นโยบายการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

****************************
๑. วิสัยทัศน์
“กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”
๒. นโยบายทั่วไป
๒.๑ ปกป้ อง เทิ ดทู น และพิทั ก ษ์ รัก ษาไว้ซึ่ งสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้
๒.๑.๑ ให้ค วามส าคัญ สูง สุด ในการถวายความปลอดภัย การถวายงาน
การป้องกันระงับอัคคีภัย ในเขตพระราชฐานและที่ประทับภายใต้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติ
ของสานักพระราชวังต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์ สมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑.2 สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ตาม โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
“เราท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ”และขยายผลการพั ฒ นาตามโครงการพระราชด าริ แ ละโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ รวมถึ ง ร่ ว มสื บ สานต่ อ ยอดการน้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชา และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๑.3 ป้องกันและปราบปรามการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิด หรือ ล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑.4 เผยแพร่พ ระเกี ย รติ คุ ณ พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ส าคั ญ ในทุ ก โอกาส รวมทั้ ง
เผยแพร่ความรู้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามศาสตร์
ของพระราชาผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของหน่วย
๒.๑.5 สร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 ด้านการพัฒนาประเทศ
ให้ ค วามส าคั ญ ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาประเทศภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการปฏิ รูป ประเทศ ๑๑ ด้ าน แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแนวทางพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
“Thailand 4.0” ตามอานาจหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
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๒.3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
๒.๒.๑ สนับสนุน การปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ ตามนโยบายรัฐบาล
แผนสันติรัฐ(กรกฏ๕๒)ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และแผนป้องกันประเทศของหน่วยควบคุม
ทางยุทธการ ด้วยการปรับการจัดกาลังเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้าอธิปไตย ตลอดจนภัยคุกคาม
ความมั่นคงทุกรูปแบบ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
๒.๒.๒ บริหารจัดการชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล โดยปรับการจัดวางกาลังป้องกัน
และรักษาสถานการณ์ชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น การจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ และการค้ า
ชายแดน รวมทั้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๓ พั ฒ นาระบบงานการข่ า วทั้ ง ระบบเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านทาง
ยุทธการ การปรับยุทธวิธีของหน่วยในการป้องกันชายแดน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การรั ก ษาความสงบเรีย บร้ อ ย และงานกิ จ การพลเรื อ นของหน่ ว ย โดยเฉพาะ การพั ฒ นา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวทุกระดับให้สามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และนาไปใช้ได้ทันเวลา
๒.๒.๔ แสวงหาข่าวสารสาคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และอาชญากรรมสาคัญ
ตามแนวชายแดน ในเชิงลับและเปิดเผย โดยประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วย
ข่าวต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการ
๒.๒.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน
โดยใช้โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวชายแดน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศผ่านช่องทางชายแดนต่างๆ
ของชุ ม ชน รวมถึ ง ยกระดั บ ความรู้สึ กของประชาชนในพื้ น ที่ ชายแดนให้ เกิ ด ความรัก เชื่ อ มั่ น
ศรัทธาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วย
๒.๒.๖ ร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้านในระดับต่างๆ
และในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ลดเงื่ อ นไขและโอกาสที่ จ ะน าไปสู่ ค วามขั ด แย้ งระหว่ า งกั น หรือ
เกิดปัญหาเขตแดนที่เป็นอุปสรรคในการพัฒ นาพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการร่วมสารวจและ
จัดทาหลักเขตแดนทางบก ทางน้า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศ
รอบบ้ า นแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ช ายแดน การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
๒.๒.7 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยต้องให้ความสาคัญต่อ
การป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้ายใช้พื้นที่อาณาเขต
ประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่ทางผ่าน หรือพื้นที่แสวงหาปัจจัยสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจน
ใช้เป็นพื้นที่ก่อความรุนแรง หรือกระทาการก่อการร้ าย โดยเตรียมพร้อมกาลังพล ให้พร้อมเผชิญ
สถานการณ์ทุกรูปแบบ และสามารถตอบโต้ได้ทันที
๒.๒.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในหน้าที่ของ
ตารวจควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
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๒.4 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสาคัญ
๒.4.๑ ด้านยาเสพติด
๒.4.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล
โดยยึดกฎหมาย และหลักนิติธรรม
๒.4.๑.๒ ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติด และเครือข่าย
ในทุกระดับด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การสกัดกั้นขบวนการลักลอบ
นาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.4.๑.๓ ให้ความสาคัญในการป้องกันกลุม่ เสี่ยงที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะครูตารวจ ( D.A.R.E. ) ในการสร้างเกราะคุ้ม
กันให้กับเด็ก เยาวนชนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
๒.4.๑.๔ พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการข่ า วเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด
สานวนการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงกัน และนามาใช้เป็นหลักฐานสู่การดาเนินคดี รวมถึงการ
พัฒนาการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี
๒.4.๑.๕ แลกเปลี่ยนข่ าวสาร และประสานความร่วมมื อกั บเครือข่ ายชายแดน
ในประเทศ และประเทศรอบบ้าน ในการป้ องกัน ปราบปรามยาเสพติ ด โดยเฉพาะการสกัดกั้ น
สารตั้งต้นและการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.4.๑.๖ สนั บ สนุ น การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ
แผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน
๒.4.๒ ด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒.4.๒.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การรณรงค์ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก และปลู ก ฝั งอุ ด มการณ์ ในการรั ก
หวงแหนป่ าไม้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
กลุ่มเด็กและเยาวชนรอบที่ตั้งหน่วย หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาสและให้ถือเป็นหน้าที่
ของตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย
๒.4.๒.๒ ใช้ ม าตรการการข่ า ว เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ขยายผลและ
ดาเนินคดีกับผู้จ้างวาน หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุมผู้ลัก ลอบตัดไม้ทาลายป่า
โดยเฉพาะไม้พะยูง รวมทั้งอุปกรณ์การกระทาผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับ
สัตว์ป่า ตลอดจนจับกุมผู้ลักลอบทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒.4.๒.๓ ประสานแผนและบู ร ณาการ การปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามผู้ ท าลายทรัพ ยากรป่ าไม้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.4.๒.๔ สนั บ สนุ น หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
ข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ขยะทะเล และ ฝุ่นพิษ PM ๒.๕ เป็นต้น
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๒.4.๓ ด้านอาชญากรรมอื่นๆ
๒.4.๓.๑ เน้ น การปฏิ บั ติ ทั้ ง มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามปั ญ หา
อาชญากรรมสาคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้า
สินค้าหลบหนีศุลกากร อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น
๒.4.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับตารวจท้องที่
และตารวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของตารวจตระเวนชายแดน
2.4.3.3 การปฏิบัติงานปราบปรามจับกุมอาชญากรรม ต้องดาเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายให้ถูกต้อง เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากสังคม
๒.5 การรักษาความมั่นคงภายใน
๒.5.๑ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.5.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ านการข่ าว โดยเฉพาะ ระบบเฝ้ าตรวจและแจ้ งเตื อ นในพื้ น ที่ เสี่ ย ง
การพัฒนาความมั่นคง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.5.๑.2 ร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
หน่วยงานภาครัฐภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่วมโดยน้ อมนายุทธศาสตร์พ ระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของ
“เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหา
๒.5.๑.3 ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจาก
รัฐ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับ
การพูดคุยเพื่อสันติ
๒.5.๑.4 สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติ
เหตุร้ายรายวัน ลดความรุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ด้วยการค้นและทาลาย ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย เพื่อจากัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
๒.5.๑.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ส่ ง เสริ ม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ เข้ ม แข้ ง ตลอดจนให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก ศาสนาที่ ถู ก ต้ อ งกั บ
ประชาชน
๒.5.๒ การจัดกาลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราวบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒.5.๒.๑ การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายในทุกระดับ
จะต้องมีการมอบหมายอย่างชัดเจนและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
๒.5.๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยและกาลังพลให้มีความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง
๒.5.๒.๓ พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและระมัดระวังใน
การสร้างเงื่อนไข ความขัดแย้งในพื้นที่
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๒.6 การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.6.๑ กองร้อย ตชด. เป็ น หน่วยหลัก ในการสร้างความมั่ น คงปลอดภั ยในพื้ น ที่
รับผิดชอบ โดยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และต้องเป็นที่
พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๒.6.๒ พั ฒนาบุ คลิ กภาพ การปฏิ บั ติ ตน การมี ระเบี ยบวินั ยของข้ าราชการต ารวจที่
ปฏิ บั ติ งาน ให้ มี จิ ตส านึ กในการให้ บริการประชาชนด้ วยความสุ ภาพ ให้ เกี ย รติ ใช้ กิ ริ ย าที่ ยิ้ ม แย้ ม
อดทน พูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง หรือปะทะตอบโต้ในการปฏิบัติงาน
๒.6.๓ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.6.๔ การเตรีย มความพร้ อ มในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทางบก
ทางน้า ทางอากาศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.7 การบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
๒.7.๑ ด้านบุคลากร
๒.7.๑.๑ ปรับ เกลี่ ย ก าลั งพลปฏิ บั ติงานให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.7.๑.2 วางแผนสรรหาก าลั ง พลให้ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
โครงสร้าง และยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน รวมถึงวางแผนเส้นทาง
ความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
๒.7.๑.3 ดู แ ลเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เสี่ ย งอั น ตรายหรื อ
ปฏิ บั ติ งานหนั ก ซึ่ งอาจเกิ ด ความเครียด โดยให้ พิ จ ารณาสวัส ดิ ก ารเพิ่ ม หรือ การสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนกาลังพลอย่างเหมาะสม
๒.7.๑.๔ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ ให้เป็นตารวจมืออาชีพ
ให้กับกาลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ไม่เรียกรับผลประโยชน์
เกี่ ยวกั บ ยาเสพติ ด และสิ่งผิด กฎหมายทุ ก ชนิ ด ปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเชื่อมั่น
๒.7.๑.5 เน้ นให้ ก าลั งพลมี จิ ตส านึ กในการรักษาวินั ยบนพื้ นฐานของความ
ร่วมมือ อย่างเคร่งครัด
๒.7.๑.6 พั ฒ นา ศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ผู้ ปฏิ บั ติ งานทุ กระดั บในแต่ละสายให้ มี
ทั ก ษะความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ งานทุ ก มิ ติ อ ยู่ เสมอ โดยเฉพาะ การฝึ ก อบรมทางยุ ท ธวิ ธี ต ารวจ
การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ความชานาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆ ในปัจจุบัน
๒.7.๑.7 เสริม สร้างความรัก ความผู ก พั น ให้ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างก าลั งพลกั บ
หน่วย และสงวนรักษากาลังพลที่มีอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานของหน่วย
๒.7.๑.8 การปรั บ ย้ า ยก าลั ง พล และการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ต้องยึดหลักคุณธรรม ความรู้และความสามารถ และหลักธรรมาภิบาล
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๒.7.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย
๒.7.๒.๑ พัฒนาและเสนอแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้างการจัดองค์กร
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะที่
ขาดแคลนกาลังพล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒.7.๒.๒ ปรับปรุงอัตราการจัดและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองบัญ ชาการ
ตารวจตระเวนชายแดนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน
๒.7.๓ ด้านระบบ
๒.7.๓.๑ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
และใช้ประโยชน์จาก ศปก. ของหน่วยในการติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่
โดยประสาน ศปก.ตชด.อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานเหตุน่าสนใจ ติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
๒.7.๓.๒ พัฒนาหน่วยฝึก กก.๑ – ๙ บก.กฝ.บช.ตชด., บก.สอ.บช.ตชด.
ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร ตารา คู่มือ และเครื่องช่วยฝึก เพื่อให้มีขีดความสามารถ
รองรับการฝึกอบรมบุคลากร และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.7.๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้านและ
พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.7.๓.4 นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมถึง
การให้ ข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นจริงต่อประชาชน รวมถึงพั ฒนาบุคลากร และระบบงานการประชาสัมพั นธ์
ของหน่วยให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ และสามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
๒.7.๓.5 จัดตั้งนักวิจัยของหน่วย และพัฒนานักวิจัยให้สามารถศึกษาวิจัย
และการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ภาครั ฐ และภาคเอกชน และสถาบั น เทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การน า
ผลงานวิจัยในหลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ และผลการประเมิน/วิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
๒.7.๔ ด้านสถานที่
๒.7.๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทางาน อาคาร บ้านพักอาศัยให้เป็นระเบียบ
มีความสะอาด ทันสมัย และมีความปลอดภัย
๒.7.๔.๒ จัดกิจกรรม ๕ ส. ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒.7.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกาลังใจ
๒.7.๕.๑ ปรับ ปรุงระบบสวัสดิ ก าร เพื่ อยกระดั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต
ของข้าราชการตารวจและครอบครัว
๒.7.๕.2 จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของ
ข้าราชการตารวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
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๒.7.๕.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ
๒.7.๕.4 ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการตารวจและครอบครัวให้ เข้าถึง
สิทธิและการบริการที่พึงได้รับอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและเพียงพอ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
๒.7.๕.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวได้มี
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ย และ การดู แ ลให้ ข้ า ราชการต ารวจ
มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถให้คาปรึกษาเมื่อเกิดสภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานจากครอบครัว
หรือจากความเจ็บป่วยอย่างทั่วถึง
๒.7.6 ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
2.7.6.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน
งบเหลือจ่ายทุกกรณีให้ส่งคืน กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หากไม่ส่งคืน มอบหมายให้
ฝ่ายงบประมาณกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ดึงเงินจากหน่วยมาตั้ง ที่กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้ในภารกิจที่จาเป็น
2.7.6.2 กรณี ร ายการใดที่ ข อกั น เงิ น /ขยายเงิ น ไว้ เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี ไ ว้
เมื่อกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินกันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2.7.6.3 ให้ ห น่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท าค าของบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปพร้อมกัน ในระหว่างการขับเคลื่อนงบประมาณปี พ.ศ.2563
2.7.6.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้ า งที่ เปลี่ ย นใหม่ ต าม พ.ร.บ.การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2.7.6.5 ให้หน่วยงานให้ความสาคัญในการจัดทา เอกสารหลักฐานต่างๆ
ด้ านการเงิน ให้ เป็ น ตามระเบี ย บอย่ างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจั ด ท าใบส าคั ญ ส่ งเบิ ก จ่ ายเงิน
ด้านรายจ่ายประจา การจัด ทาแบบรูปรายการในการตั้ งค าของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุ น
เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

~๘~

๓. นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ สนั บ สนุ น การเข้ าร่ว มกิ จ กรรมตาม โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
“เราทาความดี ด้วยหั วใจ” ในการบ าเพ็ ญสาธารณะประโยชน์ ในพื้ นที่ ต่ างๆ เพื่ อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามประเภทจิตอาสา ๓ ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และ
จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มกาลังความสามารถ
๓.๒ พั ฒ นาโครงการ ๘ โครงการตามแผนพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ให้ประสบความสาเร็จ และเป็นผู้นาในการพัฒนาขยายผลสูห่ มู่บ้าน
ชุมชนชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการมีทักษะชีวิต ที่เข้มแข็ง
ของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๓ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทั้งในด้านการศึกษา ความเป็นครูตารวจ
ตระเวนชายแดนมืออาชีพ ความก้าวหน้าในสายงานแก่ครู และส่งเสริมการศึกษาและการประกอบ
อาชี พแก่ นั กเรี ยนโรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนการดู แลความเป็ นอยู่ สวั สดิ การ
ค่าตอบแทนต่างๆ แก่ ครูและผู้ดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๔ พั ฒ นาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้ เป็นระเบี ยบ เรียบร้อย
เหมาะสมกั บการศึ กษาของเด็ กและเยาวชนของโรงเรียน ควบคู่ กับ การน าเทคโนโลยี ม าพั ฒ นา
การเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
๓.๕ ขั บ เคลื่ อ นโครงการทุ ก โครงการที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยให้ ประสบ
ความสาเร็จ เป็นรูปธรรม โดยมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียนของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3.๖ พัฒนาขีดความสามารถกาลังพลป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อม
ในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ และภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๗ บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการป้องกันทุกมิติ
สกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะมุ่งเน้นเป้าหมายที่
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการลาเลียง ตลอดจนกลุ่มขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปัญหา แหล่งชุมชน สถานศึกษา รวมถึงเพิ่มความเข้ม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการหาข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามยุทธวิธี และปลอดภัย
3.๘ สนั บสนุ นและบู รณาการแก้ ไข ป้ องกัน และปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ร่วมกับหน่ วยงาน
เกี่ ยวข้ อง โดยให้ ความส าคั ญ ต่ อการสร้ างความตระหนั กรู้ ว่ าการค้ ามนุ ษ ย์ เป็ น ภั ยใกล้ ตั วและ
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมกับการกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ และการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.๙ พัฒนากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
และระบบสื่อสารทางเครือข่ายออนไลน์ ได้ แก่ การจัด ทาแอพลิเคชั่น สถานี วิทยุกระจายเสีย ง
ตารวจตระเวนชายแดน ควบคู่กับ การพัฒนารูปแบบช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย
และผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยให้ สามารถเข้ าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายในส่ วนภู มิ ภาคในวงกว้ าง Real Time
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ยูทูป เป็นต้น

~๙~

๓.๑๐ เฝ้ าระวัง ติ ด ตามข่ าวสารการพยากรณ์ อ ากาศอย่ างใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
เตรียมพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ สิ่ง อุป กรณ์ และยานพาหนะในการปฏิบัติก าร
ช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัย ให้ครอบคลุมชนิดของภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
การให้ความสาคัญกับพื้นที่ที่เกิดภัยซ้าซากหรือพื้นที่เสี่ยง
๓.๑๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ด้านการฝึก มีระเบียบวินัย การปฏิบัติตน มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านและมีความเป็นตารวจมืออาชีพ รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดใี นด้านสวัสดิการ บ้านพัก และส่งเสริมรายได้เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจในสังกัด
๓.๑๒ พัฒนาจัดระบบพื้นที่หน่วยงาน อาคารบ้านพัก ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เสมือนบ้านหลังที่สอง และให้ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่
หน่วยอย่างเต็มที่
๓.๑๓ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายการบริหาร
ราชการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามที่มอบหมายให้กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
*********************************

ตารางมอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ ควบคุม กากับดูแลการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบัตงิ าน บช.ตชด. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และมอบหมาย “หน่วยเจ้าภาพ” และ “หน่วยปฏิบัต”ิ ในสังกัด กก.ตชด.๑๓
นโยบาย
 ๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ ปกป้ อ ง เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้
๑.๑.๑ ให้ค วามสาคัญ สูง สุด ในการถวายความปลอดภัย การถวายงาน การป้อ งกัน
ระงับ อัค คีภัย ในเขตพระราชฐานและที่ป ระทับ ภายใต้ข อบเขตและแนวทางการปฏิบัติข อง
สานักพระราชวังต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์ สมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
และขยายผลการพัฒ นาตามโครงการพระราชดาริแ ละโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ
รวมถึงร่วมสืบสานต่อยอดการน้อมนาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ
พระบาทสมเด็ จ พ ระบรมชนกาธิ เ บศ มหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ต ร
ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิด หรือ ล่วงละเมิดพระ
บรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๔ เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจที่สาคัญ ในทุกโอกาส รวมทั้ง เผยแพร่
ความรู้ ห ลั ก การทรงงาน หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการพั ฒ นาตามศาสตร์ ข อง
พระราชาผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของหน่วย

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ทุกหน่วย

-๒นโยบาย
๑.๑.๕ สร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังให้ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูก ต้อ งและ
เป็นจริงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดารตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒ ด้านการป้องกันประเทศ
ให้ความสาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแนวทางพั ฒนาเศรษฐกิ จ“Thailand 4.0” ตามอ านาจหน้ าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
๑.๓ ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
๑.๓.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติตามนโยบายรัฐบาล แผนสันติรัฐ
(กรกฏ๕๒) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และแผนป้องกันประเทศของหน่วยควบคุมทางยุทธการ
ด้วยการปรับการจัดกาลังเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้าอธิปไตย ตลอดจนภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
๑.๓.๒ บริหารจัดการชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล โดยปรับการจัดวางกาลังป้องกันและ
รักษาสถานการณ์ชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย ให้สอดคล้อง
กับการเป็นประชาคมอาเซียน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์พื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ร้อย ตชด.๑๓๒

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๓มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๓.๓ พัฒนาระบบงานการข่าวทั้งระบบเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติง านทางยุทธการ
การปรับยุทธวิธีของหน่วยในการป้องกันชายแดน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
เรียบร้อย และงานกิจการพลเรือนของหน่วย โดยเฉพาะการพัฒ นาผู้ปฏิบัติง านด้า นการข่ า ว
ทุกระดับให้สามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และนาไปใช้ได้ทันเวลา
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๓.๔ (๑) แสวงหาข่าวสารสาคัญ เกี่ยวกั บความอาชญากรรมสาคัญ ตามแนวชายแดน
ในเชิ ง ลั บ และเปิ ด เผย โดยประสานงานและแลกเปลี่ ย นข่ า วสารระหว่ า งหน่ ว ยข่ า วต่ า งๆ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ทั้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๓.๔ (๒) แสวงหาข่ า วสารสาคั ญเกี่ยวกับ ข่ าวความมั่ นคงของชาติ ตามแนวชายแดน
ในเชิ ง ลั บ และเปิ ด เผย โดยประสานงานและแลกเปลี่ ย นข่ า วสารระหว่ า งหน่ ว ยข่ า วต่ า งๆ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ทั้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑.๓.5 (๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้านโดย พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
ใช้โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลาง
๑.๓.5 (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจาก พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
อาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศผ่านช่องทางชายแดนต่างๆของชุมชน รวมถึง ยกระดับความรู้สึก
ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เกิดความรัก เชื่อมั่นศรัทธาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วย
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๓.๖ ร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือด้ านความมั่ นคงกับประเทศรอบบ้ านในระดั บต่างๆ และ
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันหรือเกิดปัญหาเขตแดน
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ที่ เป็ นอุ ปสรรคในการพั ฒนาพื้ นที่ ชายแดน โดยเฉพาะการร่ วมส ารวจและจั ดท าหลั กเขตแดนทางบก
ทางน้า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่
ชายแดน การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการให้ ค วามช่ วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในหน้าที่ของตารวจ
ควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
นโยบาย

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๔นโยบาย
๑.๔ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสาคัญ
๑.๔.๑ ด้านยาเสพติด
๑.๔.๑.๑ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อย่ า งเข้ ม ข้ น ตามนโยบายรั ฐ บาล
โดยยึดกฎหมาย และหลักนิติธรรม
๑.๔.๑.๒ ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดและเครือข่ายในทุกระดับ
ด้ ว ยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยเฉพาะ การสกั ด กั้ น ขบวนการลั ก ลอบน าเข้ า
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
๑.๔.๑.๓ ให้ ความส าคั ญในการป้ องกั นกลุ่มเสี่ ยงที่ เป็ นเด็ ก เยาวชน ผู้ ใช้แรงงาน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะครูตารวจ ( D.A.R.E. ) ในการสร้างเกราะคุ้มกัน
ให้กับเด็ก เยาวนชนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
๑.๔.๑.๔ พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการข่ า วเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ส านวน
การสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงกัน และนามาใช้เป็นหลักฐานสู่การดาเนินคดี รวมถึง การพัฒ นา
การแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี
๑.๔.๑.๕ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชายแดนในประเทศ และ
ประเทศรอบบ้ า น ในการป้ อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด โดยเฉพาะการสกั ด กั้ น สารตั้ ง ต้ น
และการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๑.๔.๑.๖ สนั บสนุ นการเป็ นส่ วนหนึ่ งในการร่วมผลั กดั นความร่ วมมื อแผนการขับเคลื่อน
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๕นโยบาย
๑.๔.๒ ด้านทรัพยากรป่าไม้
๑.4.๒.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการให้ความสาคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและปลูกฝังอุดมการณ์ในการรัก หวงแหนป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเด็กและเยาวชน
รอบที่ตั้งหน่วย หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาสและให้ถือเป็นหน้าที่ของตารวจตระเวน
ชายแดนทุกนาย
๑.4.๒.๒ ใช้มาตรการการข่าว เพื่อนาไปสู่การจับกุม ขยายผลและดาเนินคดีกับผู้จ้าง
วาน หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง
รวมทั้งอุปกรณ์การกระทาผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับสัตว์ป่า ตลอดจนจับกุม
ผูล้ ักลอบทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๑.4.๒.๓ ประสานแผนและบูรณาการ การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามผู้ทา
ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
๑.4.๒.๔ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดน
เช่น หมอกควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ขยะทะเล และ ฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นต้น
๑.๔.๓ ด้านอาชญากรรมอื่นๆ
๑.4.๓.๑ เน้นการปฏิบัติทั้งมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
สาคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้าสิน ค้าหลบหนี
ศุลกากร อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น
๑.4.๓.๒ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการสนั บสนุ นหรือปฏิ บั ติ การร่ วมกั บต ารวจท้ องที่ และ
ตารวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของตารวจตระเวนชายแดน
๑.4.3.3 การปฏิ บั ติ ง านปราบปรามจั บ กุ ม อาชญ ากรรมต้ อ งด าเนิ น การ
ตามกระบวนการทางกฎหมายให้ถูกต้อง เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากสังคม

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๖นโยบาย
๑.๕ การรักษาความมั่นคงภายใน
๑.๕.๑ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.5.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการพัฒนาขีด
ความสามารถด้ านการข่ า ว โดยเฉพาะ ระบบเฝ้ า ตรวจและแจ้ ง เตื อ นในพื้ น ที่ เสี่ ย งการพั ฒ นา
ความมั่นคง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
๑.5.๑.2 ร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่ วนร่วมโดยน้ อมนายุ ท ธศาสตร์พ ระราชทานของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ต ร “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” และหลั ก ปรั ช ญาของ
“เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหา
๑.5.๑.3 ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ใน
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ย รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ เหมาะสม ปลอดภั ย รองรั บ
การพูดคุยเพื่อสันติ
๑.5.๑.4 สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้าย
รายวัน ลดความรุน แรง โดยเน้ นมาตรการเชิ งรุก ด้ วยการค้ นและท าลาย ภายใต้ข อบเขตของ
กฎหมาย เพื่อจากัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
๑.5.๑.5 สนับ สนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมที่ส่ง เสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข้ง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชน
๑.๖ การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๑.๖.๑ กองร้อย ตชด. เป็นหน่วยหลักในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยให้ บ ริ ก ารและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และต้ อ งเป็ น ที่ พึ่ ง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๓

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๓

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๓

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๓

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๓

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๗มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
๑.๖.๒ พัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน การมีระเบียบวินัยของข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติงาน พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
ให้ มี จิ ตส านึ กในการให้ บริ การประชาชนด้ วยความสุ ภาพ ให้ เ กี ย รติ ใช้ กิ ริ ย าที่ ยิ้ ม แย้ ม อดทน
พูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง หรือปะทะตอบโต้ในการปฏิบัติงาน
๑.๖.๓ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
๑.๖.๔ การเตรีย มความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
การเตรียมความพร้อมตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทางบก ทางน้า
ทางอากาศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๗ การบริหารจัดการที่ดี
๑.๗.๑ ด้านบุคลากร
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.๗.๑.๑ ปรับเกลี่ยกาลังพลปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.7.๑.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ให้เป็นตารวจมืออาชีพให้กับ
กาลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ไม่เรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้ประชาชนเชื่อมั่น
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.๑.๓ เน้ นให้กาลังพลมีจิตสานึกในการรักษาวินัยบนพื้นฐานของความร่วมมื อ
อย่างเคร่งครัด
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.๑.๔ พัฒ นา ศึกษา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบั ติงานทุ กระดั บในแต่ ละสายให้มีทั กษะ
ความรู้ ในการปฏิบัติงานทุกมิติอยู่เสมอ โดยเฉพาะ การฝึกอบรมทางยุทธวิธีตารวจ การฝึกอบรมเพิ่ม
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ทักษะ ความชานาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน
นโยบาย

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

-๘มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.๑.๕ เสริมสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกาลังพลกับหน่วย และ
สงวนรัก ษาก าลัง พลที่ มีอ ยู่ โดยเฉพาะผู้ ที่มี ค วามรู้ความสามารถ หรือ ทัก ษะเฉพาะด้ านในการ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ปฏิบัติงานของหน่วย
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.๑.๖ การปรั บ ย้ า ยก าลั งพล และการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบต้ อ งยึ ด
หลักคุณธรรม ความรู้และความสามารถ และหลักธรรมาภิบาล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
๑.๗.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.๗.๒.๑ พั ฒ นาและเสนอแนวทางรู ป แบบการปรับ โครงสร้ างการจั ด องค์ กรให้ มี
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะที่
ขาดแคลนกาลังพล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.๗.๒.๒ ปรับปรุงอัตราการจัดและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองบัญชาการตารวจตระเวน
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ชายแดนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน
๑.๗.๓ ด้านระบบ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๗.๓.๑ พั ฒนาศู นย์ ปฏิ บั ติ การ (ศปก.) ทุ กระดั บ ให้ มี ความพร้ อมอย่ างต่ อเนื่ อง และ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ใช้ ประโยชน์ จาก ศปก. ของหน่ วยในการติ ด ตามขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยในพื้ น ที่
โดยประสาน ศปก.ตชด.อย่ างใกล้ ชิด เพื่ อ รายงานเหตุน่ าสนใจ ติ ดตามเร่ง รั ดและแก้ ไ ขปั ญ หา
การปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.๗.๓.๒ พัฒ นาระบบฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้านและพัฒ นา
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๗.๓.๔ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมถึงการให้ข้อมูล พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
ที่ ถู กต้ องและเป็ นจริ งต่ อประชาชน รวมถึ งพั ฒนาบุ คลากร และระบบงานการประชาสั มพั นธ์ ข องหน่ ว ย
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ และสามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
นโยบาย

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

กบ.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ศทส.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๙นโยบาย
๑.7.๓.5 จั ด ตั้ งนั ก วิ จั ย ของหน่ ว ย และพั ฒ นานั ก วิจั ย ให้ ส ามารถศึ ก ษาวิ จั ย และ
การพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชน และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการนาผลงานวิจัยใน
หลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ และผลการประเมิน/วิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๗.๔ ด้านสถานที่
๑.7.๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ ทางาน อาคาร บ้านพักอาศัยให้เป็ นระเบียบ มีความ
สะอาด ทันสมัย และมีความปลอดภัย
๑.7.๔.๒ จัดกิจกรรม ๕ ส. ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๑.๗.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกาลังใจ
๑.7.๕.๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้าราชการตารวจและครอบครัว
๑.7.๕.2 จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๑.7.๕.3 ส่งเสริม และสนับสนุ นการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของข้าราชการตารวจและ
ครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ
๑.7.๕.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ข้ า ราชการต ารวจและครอบครั ว ให้ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ
และการบริก ารที่ พึงได้รับอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็น ธรรม โปร่ง ใสและเพีย งพอ เพื่อ บรรเทา
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

-๑๐มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.๕.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวได้มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลให้ข้าราชการตารวจมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
ให้คาปรึกษาเมื่อเกิดสภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานจากครอบครัวหรือจากความเจ็บป่วย
อย่างทั่วถึง
๑.๗.๖ ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.7.6.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบเหลือจ่าย
ทุกกรณีให้ส่งคืนกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หากไม่ส่งคืน มอบหมายให้
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
ฝ่ายงบประมาณกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ดึงเงินจากหน่วยมาตั้ง ที่กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้ในภารกิจที่จาเป็น
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑ .7.6.2 ก รณี รายก ารใด ที่ ข อกั น เงิ น /ขยายเงิ น ไว้ เ บิ ก จ่ า ยเห ลื่ อ ม ปี ไว้ เ มื่ อ
กระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินกันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๑.7.6.3 ให้ ห น่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท าค าของบประมาณ พ.ศ.2564
ไปพร้อมกัน ในระหว่างการขับเคลื่อนงบประมาณปี พ.ศ.2563
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.6.4 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในเรื่ อ งกฎหมาย ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่
เปลี่ย นใหม่ ต าม พ.ร.บ.การจั ด ซื้อ จัด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๑.7.6.5 ให้หน่วยงานให้ความสาคัญในการจัดทา เอกสารหลักฐานต่างๆด้านการเงินให้
เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทาใบสาคัญ ส่งเบิกจ่ายเงิน ด้านรายจ่ายประจา
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
การจัดท าแบบรูปรายการในการตั้ งค าของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุน เพื่ อให้ หน่ วยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบาย

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ร้อย ตชด.๑๓๑
(มว.พท.)

ทุกหน่วย

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

กบ.ฯ

กบ.ฯ

กง.ฯ

กง.ฯ

-๑๑นโยบาย

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

๒. นโยบายเร่งด่วน
๒.๑ นโยบายที่ ๑ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
วปร. “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ในการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามประเภทจิตอาสา ๓ ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และ
จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มกาลังความสามารถ
๒.๒ นโยบายที่ ๒ พัฒนาโครงการ ๘ โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ให้ประสบความสาเร็จ และเป็นผู้นาในการพัฒนาขยายผลสู่หมู่บ้าน
ชุมชนชายแดนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง
ของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ นโยบายที่ ๓ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทั้งในด้านการศึกษา ความเป็น
ครู ต ารวจตระเวนชายแดนมื ออาชี พ ความก้ าวหน้ าในสายงานแก่ ครู และส่ งเสริ ม การศึ กษา
และการประกอบอาชี พแก่ นั กเรียนโรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนการดู แลความเป็ นอยู่
สวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆ แก่ ครูและผู้ดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๔ นโยบายที่ ๔ พั ฒ นาสภาพแวดล้อ มในโรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดน ให้ เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อย เหมาะสมกั บการศึ กษาของเด็ ก และเยาวชนของโรงเรีย น ควบคู่ กั บ การน าเทคโนโลยี
มาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
๒.๕ นโยบายที่ ๕ ขั บ เคลื่ อ นโครงการทุ ก โครงการที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยให้
ประสบความสาเร็จ เป็นรูปธรรม โดยมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียนของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
และประชาชนในพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

-๑๒มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
๒.๖ นโยบายที่ ๖ พั ฒ นาขี ด ความสามารถก าลั ง พลป้ อ งกั น ชายแดนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ และภารกิจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๒.๗ นโยบายที่ ๗ บู รณาการการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเน้ น
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
การป้องกันทุกมิติ สกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะ
มุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการลาเลียง ตลอดจนกลุ่มขบวนการ
ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ ครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ ที่ มี ปั ญหา แหล่ งชุ มชน สถานศึ กษา รวมถึ งเพิ่ มความเข้ ม
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการหาข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามยุทธวิธี
และปลอดภัย
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
๒.๘ นโยบายที่ ๘ สนั บสนุ นและบู รณาการแก้ ไข ป้ องกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ร่ วมกั บ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
หน่ วยงานเกี่ ยวข้ อง โดยให้ ความส าคั ญต่ อการสร้ างความตระหนั กรู้ ว่ าการค้ ามนุ ษย์ เป็ นภั ยใกล้ ตั ว
และเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมกับการกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังต่อกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ และการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
๒.๙ นโยบายที่ ๙ พั ฒ นากิ จ การสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในสั ง กั ด กองบั ญ ชาการต ารวจ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
ตระเวนชายแดน และระบบสื่อ สารทางเครื อข่ ายออนไลน์ ได้ แก่ การจั ด ท าแอพลิ เคชั่ น สถานี
วิท ยุ ก ระจายเสี ย งต ารวจตระเวนชายแดน ควบคู่ กั บ การพั ฒ นารู ป แบบช่ อ งทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยและผลการปฏิบัติงานของหน่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาคในวงกว้าง
Real Time อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น youtube เป็นต้น
๒.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารการพยากรณ์ อากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓)
รวมถึ ง เตรี ย มพร้ อ มชุ ด ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ชุ ด กู้ ชี พ สิ ่ง อุป กรณ์ และยานพาหนะในการ
ปฏิบัติก ารช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย ให้ค รอบคลุม ชนิด ของภัย ต่า งๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับพื้นที่ที่เกิดภัยซ้าซากหรือพื้นที่เสี่ยง
นโยบาย

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ธกวส.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

ร้อย ตชด.๑๓๒

สถานีวิทยุ ตชด. กก.
ตชด.๑๓

ร้อย ตชด.๑๓๒

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗

-๑๓นโยบาย
๒.๑๑ นโยบายที่ ๑๑
๒.๑๑(๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ด้านการฝึก
๒.๑๑(๒) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย
๒.๑๑(๓) พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านและ
มีความเป็นตารวจมืออาชีพ
๒.๑๑(๔) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ในด้ า นสวั ส ดิ ก าร บ้ า นพั ก และส่ ง เสริ ม รายได้ เป็ น
สวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจในสังกัด
๒.๑๒ นโยบายที่ ๑๒ พั ฒ นาจั ด ระบบพื้ น ที่ ห น่ ว ยงาน อาคารบ้ า นพั ก ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภั ย เสมือนบ้านหลังที่สอง และให้ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่หน่วยอย่างเต็มที่
๒.๑๓ นโยบายที่ ๑๓ ให้ ทุกหน่วยถือปฏิบัติต ามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบาย
การบริ ห ารราชการให้ส านั ก งานตารวจแห่ งชาติ นโยบายผู้บั ญ ชาการตารวจแห่ ง ชาติป ระจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ต ามที่ มอบหมาย
ให้กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑)

ตรวจแล้วถูกต้อง
ร.ต.อ.
(เกรียงไกร มะลิทอง)
สว.กก.ตชด.๑๓ (ผงป.)

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

หน่วยเจ้าภาพ

หน่วยปฏิบัติ

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ธกวส.ฯ

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

