ซอมแซมหองน้ำ, สรางพักสำหรับครูฝก 
    การพัฒนาบุคลากร,วิชาการ 
     ดานระเบียบวินัย 
      - ตรวจทรงผมและเครื่องแตงกายขาราชการตำรวจทุกสัปดาห พรอมฝกทบทวน
ฝกยุทธวิธีตำรวจประจำสัปดาห ใหขาราชการตำรวจ 
      - บก.กฝ.บช.ตชด. จัดโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน กองบังคบัการฝกพิเศษคัพ 
ครั้งที่ 1 เพ่ือเปนการเสริมสรางการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และความสามัคคีภายในหนวย โดยมีหนวย 
ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด., กก.1 ,7 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.  
      - หนวยในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด. สงครูฝกรวมโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูฝก วิชา การฝกตามแบบฝกตำรวจ ตามคูมือการฝกพระราชทาน (รร.ทม.รอ.) ณ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
   6) การปฏิบตัิงานดานอื่นๆ 
ลำดับ ชื่อหลักสูตร หนวย 

๑. โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพตดิในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)  กก.2, 4, 8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
๒. สนับสนุนครูฝกหมวดวิชาแบบฝกตำรวจ ฝกประจำสัปดาหใหกับกำลังพลในสังกัด 

บช.ตชด. (สวนกลาง)  
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 

๓. จัดกำลังพลขาราชการตำรวจรวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2566   หนวยในสังกัด 
4. จัดกำลังพลขาราชการตำรวจเขารวมกิจกรรม รณรงคการสรางจติสำนึก 

และการสรางเครือขายการใชทางมาลาย  
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

5 พิธีเปดเวทีมวย "สิงหอุดม" ตามโครงการฝกพัฒนาศลิปมวยไทยของหนวย  กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 

 4.6.3 แผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป 
   1) เตรียมการฝกหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน กอป.สายครู ตชด.รุนที่ ๒๐ 
   2) เตรียมความพรอมในการฝก ตปส.นรต. ชั้นปที่ ๑ รุนที่ ๗๙ หวงวันที่ ๓ ก.พ. - ๙ มี.ค.๖๖ 
   3) เตรียมความพรอมในการฝก ตปส.กอต. หวงวันที่ ๒๔ เม.ย. - ๒๔ พ.ค.๖๖ 
   4) ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา 
   5) เรื่องนาสนใจ/เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นระหวางเดือน (ถามี) 
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
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 4.7 บก.อก.บช.ตชด. 
 4.7.1 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 
   สรุปสถิติผลการจับกุมปราบปรามอาชญากรรม 6 ประเภท ของหนวยปฏิบัติในสังกัด 
ประจำเดือน ม.ค.๖๖ ดังนี ้
    1) ความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 4๓3 ราย (คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก ๒๓๗ คดี 
รวมปฏิบัติ ๑๙๖ คดี ผูตองหารวม 5๐๑ คน ของกลาง ยาบา ๓,๒๐๕,๐๒๑ เม็ด, ไอซ ๓๖๑.๔๔ กรัม, ฝน ๑๗ กิโลกรัม 
โดยหนวยท่ีมีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
      (1) กก.ตชด.44 เปนหนวยหลักในการจับกุม ๔๔ ราย (คดี) 
      (2) กก.ตชด.23 เปนหนวยหลักในการจับกุม 3๕ ราย (คดี) 
    2) ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น ๑๔๑ ราย (คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก ๑๔ คดี รวมปฏิบัติ 
๑๒๗ คดี ผูตองหา รวม ๔๖๘ คน จำแนกสัญชาติตางๆ ดังนี้ เมียนมา 23๔ คน, ลาว ๕๗ คน, กัมพูชา 1๑๑ คน 
สัญชาติอื่นๆ ๓๘ คน, ผูนำพา/นายจาง/ใหที่พักพิง ๒๘ คน โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) 
มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
      (1) กก.ตชด.1๔ เปนหนวยหลักในการจบักุม 1๐ ราย (คดี) 
      (2) กก.ตชด.๒๒ เปนหนวยหลักในการจับกุม ๒ ราย (คดี) 
    3) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น ๔๙ ราย (คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก ๗ คดี รวมปฏิบัติ 
๔๒ คดี ผูตองหารวม 1๖ คน ปริมาตรไมของกลางรวม ๑๒๗.๒๖ ลบ.ม. (ไมพะยูง 1.๙๑ ลบ.ม., ไมสัก 3.๐๙ ลบ.ม., 
ไมกระยาเลย ๒๙.๐๕ ลบ.ม. และไมชนิดอื่นๆ ๙๓.๒๑ ลบ.ม.) และพื้นที่บุกรุก 1๘๙ ไร ๑ งาน ๖๕ ตารางวา 
โดยหนวยท่ีมีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
      (1) กก.ตชด.1๔ เปนหนวยหลักในการจับกุม ๓ ราย (คดี) 
      (2) กก.ตชด.๓๑, ๔๑ เปนหนวยหลักในการจับกุม ๒ ราย (คดี) 
    4) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด ตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ 
พ.ศ.2498   
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 6๗ ราย (คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก ๓๑ คดี รวมปฏบิัติ 
๓๖ คดี ผูตองหารวม ๗๓ คน ของกลาง ปนกล ๒ กระบอก, ปนสั้น 1๔ กระบอก, ปนยาว 8 กระบอก, ปนลูกซอง 
๑๑ กระบอก, ปนแก็ป ๑๒ กระบอก, ปนไทยประดิษฐ ๔๘ กระบอก และกระสุนปน ๕๒๗ นัด โดยหนวยที่มีผล
การจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 
      (1) กก.ตชด.๑๑ เปนหนวยหลักในการจับกุม จำนวน ๘ ราย (คดี) 
      (2) กก.ตชด.๒๑, ๓๓ เปนหนวยหลักในการจับกุม 4 ราย (คดี) 
    5) ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น ๗ ราย (คดี) แบงเปนหนวยปฏิบัติหลัก ๒ คดี รวมปฏิบัติ 
๕ คดี ผูตองหารวม ๖ คน ของกลาง บุหรี่ ๖๐ ซอง, สุรา ๒๔ ขวด, แปงขาวโพด 1๐ กระสอบ, โค ๘๔ ตัว, 
สุราเถื่อน ๑๒๔ ลิตร และรถจักรยานยนต ๒ คัน โดยหนวยที่มีผลการจับกุม (หนวยปฏิบัติหลัก) มากที่สุด 
2 อันดับแรก ไดแก 
      (1) กก.ตชด.๑๔ เปนหนวยหลักในการจับกุม จำนวน ๑ ราย(คดี) 
      (2) กก.ตชด.๔๔ เปนหนวยหลักในการจับกุม ๑ ราย(คด)ี 



- ๑๗ - 

    6) ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต และรถจักรยานยนต 
     - มีผลการจับกุมทั้งสิ้น ๑ ราย (คดี) โดย บช.ตชด.เปนหนวยรวมปฏิบัติ ของกลาง 
รถยนต 1 คัน, รถจักรยานยนต 5 คัน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 4.7.2 ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 
 1) สถานะผลการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2566 New GFMIS Thai ณ 7 ก.พ.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทรายจาย งบหนวยงบฯ สุทธ ิ ใชจายสะสม ใชจาย 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

สูงกวา/(ต่ำกวา) 
เปาหมาย 

ภาพรวม 1,804,736,340.79 957,731,725.94 53.07 56.24 (3.17) 
รายจายประจำ 892,582,440.79 572,287,096.94 64.12 55.78 8.34 
รายจายลงทุน 912,153,900.00 385,444,629.00 42.26 58.15 (15.89) 
 

 2) สถานะผลการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2566 (รายหนวย) ณ 7 ก.พ.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 

จํานวน

(รายการ)

ลงนามแลว

(รายการ)

คงเหลือ

(รายการ)

วงเงิน

(รายการท่ียังไมลงนาม)

จํานวน

(รายการ)

ลงนามแลว

(รายการ)

คงเหลือ

(รายการ)

วงเงิน

(รายการท่ียังไมลงนาม)

จํานวน

(รายการ)

ลงนามแลว

(รายการ)

คงเหลือ

(รายการ)

วงเงิน

(รายการท่ียังไมลงนาม)

1 บก.ตชด.ภาค 1 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

2 บก.ตชด.ภาค 2 1          -            1          8,760,000               -           -            -           -                         1         -            1          8,760,000              

3 บก.ตชด.ภาค 3 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

4 บก.ตชด.ภาค 4 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

5 บก.สอ.บช.ตชด. 11        8            3          106,819,400           -           -            -           -                         11       8           3          106,819,400          

6 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

7 กก.ตชด.11 3          2            1          24,285,000             -           -            -           -                         3         2           1          24,285,000            

8 กก.ตชด.12 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

9 กก.ตชด.13 5          2            3          10,240,000             27         16          11         1,224,900              32       18         14        11,464,900            

10 กก.ตชด.14 1          1            -          -                          24         24          -           -                         25       25         -           -                         

11 กก.ตชด.21 2          2            -          -                          -           -            -           -                         2         2           -           -                         

12 กก.ตชด.22 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

13 กก.ตชด.23 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

14 กก.ตชด.24 3          3            -          -                          -           -            -           -                         3         3           -           -                         

15 กก.ตชด.31 2          2            -          -                          -           -            -           -                         2         2           -           -                         

16 กก.ตชด.32 3          3            -          -                          13         13          -           -                         16       16         -           -                         

ลําดับ หนวย งบลงทุน ครุภัณฑ และ ท่ีดินและส่ิงกอสราง งบรายจายอ่ืน โครงการสุขศาลาพระราชทาน รวมทั้งส้ิน

17 กก.ตชด.33 16        16          -          -                          3          3            -           -                         19       19         -           -                         

18 กก.ตชด.34 7          6            1          1,300,000               19         16          3          9,500                   26       22         4          1,309,500              

19 กก.ตชด.41 3          1            2          13,834,800             -           -            -           -                         3         1           2          13,834,800            

20 กก.ตชด.42 3          3            -          -                          -           -            -           -                         3         3           -           -                         

21 กก.ตชด.43 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

22 กก.ตชด.44 1          1            -          -                          22         22          -           -                         23       23         -           -                         

23 กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

24 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

25 กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

26 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

27 กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

28 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          -            1          9,500,000               -           -            -           -                         1         -            1          9,500,000              

29 กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

30 ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 1          1            -          -                          -           -            -           -                         1         1           -           -                         

31 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 4          -            4          316,092,400           -           -            -           -                         4         -            4          316,092,400          

81        65          16        490,831,600           108       94          14         1,234,400              189      159        30        492,066,000          รวม

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 3) สถานะรายจายลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ยังไมไดทำสัญญา (PO) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 

 4) กรอบวงเงินในการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
ของ บช.ตชด. ณ วันที่ 27 ม.ค.2566 รวม 6 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 โครงการ 8 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
วงเงิน 12,449,011,117 บาท  
 

ประเภทงบรายจาย วงเงิน ( บาท ) 
งบบุคลากร 7,199,400,917 

งบดำเนินงาน 1,785,387,600 
งบลงทุน 2,873,389,100 

งบเงินอุดหนุน    247,012,700 
งบรายจายอ่ืน    343,820,800 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 4.8 บก.สสน.บช.ตชด. 
 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคลังอาวุธ บช.ตชด.(บางเขน) 
  4.8.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 
    การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการตรวจ  
     1) การกำหนดพื้นที่ตรวจ 
       เหมาะสม 
      ควบคุมได 
      ไมทับซอน 
     2) ขั้นตอนการตรวจ 
      เปนระบบ/ไมสับสน  
      มีการบริหารจัดการ 
      บันทึกภาพไดทุกขั้นตอน 
     3) มีการตรวจสอบท้ังระบบ 
      ความถูกตอง  
      ความครบถวน 
      โปรงใส/ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.8.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
    1) การตรวจนับ 

      นำอาวุธปนมาจุดตรวจสอบ/ขานขอมูล 
      จดบันทึกลงสมุด/บันทึกภาพ 
        นำอาวุธปนวางในพ้ืนที่รวมปน 
     นับยอดรวม/บันทึกภาพปนทั้งหมด 
    2) การตรวจสอบบญัช ี
     บัญชีขอมูลอาวุธปนคงคลัง บช.ตชด. 
      บัญชีอาวุธปนที่เรียกคืนจากหนวย 
      บัญชีอาวุธปนที่รับมาเพ่ือแจกจาย 
    3) การสรุปผลการตรวจ 
      กรณีขอมูลความถูกตองและจำนวนอาวุธปนตรงกัน 
     สรุปผลการตรวจรายงาน  
      กรณีขอมูลไมตรงกัน 
      จำนวนเกินบัญชี 
       - ตรวจสอบรายละเอียดสรุปรายงาน  

      จำนวนขาดบัญชี 
       - ตรวจสอบขอมูลบัญช ี

       - ตรวจสอบผูรับผิดชอบ/การแจกจาย 



- ๒๑ - 

  4.8.3 การดำเนินการอื่นๆ 
    1) การดำเนินการตามสั่งการของ พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. 
     - การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอก 
     - การวางระบบติดตั้ง CCTV 
    2) การดำเนินการตามสั่งการของ พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. 
     - การปรับปรงุมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามคำสั่ง บช.ตชด.ที่ ๘๘/๒๕๖๔ 
ลง 2 มี.ค.65 เรื่องมาตรการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของ บช.ตชด. 
     - การกำหนดมาตรการควบคุม/ตรวจสอบ/กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลัง 
    3) การดำเนนิการตามสั่งการของ ผบช.ตชด. 
     - การจัดทำระบบบริหารจัดการคลังอาวุธโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (1) การรับเขา 

      - ระบบการลงทะเบียน  
       - ระบบการบันทึกขอมูล 
      - วางแผนการจัดเก็บได 

           ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      - เปนระบบ 
      - มีขอมูลแยกประเภทและเปนปจจุบัน 
      - วางแผนการบริหารจัดการคลังได   

     (2) การเก็บรักษา 
      - ระบบฐานขอมูลอาวุธปน 
      - ระบบคนหา/ตรวจสอบ 

       - มีแผนผังระบบเก็บรักษา 
           ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

      - มีขอมูลครบถวน  
      - ตรวจสอบไดรวดเร็ว 
      - คนหาผานระบบได/รวดเร็ว 
      - วางระบบควบคุมตรวจสอบ 



- ๒๒ - 

     (3) การเบิกจาย 
      - ระบบควบคุมการเบิกจาย 
      - ระบบการบริหารจัดการ (ควบคุม, รายงาน, แจงเตือน) 

           ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      - งาย/สะดวกในการเบิกจาย 
      - ควบคุม/ตรวจสอบได 
      - รายงานไดรวดเร็วเปนระบบ 
      - แจงเตือนไดเมื่อมีการเบิกจาย 

     (4) การตรวจสอบ 
      - ระบบการตรวจสอบอาวุธปนคงคลัง 
      - ระบบแสดงผลภาพรวม 
           ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

      - ตรวจสอบขอมูลอาวุธปน (รวดเร็ว,ทุกที,่ทุกเวลา)  
      - วิเคราะหขอมูลเพ่ือบริหารคลัง 
      - แสดงผลภาพรวมเพ่ือวางแผนบริหารจัดการในอนาคตได 
  4.8.4 แผนการดำเนินการในหวงตอไป 
    1) การวางระบบติดตั้ง CCTV  
    2) การจัดทำระบบบริหารจัดการคลังอาวุธ 
    3) การปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัย และมาตรการควบคุมกำกับดูแล/
การตรวจสอบระบบคลัง  
 ท่ีประชมุ รับทราบ 
5. วาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาหรือขอหารือ 
  - ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณาหรือขอหารือ 
6. วาระที่ 6  เรื่องการสรุปขอสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับ บช.ตชด. 
 6.1 พล.ต.ต.พันธุพงษ   สุขศิริมัช   รอง ผบช.ตชด. 
 6.1.1 เนนย้ำหนวยในสังกัด บช.ตชด. รายงานเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 รายจายลงทุน โดยเรงรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหสามารถลงนามในสัญญา และกอหนี้ผูกพันในระบบ 
NEW GFMIS THAI ใหเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 6.1.2 กำชับทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. บริหารเงินจัดสรรงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนการใชจาย 
และเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 
 6.1.3 ฝาก ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. ประสานกับสำนักงบประมาณกรณีตัดรายการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 รายจายลงทุน ที่ไมมีความพรอมในดานสถานที่ในการกอสราง 
 6.1.4 ฝาก บก.สสน.บช.ตชด. วางแผนเสนอเรื่องรื้อคลังเกาและการเตรียมปรับถมพ้ืนที่ ที่กองพลาธิการ ตร. 
มอบให บช.ตชด. เพ่ือใชประโยชนตอไป 

ที่ประชุม      รับทราบ  
6.2 พล.ต.ต.ไพโรจน   ทานธรรม   รอง ผบช.ตชด. 

 - ฝากทุกหนวยในสังกัดเรื่องการขับเคลื่อนศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) 
ใหมีความพรอมและสามารถปฏิบัติไดตามนโยบายของ ตร. 

ที่ประชุม      รับทราบ  
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6.3 พล.ต.ต.ณพล   บุญประสิทธิ์   รอง ผบช.ตชด. 
 - ฝากหัวหนาหนวยลงไปควบคุมกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชา และกำชับเรื่องการปกครองบังคับบัญชา

ผูใตบังคับบัญชา 
ที่ประชุม      รับทราบ  
6.4 พล.ต.ต.พัฒนา   เพศยนาวิน   รอง ผบช.ตชด. 

 6.4.1 กำชับทุกหนวยในสังกัดหามยุงเกี่ยวกับการนำสิ่งของเขาและสงออกโดยผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ปญหาดานอาชญากรรมในพื้นที่ 
 6.4.2 กำชับกำลังพลทุกหนวยในสังกัด ใหระมัดระวงัในเรื่องการรักษาภาพลักษณ พฤติกรรม และ
การสูบบุหรี่ไฟฟา เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีการแพรกระจายขอมูลเปนไปในวงกวางอยางรวดเร็ว 
 6.4.3 ฝากทุกหนวยในสังกัดเรื่องการนำทฤษฎีเศรษกิจพอเพียงมาใช และโครงการอาหากลางวัน 
 ท่ีประชมุ      รับทราบ  
 6.5 พล.ต.ต.วรณัฏฐ   ผันผอน   รอง ผบช.ตชด. 
 6.5.1 ฝากหนวยในสังกัดนำขาราชการตำรวจที่ผานการฝกอบรมการบันทึกภาพและการเขียน
ขาวประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประชาสัมพันธของ บช.ตชด.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(COMBAT CAMERA) นำมาปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนประโยชนตอหนวย 
 6.5.2 กำชับทุกหนวยในสังกัด บช.ตชด. เรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ คาอาหาร
ในการฝกอบรม 
 6.5.3 ฝาก ผบก. และ ผกก. ศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ
ใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 และใหบรรจุในวาระการประชุมประเดือนระดับกองกำกับการ เพื่อถายทอดความรู 
ขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ ใหกับขาราชการตำรวจในสังกัด  
 ท่ีประชมุ      รับทราบ  
 6.6 พล.ต.ท.ณัฐ   สิงหอุดม    ผบช.ตชด. /ประธาน 
 6.6.1 เนนย้ำเรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีการเตรียมการรับเสด็จจะตองทำเหมือนการรับเสด็จจริง 

 6.6.2 ฝากทุกหนวยในสังกัดเตรียมการขับเคลื่อนเรื่องการเตรียมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 
 6.6.3 ใหทุกหนวยที่เก่ียวของเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 9 
ประจำป 2566  
 6.6.4 ฝาก บก.สสน.บช.ตชด. ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องคลังอาวุธปน และสั่งการออกไปยังหนวย
ในสังกัด บช.ตชด. ใหยึดถือและดำเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามรูปแบบการปฏิบัติของคลังอาวุธ 
 6.6.5 กำชับทุกหนวยในสังกัดหามยุงเกี่ยวกับการเรียกรับและการมีผลประโยชนตามแนวชายแดน 
 6.6.6 ฝากทุกหนวยเรื่องสวัสดิการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเปนการเสริมสรางความรักและ
ความผูกผันของคนในหนวย 
 6.6.7 เนนย้ำเรื่องการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน และการจัดซื้อจัดจาง ใหหัวหนาหนวยลงไป
ควบคุม กำกับดูแลติดตามผลการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ ตร. กำหนด 
 6.6.8 ฝากหัวหนาหนวยลงไปควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการขาว (ชปข.)  
 6.6.9 กำชับขาราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 
เรื่อง การกำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
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 6.6.10 ใหผูบังคับบัญชากำชับสอดสอง ดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ 
ผูที่มีอาการซึมเศราเสี่ยงตอการกออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปญหาชูสาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคประจำตัวอ่ืน ๆ 
 6.6.11 ใหผู บังคับบัญชากำชับกวดขันผู ใตบังคับบัญชาใหประพฤติตนอยู ในระเบียบวินัย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 
 6.6.12 กำชับขาราชการตำรวจหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
แรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 ที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 พ.ต.ต.หญิง                      ผูจดรายงานการประชุม 
               ( สมฤด ี  ตังเจริญ )     
                สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 
 
 
                          พ.ต.อ.หญิง                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
            ( ประวีณา กระจางจิตร )   
                                                ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 
  


