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๐๐๓๙.๒๒๓/£>«K0jriก วัฟเ -0ไช กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
1.1จง ข co^ มํตคำเนนทารกอVรมหสัก g« รขํ,อยฬ้นฟ้'นฐาน น ระจํา0งนประมาณ ท.ค.๒๕to o (เ'ftlik^jjj) 
1,1»น ผบ.ตร. 

«. เร่ืองเคิม ๑.» VD.ค. ได้ส่ารวฟเayลจำนวนข้ารทการคํารวพ้ัน'ประท โ,นสังกัด 1"5- ^ผ่ามการฟิกBUfXj 
หสักสูครการ่กอไJ รมบุคคลภายน B กที่,บรร^รอโอนมา id นข้าราไ5การคำรวจช้ันประ y วน (กอป.) นล**ร*สัก g ดร 
การฟืกอบรมบุคคลภา'ยนอกผู้ปีวุป้ปรญญาค itfltfรับ การ D รร^นด่«งเชัา fนร*เขการ ll) นช้ารา'ซทารคำ 

นนรร;ทวน (กปป.(อก.)) นรากฎวามผู้ป้คุฌสมาjfi ครนคาม หห สัก^แรคําหนตและสป้ครโจเขัาร1บกาาฟิก0บรV) 
หสักฐคฬยยฬํนฟ้นฐาน ปร๗าจงบประมาฌ Vl.fl.๒๕DO จำนาน ๑,๕๓๔ คน (เอกสาร ๑) 

๑.๒ ฅร มบันทก สง ๑ ๙ ม.ย.๖๐ mtivเนงรอ บช.ศ. ที่ ๐๐๓๔.๒๒๓/๑๒๑๑ สง a ๕ 5.เป.๖๐ 
มัศฟ้คำเปินการฉกธนรมหสัก(ดร tfยยะขั้นทนฐาน ปร*จำปิงบประมา01 ห.ศ.๒๕๖๐ จำนวบ ๒i«:o คน 

ระยะเ.วราการปิกอ11รม ๘ สัปดาV อก8บรมระหว่างว้นาi ๓ ก.ค. - ๒๕ ค.ค.๖๐ ณ บภ.ฝรก. จำนาน <ร>๒0 คน 
แสะ ศฝร.ภ.ฝ จำนวน ๑๒0 คน (เ8กสาร ๒) 

๒. <อเฟ้จจ่รง 
VC.ค-'Iค้จ?ฬานผนการ่ป็กอบรมทสักลูตร tfa ย«$น#นฐาม ปรSBจำปีงบปร«มาฌ Vl.fl.fexfoo 

เฟิมเตม *hทรับญ้ฟึแ3ฌสมฟ้8นละคauf!ครใจเชัารัทกาฟ้1nmjรมVสัเกฐครชัยย«1 ดามข้8 ๑.» - ๑.๒ VIคงเMกอ 
รกจํามวน ๑,๒๙๔ คม ฟ8ฟันการฬ่มสักยกาVIDGงขัาราชการตำรวจสาฬานวบการ โคยปึร'IBละเอยค ดังนึ้ 

๒,(51 ขอ?1บการสปันสนุนงบประมาฌตามโครงการไ)ก€นรมพัฒนาปรtสืทรภาV(กำสัเงV(fl ตร. 
ผลการพัจารณา'ฃองnutกรรมการฯ อนุป็ตงนประมาฌสำVรับฟิกeนรมหลักปึตรชัยยะๆ เ ' พ ม เ 6 ) ๅ['น 
จำนวน ๑๒๐ คน วงเงิน ๑,๔๔๘,๕00 บาท (18กสาร ๓) 

๒.๒ ปรันนผนการใชั1ธ่ายงนประมาฌรายจ่ายปรtจำ?Iงนประมาณ ท.ศ.๒๕๒o ค่าโจัจ่าย 
โนการ่ฝิกอนรม จากหสักฐตร สว. ทั๋Iค้รันการพเครรงนประมาณ จำนวน ๑๕ ไ[น ๒,๔00 คน พค่เ"นองราก 
มพู้รคุฌคมบพิครบUftะสมัครใจเขัารนการฟิกรบ่รมหสั'ก3ตร สว. ตามรชุม้ต ตร. ลง ๒๘ 5.ค.๕๙ v h ยนนังสิอ 
บช.fi. ที่ ๐๐๓๔.๒๒๓/๒๙ฝ๙ สง ๒๗ ธ,ค.๕๙ ไดำเนนการฉกอบรมหสักฐคร สว. จำนวน ๖ ^น ๙ ๙ ๕ คน 
^าใฟ้มงฟระมาผคงเห?เจนทะลามารถปรันนผนใใามา1ชัในการ'ฉกtinมหสัก^«7จัยย*ๆ เVIมเดํม ๔' ไ(น ๆ ละ 
®>๒๐ คน รวบ ๔๘0 คบ เ5นฝ็น ฝ,ฝ๙๔,๐๐๐ นาห (เอกสาร ๔) 

๒.๓ ^าหนดกาฟ้กอนรมหสัเกฐคร€ย1)ฬุ้นฟ้นฐาน งร»จำจงฟระมาณ •พ.ศ.๒๕๖o {if มเ^ม) 
รร:หว่างรันfi ๒๔ ก.ค. - ๑๕ ก,ย.๖๐ จ•านวน ๕ รุ่น คังนึ้ 

(*)ธกอนรม น nฝร.ภ.๑ จำนวน ๑๒๐ คน 
(๒) ?1กอนรม ฌ ศฝร.ภ.๒ จำนวน ๑๒0 คน 
(๓) รกอนรม ณ กฝร.ภ.๔ จำนวน ๑๒๐ คน 
(๔) ฟืกอนรม ณ ศฝร.ภ.๕ จำนวน ๑๒๐ กน 
(๕)13กอบรม ณ ศฝร.ภ.๘ จำนวน ๑๒๐ คบ 

/๓. 7ะเปิยน.1. 

http://Vl.fl
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ol. ระเบยบคำsfง VI ๓ยวข้อง 
«1.๑ าะเบยบกระทรางการคสังไเาสัวยค่า,นจ่ายในทารฉกอบรม การพังานและการ'นร iๆเม 

ระหว่างประเทศ (ป็งบ VI ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ กำผพ่พ fotf (น)กคาร ๕) 
ช้อ ๘ โครงการห1อหสัก3ตรการฉกอนรมท่ืส่วนรา tเก'1ร fa wi อจัครวมก้นหน่ายงาน£1น 

สัองไสั?บอนุป้51จากห้วหป้าส่วนราชการ เพ่ือฒํกจ่ายค่าใช้จ่ายตามรรเCยบน้ื 
(ท.to หสัก3ตร tfeiยะข้ันพนฐาน กำหนด"Iว้ ดังนึ้ (vonfl าร to) 

tie ๔ qcitf มบต๊ของผู้เชารันการฉกอนรม ฯลๆ 
(เท.๓ คำส่ง ตร. ที่ ๘๗๗๒๕๕๘ ลง ๒๘ ก-ย.๕๙ เร่ือง กำหนคสัirmtuะงานและการมอบซำนาจ 

หน้าท่ีความ!บผคชอนให้ จตช, รอง พนคร. หน.นรป. (สบ ๑๐) ที่ปรกษา (คน ๑๐) §ช่วย ผบ.ตร. รอง VU1. นรป. 
(คบ ๙) นละ รอง จตช. (คบ ๙) ไคยมอบหมายให้ ทค.ต.อ.เคช{นรงคํ ชุาา?ชาญฟ้ญชา ร©ง ผบ.ตร. (บร to) 
fนผิคขอบกำกับการบรัหารราชการ บช.ศ. ๆลฯ รวมท้ังร่งแคะปฎํบั51ราชการแหน ผบ.ตร. ในงานบ^หาร ๒ 
ชรงทบ่วyงานหร้บผ๊ดชอบ ต่อมา ผบ-ตร. มบันทํก สง ๖ ต.ค.๕๙ ท้ายหน้งlie ลง.รอง แบ.ตร. (บร ๒) 
vi 0๐0๑(บร ๒)/00» คง ๓ ต.ค.๕๔ เห็นชอบใฟ้ m«.ห.หรพมธร ภาค8ต ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ฆร ๒๓) 
รับผิดช8นกำกับการบรหารราชการ บช.ค. (18กราร ๗) 

๔. ชอพจารณา 
นซ.ค. ฟิจารผานสัวเห็นว'าการอกคบรมหลัก^ตรช'ยยะชั้น4นฐาบ มีวตฤประ21งnvdอให้ 

$เข้ารบการฟิกอบรม ปิความเหึ้นฐานของการป£บ้ตังานในหน้าหด้านงานป้องก้นปราบปราม 3ความเ 
ความลามารถในการปฐป้แหน้าทรักษาความดงบเ1ยบรธย ความปล8พ่ltrc องประชารน และมีห้mvfaนชุทfit 
อาๅsflrw า การควบคม&)งชน การอารกขาบุคคลสำคัญ เ)กงเพ่ือเป้นการเมคํกยภา•พชองข้าราชการรทํรวจ 
สาชอำนวชการ จงขออนุมต ดังนึ้ 

๔.« ปรับแผนการพจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำซงบประมาณ พ,ค.๒๕too ค่าใช้จ่ายในการ 
ฟืกอบรม หสัก5ตร คว. มาฟ้นค่าใช้จ่ายในก-าร่ฝิกอบรมหสัhg ตรชัยยะเบสันฐาน ประจําป็งบปร 8มาณ ท, ศ.๒๕๖๐ 
จำนวน ๔ๅเน ๆ ละ ๑๒0 คน รวม ๔๘๐ คน เฮฺนเงฺน ๗1๗๙๕,๐๐๐ บาท (เอกaาร ๘) 

๔.๒ ฟิกอพ™สักฐคฟเยมะเนฟ้นฐาน งระจ๊าปิงบประมาณ ทท,๒๕๖o ฬ่มฟ้ม) ระหว่าง fนท่ี 
๒๕ ก.ค. - ๑๕ ก.ย.๖o จำนวน ๕ ไเน &d 

(๑) Hกอบรม ณ ศฝร.ภ.® จำนวน «๒๐ คน 
(๒)ฉก&บรม QJ ศฝร.ภ๒ จำนวน ๑๒o คน 
(๗'ฝืกอบรม ณ ศฝร.ภ.๔ จำนวน ๗51๐ คน 
(๕) ฉกอบรม ฌ คฝร . a ๕ จำนวน ๑๒๐ คน 
(๕)ฟิทอบรม ณ ศฝร.ภ.๘ จำนวน ๑๒๐ คน 

๕.๓ 8สิหสักเกฌท์การทิแารผาจ้ดสรรผู้เข้า?บการ่ฝิกอบรม โดยคำนวญหาสัทราส่วน 
ระหว่างจำนวนผ้ประคงคํเช้า fบการปิก8บรม^งหมคก้บจำนวนผู้ประสงคํเ<|ารับการฟืก8บรมของนค่ลรหน่วย 
เพ่ือนำfคราศ่วนคังกร่าวมาคํานวณหาจำนวน§ปื^ทBl^า'fนการ'ฝืกอบรมงแค่ละหน่วย คามบัญ3 
แสคงจำบวนฝัคป้1ครเาfบการรก8บรม (เ1ยงตามอาๅโส) แลรให้ นช,ศ. ฟิจาร{นาจัคอตราส่วบให้กบ 
ผู้บงคํบนัญชาของ ค'ร. ตามความเหมาะลม 

๔.๔ ให้ ผบช.ค. ปี๙านาจคำเป้นการ คํงป้ 
(๑) จัดลรรจํานวนปการฟิกอบรมให้กับหน่วยด่าง ๆ ตามเก£นฑ1นช้อ ๙-ค 

/(๒) ตรวจสอบ1., 
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(b) ตรวจล8•ชคุณคมบต อ^มตให้ข้าราชการดำรวSIIข้ารับการTIกอไJรม'Iคดามหถ้กIIๆ ญV5 
คุฌลมา JW ผู้เข้ารับการฟิกธบรมนคะการคด ill 8กท่ีกำหนด1̂ 1บหสักฐตรชัยยะช้ับท่ี!นฐาบ 

{๓) จ้ดศรร^เข้ารับการT1 ก8บรมใบกรณีท่ีหน่วยงานใบสังกํด ดร, ไม่!ทมารถส่ง yi'th รับ 
การฟิกรบรมไสัครบตามจำบวบท่ี1ดรับจดสรร 

(«ะ) แจ้งTJกหน่ไJeในสั«กด พร. จํ;พส่<1ข้า7าชทาวพำ37จ'ชั้นปรtทวนตามจำนวนนคะ 
ราย^ท่ีIค fll พั?เรรเข้ารับการฟิก8บรม 

(๕) เป?illบaปลง^ ทลาฉกซบรม นละงรับ3านวน$เข้ารับการฟิกซบรมใ บา)จเงน 
งบประ IPOJ ทIด้รับจัดสรรคามความเหมาะดม 

๔๕ให้ ผบชJ1.•1 ๒, ๔, ๕ และ ๘ เ?เนผูส์านวบการฟิกอบรม ดำเนนการII กซบรมใ WJ รรสุ 
-faฤงระfwfolองหสักfjครแครทางราชการ นล!แรรIปึยบท่ีเ ยวข้8ง 5๙าบาจในการ88frfาสัง$3ก8งร5าบว£1การ 
ฟิกอบรม ๗งสังครุi - อาจารเ5 และเ$าหป้าท่ี llวยเฬเ8การ18ก8บรม 

๔.๖ ใฟ้ ผบก.ศฝร.ก.๑1 fe, ๔1 ๕ iwtะ ๘ ivl พุ่j ๙านวยการคถานฉกอบรม คำเน๊บการไ.ฟ้ฬIบ 
1ปตามท่ี กำหบดไวํในVก§ดร ฟ0านาจท4รฬ3«1ฟ0ป็?๒ายใฟ1ยว ffuflาฟ้ก0นรมฺ การปกครอฬงศันาJญชา 
นเห่าท่ีไม่ขฺดพ1©แย้งกับรชเปิยบห่ร8คาฟ้ง ดร. ที่กัาVบค นต่งดงค2 - ซาจารย์ เทมเดมไค้ตามความจำเปีบ 
รวมห้ังแต่งด้ังคณ ะ yรับผตชอบงร๗าหดักฐตร 

<£ฝ ใหหน่วยท่ืรับพดชรบฟิกอบรมจัดหำหะเบยนข้อ ypy สำเร์จการฟืกอบรมนคะรายงาบ 
ผลการ?เกอบรมตามนบบท่ีกำหบด รวมท้ังบนท่ีกข้ลผูสําเรจการธก8บรมดามนบบฟ8ร์มท่ีก*าหบดใบฐ-ชน'นน 
ไฟณ์อกเชล ไดยไม่ด้8งคน.กบข้8มูคผ่าบทางรเมคไงท่ี edustratesyO^dupoLorg a สัวแจ้งฟ้บหนงสื8 
ล่งให บช.ค. (ผ่าน คศป.) ภายใบ ๓ 0 วบ นบนต่รันสันสุดการ?]กอบรม (นพ!ศาร ๙) 

*•. ข้ซเ mj ซ 
ฬนควร81{ฟ้ fta'ฟ to ๔ ห่ 1e เท่ีบควรประการใดข8ได้ไงรด&การ 

ร)งเ3ยบมาเท่ีอโงวดทจารณา 
V ( ล . พ . V l \g iM 

(รอย §งคไพ่โรฟ) 
ผบช.«. 

8บุป้ตตามเสนอ ข้อ ๔ 
การเบิกจ่ายงบประมาณๆใหเ&นไปตามระเบืยบท่ีเก่ียวข้ซง 
รายงานพลให้ทราบเม่ื cut? จสับการ่ฉก8บรมฯ 

พล.ค.ท, 
( พรหมธร ภาด8ค ) 

#ช่วย พบ.ตร.งรห.ผนดร. 
ก.ค.!pit๖o 



รายการส่ิงของของเคร่ืองใช้สำหรับผู้เข้ารับการtเกอบรม 
หลักสูตรขัยยะข้ันพ้ืนฐาน 

1 ^ๆ9๓ 'เ รายการ จานวน หมายเห^ 
หมวดเคร่ืองแต่งกาย จ้อควรปฎิ0ติเป็รงเม 

๑ เส้ือยืดคอกลมสีขาว (ไม่มีขสิบ ลวดลาย และตราหรือเคร่ืองหมาย) ๔ ชุด ของ$เจ้ารับการ่Snairรม 
๒ เคร่ืองแบบปกติเส้ือเช้ิตคอพับสิกากีแขนยาว (ชุดฟิก) ๒ ชุด ๑. ชายต้องตัดผมทรงเกร6Jนข้างขาว 
๓ เคร่ืองแบบฟิกสนาม (ชุดฟาติกสิกากีแกมเขียว) ๒ ชุด ๒. เคร่ืองแต่งกายนอกจ'ากห่ีกำหนด 
๔ หมวกแก๊ปสีดำ ๑ใบ ห้ามนำเข้าไปใน?(ถานที่15กอบรม 
๕ ถุงเท้าสิดำ (ไมมีลวดลาย) 

๓ คู่ ๓. ห้ามนำสิ่งของที่มีค่า^ดตัวเข้าไป ๖ รองเท้าฟิกสิดำ (คอมแบท) 
๑ คู่ 

ในระหว่างการฟิกอบรม เ,ข่น สร้อยคอ 
๗ รองเท้าผ้าใบสีดำ (ชนิดหุ้มข้อ) 

๑ คู่ 
แหวน หรือเงินจำนวนมๆก 

๘ กางเกงกีฬาขาสันสีดำ (ชาย) กางเกงวอร์มสีดำไม่มีลวดลาย (หญิง) ๒ ชุด ๔ . ห้ามนำรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือ 
๙ ห่วงเหล็กใส่ขากางเกง 

๑ คู่ 
ยานพาหนะอ่ืนใดเข้าไปหรือเก็บไร้ 
ในสถานฟิกอบรมโดยเด็ดขาด 

หมวดเคร่ืองใช้ส่วนตัว ๕. ห้ามนำอาวุธใดๆ เข้าไ-ปในสถาน 
๑๐ ผ้าเช็ดตัว ๑ ฝืน ฟิกอบรม 
๑๑ พันา ส 1J ยาสีฟิน แปรงสีฟิน ผงชักฟอก ยาหากันยุง ๑ ชุด ๖. ให้จัดการมอบฉันทะการรับพนเดือน 
๑ ๒ ชุดโกนหนวด (ชาย) ๑ ชุด หรือเงินอ่ืนใดให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับ ๑๓ สมุดพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ๑ ชุด การฟิกอบรม 
๑๔ อุปกรณ์ขัดรองเท้า ๑ ชุด ๗. จัดเตรียมสิ่งของตามรายการดังกล่าว 
๑๕ เข็มกลัดซ่อนปลาย ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๑โหล ข้างต้นให้พร้อมในวันรายงานตัว 
๑๖ ไม้แขวนเส้ือ ๑โหล 
๑๗ รองเท้าแตะฟองน้ํา 

๑ คู่ ๑๘ ไฟฉายพร้อมถ่าน ๑ กระบอก 
๑๙ กุญแจสำหรับใส่ตู้ ๑ ชุด 
too ยารักษาโรคท่ีจำเป็น ตามความจำเป็น 

การรายงานตัว เคร่ืองแบบปกติเส้ือเช้ิตคอพับสีกากีแขนยาว 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

พ.ต.อ. 

(ณรงค์ศักด๋ื เจริญวงษ์) 
ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. 


