ตารางมอบหมาย รอง ผบช.ตชด. ควบคุม กากับดูแลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
และมอบหมายหน่วยเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนนโยบายและหน่วยปฏิบัติในสังกัด กก.ตชด.13
*********************
๑. วิสัยทัศน์ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

“ตำรวจตระเวนชำยแดนเป็นหน่วยที่มีควำมเชี่ยวชำญในพื้นที่ชำยแดน ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ”
๒. เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ต้องกำรพัฒนำเสริมสร้ำงตำรวจตระเวนชำยแดน ให้มีขีดควำมสำมำรถ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้คุณลักษณะของหน่วย
ให้สำมำรถตอบสนองภำรกิจ และนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง มีกำรกำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงเป็นระบบ และมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย
นโยบาย
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ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

3. นโยบายทั่วไป
๓.๑ งานกาลังพล
๓.๑.๑ พั ฒ นำบุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและเพิ่ ม ศั ก ยภำพขี ด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งหลำกหลำยรองรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนภำยใต้ บ ริ บ ท
ควำมเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง ปลูกฝังอุดมกำรณ์และเสริมสร้ำง
ทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร
๓.๑.๒ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการขาดแคลนก าลั ง พลของทุ ก ระดั บ หน่ ว ยและ
เสนอแนวทางการบริห ารจัดการกาลังพลที่ สามารถดาเนินการได้ชั้นต้นเป็น กรณี เร่งด่วนภายใต้
อานาจหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับ

๒
นโยบาย
๓.๑.๓ สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต ำรวจ
ตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของตำรวจอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนมำตรกำรทำงวินัยและกำรปกครอง
รวมทั้ง กำรฝึกศึกษำอบรมภำยในหน่วยเพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติ
หน้ำที่บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์สุจริต
๓.๑.๔ กวดขั น ระเบี ย บวิ นั ย และมี ม ำตรกำรก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย
กรณีข้ำรำชกำรตำรวจกระทำผิดด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว
๓.๑.๕ ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต หรื อ กำรประพฤติ มิ ช อบใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้ งกำหนดช่องทำงแจ้งข่ำวสำรข้อร้องเรียนและดำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับข้ำรำชกำรตำรวจที่กระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม
๓.๑.๖ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จะต้องให้ควำมสำคัญ ในกำรดำเนิน งำนด้ ำนสวัส ดิกำร
กำรสร้ำงขวัญ กำลั งใจ และควำมเชื่ อมั่ นศรัทธำแก่ข้ ำรำชกำรต ำรวจ โดยเฉพำะด้ำนสวัส ดิก ำร
ตำมสิทธิพึง มีพึ งได้ และกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของตำรวจ จะต้องเอำใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญ ชำ
ด้วยควำมเป็นธรรม มีควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน
๓.๒ งานการข่าว
๓.๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรข่ำว และกำรดำเนินกรรมวิธีข่ำวสำร
ตำมวงรอบข่ำวกรอง เพื่อเป็นข้อมูลข่ำวสำรสำคัญให้กับหน่วยปฏิบัติต่ำงๆ ในสังกัดวำงแผนนำไปสู่
กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้ง เป็นข้อมูลสำหรับประสำนงำนแลกเปลี่ยนข่ำวสำรกับหน่วย
ตำรวจอื่นๆ และหน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นที่
๓.๒.๒ พัฒนำเชื่อมโยงเครือข่ำยและบูรณำกำรงำนด้ำนกำรข่ำวเกี่ยวกับ
(1) กำรป้องกันรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดน กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
(2) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมอย่ำงเป็นระบบ
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๓
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๓.๒.๓ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำวโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะ
ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติกำรและหมู่บ้ำนเป้ำหมำยในปฏิบัติงำนของตำรวจตระเวนชำยแดน ในระบบภูมิสำรสนเทศ
(GIS) ให้สำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยง
ระบบฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนตำรวจอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๓ งานยุทธการ
๓.๓.๑ วำงแผนเตรียมกำรมอบหมำยหน่วยและผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบ
รวมทั้งติดตำมกำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่กำหนด
๓.๓.๒ วำงแผนเตรียมควำมพร้อมและกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
รัก ษำสถำนกำรณ์ ชำยแดน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนยุทธกำรอื่นๆ เมื่อได้รับกำรร้องขอหรือเมื่อ
ได้รับคำสั่งจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ อย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะในเรื่ องแผนกำรใช้กำลังและ
วงรอบกำรสับเปลี่ยนกำลังในกำรปฏิบัติงำน
๓.๓.๓ พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบติดตำมสถำนกำรณ์และกำรควบคุมสั่งกำรของ
หน่ ว ยทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วำมพร้ อ มในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรบริห ำรจั ด กำรตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำร
กำรติ ด ตำมสถำนกำรณ์ กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ แ ละกำรสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรประกอบ
กำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์
๓.๓.๔ ก ำหนดแนวทำงและแผนในกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถและควำมพร้ อ ม
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยทั้งในระบบบุคคล และระดับหน่วยอย่ำงเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำนหรือภำรกิจ
ที่ ได้ รั บ มอบหมำย และวำงแผนก ำหนดแนวทำงสร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ ก ำลั ง พลพั ฒ นำมำตร ฐำน
กำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
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๔
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๓.๔ งานส่งกาลังบารุง
๓.๔.๑ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่งกำลังบำรุงและกำรพัสดุ ให้มีควำมเหมำะสม
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และทันเวลำ รวมทั้งให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วย
๓.๔.๒ ตรวจสอบประสิทธิภำพและสำรวจควำมต้องกำรด้ำนครุภัณฑ์ อำวุธยุทโธปกรณ์
ยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี อยู่ในปัจจุบันเพื่ อวำงแผนกำรดูแลบำรุง รักษำและซ่อมบำรุง
ให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง จั ด ท ำแผนเสนอควำมต้ อ งกำรในกำรจั ด หำ
ตำมควำมจำเป็นและให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ
๓.๔.๓ ทบทวนวำงแผนจัดท ำกรอบอั ตรำครุภัณฑ์ ประจำหน่ วยให้ สอดคล้องกับโครงสร้ำง
กำรจั ด หน่ ว ยและกำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ของหน่ ว ยในปั จ จุ บั น
๓.๕ งานกิจการพลเรือน
๓.๕.๑ ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนตำมคู่มือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของหน่วยเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วย
๓.๕.๒ จัดระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนกิจกำรพลเรือนและกำหนดแนวทำง
กำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งข่ำวสำร และควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วย
๓.๕.๓ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริและกำรพั ฒ นำช่ว ยเหลื อ
ประชำชนเพื่อเสริมควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่กำหนด
๓.๖ งานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
๓.๖.๑ พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน ตำม พ.ร.บ.
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๔๒ ตำมแนวทำงที่กำหนด
๓.๖.๒ กำหนดมำตรกำรกำกับดูแลติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็ก
และเยำวชนในถิ่นทุ รกัน ดำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษ ฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบและให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

กบ.ฯ

กบ.ฯ

กบ.ฯ

กบ.ฯ

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

กบ.ฯ

กบ.ฯ

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

จอส.กร.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

จอส.กร.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

จอส.กร.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)
พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

๕
นโยบาย
๓.๖.๓ พั ฒ นำต่ อ ยอดศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ จ ำกโรงเรี ย นสู่ ชุ ม ชน และขยำยผลโครงกำร
พระรำชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน ไปสู่ชุมชนและประชำชนในเขตพื้นที่ ให้บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่องและให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
๓.๖.๔ น ำเทคโนโลยี แ ละสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนที่ ทั น สมั ย มำปรั บ ใช้ ให้ เหมำะสมบน
ควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ รวมทั้งวำงแผนปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ตำมสถำนกำรณ์และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ที่อำจจะที่เกิดขึ้นได้
๓.๗ งานการฝึก
ด ำเนิ น กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของก ำลั ง พลให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ
ที่ได้รับมอบหมำยและสถำนกำรณ์ในพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบและแผนกำรฝึกอบรมที่ทันสมัย
เหมำะสมต่ อ กำรพั ฒ นำขี ด สมรรถนะบุ ค ลำกรให้ ส อดคล้ อ งตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ภำรกิ จ และ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
๓.๘ งานบริหารจัดการ
๓.๘.๑ พัฒนำระบบศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบควบคุมบังคับบัญ ชำของหน่วยทุกระดับ
ในสังกัดสำหรับเป็นเครื่องมือกำรบริหำรของผู้บังคับบัญ ชำ และรองรับระบบของศูนย์ปฏิบัติกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๘.๒ พัฒนำระบบงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมืออำนวยควำมสะดวก
ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำหรับกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว ลดขั้นตอนและทดแทน
กำลังพลที่ขำดแคลน
3.8.3 พัฒนำระบบงำนสื่อสำรของหน่วยให้มีประสิทธิภำพรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในยุคปัจจุบัน รวมทั้งวำงแผนดำรงกำรติดต่อสื่อสำรในรูปแบบ
และช่องทำงต่ำงๆของหน่วยได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย
ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

ธกวส.ฯ

ธกวส.ฯ

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ, ศทส.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

ร้อย ตชด.131

ร้อย ตชด.131

หน่วยปฏิบัติ

๖
นโยบาย
๓.๘.๔ ทบทวนและปรับปรุงแผนกำรให้บริกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้กับข้ำรำชกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน และประชำชนตำมแนวชำยแดนหรือพื้นที่ห่ำงไกลคมนำคมให้สอดคล้อง
และรองรับกับมำตรกำรป้องกันโรคติดต่อและมำตรกำรทำงสำธำรณสุขในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนำ
ควำมพร้อมกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยแพทย์พระรำชทำน
๓.๘.๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณโดยมุ่ง เน้นผลงำนเชิงยุทธศำสตร์
และให้ควำมสำคัญในดำเนินกำรตำมวงรอบกำรดำเนินงำนด้ำนงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้ง
เสริ ม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี แ ก่ ก ำลั งพลในกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณของทำงรำชกำรอย่ ำ งประหยั ด
ตำมแนวทำงปฏิบัติที่หน่วยกำหนด
๓.๘.๖ กำหนดมำตรกำรควบคุ มกำกับดูแ ลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ กำรเบิกยื ม
เงิน ทดรองรำชกำร กำรเบิกจ่ำยเงิน ตำมสิทธิอั นพึ งมีพึ ง ได้ของข้ ำรำชกำรตำรวจ ให้ เป็น ไปด้ วย
ควำมรวดเร็วและเป็นไปตำมระเบียบฯ ที่กำหนด
๔. นโยบายเน้นหนัก
๔.๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.๑.๑ กำรพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติ ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นภำรกิจ
อันสำคัญสูงสุดของตำรวจตระเวนชำยแดน ที่จะต้องดำเนินกำรอย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ โดยเฉพำะ
กำรถวำยควำมปลอดภัย
และกำรสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่ได้รับมอบหมำย
๔.๑.๒ กำรสืบสำนต่อยอดกำรดำเนินงำนของหน่วยจิตอำสำพระรำชทำนและงำนจิต
อำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ เป็ น งำนที่ ทุ ก หน่ ว ยจะต้ อ งกระท ำอย่ ำ งเต็ ม ก ำลั ง
ควำมสำมำรถ และดำเนินงำนให้เป็นไปตำมพระรำชประสงค์

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยปฏิบัติ

ร้อย ตชด.131

ร้อย ตชด.134-135

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.13 (2)

ผงป.ฯ

ผงป.ฯ

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.13 (2)

กง.ฯ

กง.ฯ

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

จอส.กร.ฯ

ทุกหน่วย

จอส.กร.ฯ

ทุกหน่วย

๗
นโยบาย
๔.๑.๓ กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชดำริฯ
ในโรงเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดน จะต้ อ งมี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำงำนโครงกำร
พระรำชด ำริ ในโรงเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดน ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ชุ ม ชนเพื่ อ ขยำยผล
สู่ประชำชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ
พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของหน่ ว ยให้ มี ค วำมพร้อ มในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำยของรั ฐ บำล
และสำนั กงำนตำรวจแห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติ ภำรกิจเป็นกรณี เร่งด่วนหรือ
ตำมสถำนกำรณ์ เมื่ อ ได้ รับ มอบหมำยจำกส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ไ ด้ ต ำมขี ด ควำมสำมำรถ
ของหน่ ว ย โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ ก ำรชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ ง กำรรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ยและ
ควำมปลอดภัย ในชี วิต ทรัพ ย์สิ น ของประชำชน สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดต่ อและ
โรคอุบัติใหม่ สำธำรณภัยและภัยพิบัติต่ำงๆ
๔.๓ การป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดนและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่
ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
๔.๓.๑ ด ำรงควำมมุ่ ง หมำยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะ ๓ ประกำร
ของตำรวจตระเวนชำยแดน โดยมุ่งเน้น ให้ทุ กหน่วยจะต้องมีกำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์
หรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อภำรกิจและกำรปฏิบัติของหน่วย แล้วพิจำรณำวำงแผน
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพื้นที่ปฏิบัติกำรและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของหน่วย
๔.๓.๒ ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนป้องกันรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดนอันเป็นภำรกิจ
หลักของหน่วยให้เกิดผลกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีกำรบูรณำกำรระบบกำรปฏิบัติงำนเบ็ดเสร็จ
ในพื้ น ที่ ชำยแดน และใช้ เครือ ข่ ำยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของตำรวจตระเวนชำยแดนเป็ น เครื่ องมื อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งมีระบบบริหำรจัดกำรในพื้นที่ที่มีปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องรองรับพันธกิจที่หน่วยควบคุมทำงยุทธกำรมอบหมำย

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย
ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

หน่วยปฏิบัติ

๘
นโยบาย
๔.๓.๓ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวังและรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดนโดยกำรใช้
งำนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนภำรกิจเฝ้ำระวังชำยแดน เช่น อำกำศยำนไร้คนขับ
(Drone) ระบบตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (Sensor) CCTV เป็นต้น มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ในพื้นที่อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัย ของพื้นที่ชำยแดน
และกำรรัก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ต ำมแนวชำยแดน รวมทั้ ง พั ฒ นำศั ก ยภำพของเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้ปฏิบัติงำนให้รองรับต่อบริบทควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ชำยแดนในปัจจุบัน โดยคำนึงถึง
กำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมบรรยำกำศควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
๔.๓.๔ พัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้ำนในระดับท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือและกลไกสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง ในระดับพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีสถำนกำรณ์
ในพื้นที่ชำยแดน รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศรอบบ้ำนในระดับพื้นที่
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดเงื่อนไขและโอกำสที่จะนำไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน โดยกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ในเรื่องกำรลำดตระเวนร่วม ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภัยพิบัติ
๔.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
๔.๔.๑ ปฏิ บัติงำนด้ำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม โดยมุ่ง เน้นในกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรป้ องกัน สืบ สวน และปรำบปรำมอย่ำงเป็น ระบบ โดยให้ ควำมสำคั ญ ในกำรดำเนิน กำร
ต่อควำมผิดในลักษณะกระบวนกำรและกลุ่มเครือข่ำยผู้กระทำผิดรำยใหญ่เป็นหลัก และมุ่ง เน้น
อำชญำกรรมที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนและพื้นที่ที่มีปัญหำรุนแรงหรือที่มีปัญหำ
กระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน โดยเฉพำะในเรื่องยำเสพติด แรงงำนต่ำงด้ำว
กำรค้ำมนุษย์ และทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นหลัก รวมทั้งให้กำรสนับสนุนกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ
และกำรบังคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย
ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

หน่วยปฏิบัติ

๙
นโยบาย
๔.๔.๒ กำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมอำชญำกรรมส ำคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ควำมมั่ ง คง
และผลประโยชน์ข องชำติ ตำมแนวชำยแดน จะต้ องมี กำรกำหนดมำตรกำรและแผนกำรปฏิบั ติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะกำรสกัดกั้นกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง กำรลักลอบลำเลียงยำเสพติด
กำรตรวจสอบแหล่งผลิต ยำเสพติด และแหล่งเพำะปลูก พื ชเสพติ ดในพื้ น ที่ ชำยแดน จะต้อ งให้
ควำมสำคัญและดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
๔.๔.๓ ก ำหนดมำตรกำรควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำนปรำบปรำม
อำชญำกรรมไม่ ใ ห้ เ ข้ ำ ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรกระท ำผิ ด และก ำรเรี ย กรั บ ผลประโยชน์
จำกกำรกระท ำผิ ด รวมทั้ งก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจสอบรั บ รองควำมประพฤติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
เป็นประจำและต่อเนื่อง
๔.๔.๔ พั ฒ นำระบบเครือ ข่ ำยและกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในชุ ม ชน
ชำยแดนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรสนั บ สนุ น กำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมอำชญำกรรมที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน และสนับสนุ นกำรบูรณำกำรกระบวนกำรชุมชนบ ำบัดยำเสพติ ด
ตำมนโยบำยของผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
๔.๕ การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคง
๔.๕.๑ พัฒนำและขยำยผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชดำริในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดน และศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนในพื้ น ที่ เป้ ำ หมำย รวมทั้ ง ให้ ก ำรสนั บ สนุ น ศู น ย์ ศึ ก ษำ
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนพัฒนำช่วยเหลือ
ประชำชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบ
๔.๕.๒ พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถ และควำมพร้อ มของเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนป้ อ งกั น
บรรเทำสำธำรณภัยและกำรช่วยเหลือ ผู้ประสบภั ย ในพื้ นที่ อย่ำงรวดเร็วและทัน ต่อ สถำนกำรณ์
รวมทั้ ง ก ำหนดพื้ น ที่ เป้ ำ หมำยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนโดยให้ ค วำมส ำคั ญ เร่ ง ด่ ว น ในพื้ น ที่ ช ำยแดน
และห่ำงไกลคมนำคมที่หน่วยงำนอื่นเข้ำไปไม่ถึง

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย
ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ขว.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

จอส.กร.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

จอส.กร.ฯ

ร้อย ตชด.134,137

หน่วยปฏิบัติ

๑๐
นโยบาย
๔.๖ การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ
พั ฒ นำขี ดควำมสำมำรถและควำมพร้ อมของต ำรวจตระเวนชำยแดน ในกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ โดยเฉพำะกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนตำม
พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมตำมที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมำตรกำร
ในกำรเตรียมควำมพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน ชุดช่ำงสนำมตำรวจตระเวนชำยแดน ชุดปฏิบัติกำรต่ำงๆ
ตำมแผนรักษำควำมสงบกำรชุมนุ มสำธำรณะ สำนักงำนตำรวจแห่ง ชำติ (แผนชุมนุม ๖๓) และ
จัด เตรี ยมสถำนที่ ยำนพำหนะ เครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ให้ มีค วำมพร้อ มสนั บ สนุ น กำรปฏิบั ติ ภ ำรกิ จ
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๗ การพัฒนาองค์กร
๔.๗.๑ พัฒนำบริหำรจัดกำรระบบควบคุมสั่งกำรผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบควบคุมสั่งกำร
ในทุกระดับหน่วยให้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือกำรบริหำรของผู้บังคับบัญชำ และพัฒนำระบบกำร
ควบคุมสั่งกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพของหน่วยในกำรปฏิบัติภำรกิจในพื้นที่
ชำยแดนเมื่อมีสถำนกำรณ์ ตลอดจนสนับสนุนกำรช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ที่เกิ ดภัยพิบัติต่ำงๆ
ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ รวมทั้ งสำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ
ของหน่วยได้ในอนำคต
๔.๗.๒ พั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรอบรู้ แ ละเชี่ ย วชำญกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์และบริบทควำมเปลี่ยนแปลงของประเทศ
รวมทั้งให้ควำมสำคัญในกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย ขวัญกำลังใจ และสร้ำงกำรรับรู้ถึงอุดมกำรณ์
และเกียรติภูมิของตำรวจตระเวนชำยแดน เพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในศักดิ์ศรีและประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมของข้ำรำชกำรตำรวจ
๔.๗.๓ ให้ ผู้บั งคับ บั ญ ชำทุก ระดั บ หน่ วย ตรวจเยี่ ยมบ ำรุง ขวัญ และดูแ ลควำมเป็น อยู่
ของผู้ใต้บังคับบัญ ชำและครอบครัวอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญ ชำ และกำหนดแนวทำงในกำรยกย่องส่งเสริมให้ผู้ที่มีค วำมรู้ควำมสำมำรถประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญ ชำในทุกหน่วย แล้วผลักดันให้
เกิดผลอย่ำงแพร่หลำยจนทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของหน่วยต่อไป

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยปฏิบัติ

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

๑๑
นโยบาย
๔.๗.๔ จัดให้มีระบบสวัสดิกำรสำหรับข้ำรำชกำรตำรวจและครอบครัวในทุกระดับหน่วย
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งกำกับดูแลกำรได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตำมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ต. เกรียงไกร มะลิทอง
( เกรียงไกร มะลิทอง )
สว.กก.ตชด.13(ผงป.)

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย
ธกวส.ฯ

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย

๑๒
นโยบาย

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยปฏิบัติ

๕. นโยบายเร่งด่วน
๕.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพผูบ้ ังคับหน่วยของหน่วยปฏิบัติระดับกองกากับการ
กำหนดให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของผู้บังคับหน่วยระดับกองกำกับกำรหมำยเลข ๑๖ หน่วย
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นผู้บริหำรระดับต้นที่จะขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดน ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรทดสอบประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อวิเครำะห์กำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
๕.๒ การวิเคราะห์กาหนดงานสาคัญและโครงการริเริ่มของหน่วยระดับกองร้อยปฏิบัติการ
กองร้อย ตชด. เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในกำรผลิตหรือสร้ำงผลงำนของตำรวจตระเวนชำยแดน
ให้ปรำกฏอย่ำงเป็นรูปธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์กำหนดงำนสำคัญและ
โครงกำรริเริ่มของแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรในกำรปฏิ บั ติ งำน พั ฒนำเครื่องมืออุ ปกรณ์ และเทคโนโลยีในกำรปฏิ บั ติงำนของแต่ ละหน่ วย
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอตำมควำมจำเป็น รวมทั้งกำหนดแนวทำงหรือกลไกในกำรอำนวยกำร
ควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำรวำงแผน
กำหนดกระบวนงำนในกำรวิเครำะห์กำหนดงำนสำคัญและโครงกำรริเริ่มของหน่วยระดับกองร้อยปฏิบัติกำร
โดยผ่ำนกระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติ
ในภำพรวมของกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบในชั้นต้น แล้วมอบหมำยให้
กองบังคับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๑-๔ ไปดำเนินกำรขับเคลื่อนให้กองร้อยปฏิบัติกำรในสังกัด
กำหนดงำนสำคัญและโครงกำรริเริ่มของแต่ละหน่วยอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมำตรกำรติดตำม
ควบคุมกำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงำนอย่ำงแท้จริง

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

ธกวส.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ร้อย ตชด.134-137

๑๓
นโยบาย
๕.๓ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและมาตรการควบคุมกากับดูแลประเมินผลการดาเนินงาน
๕.๓.๑ คณะทางานขับเคลื่อนการบริหารจัดการ กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น
จะต้องมีกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับดูแลติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น
จึงกำหนดให้มีกำรจัดตั้งทีมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ที่สำคัญ ดังนี้
๕.๓.๑.๑ คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรงำนโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน
เป็ น ที ม ขั บ เคลื่ อ นในระดั บ กองบั ญ ชำกำรที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษำและติ ด ตำมขั บ เคลื่ อ น
กำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน ในภำพรวมให้กับผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
๕.๓.๑.๒ ทีมขับเคลื่อนนโยบำยผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ที่ปรึกษำติดตำมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และช่วยเหลือให้คำแนะนำฝ่ำยอำนวยกำร
ที่รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ให้สำมำรถ
ดำเนินงำนตำมแนวทำงที่กำหนด
๕.๓.๑.๓ ทีมบริหำรวิกฤตกำรณ์ กำหนดให้มีกำรจัดตั้งทีมบริหำรวิกฤตกำรณ์ในหน่วย
ระดับกองกำกับกำร กองร้อยปฏิบัติกำร เพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนและช่วยเหลือในกำรบริหำรจัดกำรงำน
ตำมลั ก ษณะงำนหรื อ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยเมื่ อ เกิ ด สถำนกำรณ์ ห รื อ เมื่ อ ได้ รั บ ค ำสั่ ง จำก
ผู้บังคับบัญชำให้มีกำรบริหำรจัดกำรงำนเฉพำะกรณี
๕.๓.๒ มาตรการควบคุม กากับ ดูแลประเมิน ผลการดาเนิ นงาน กำหนดให้ คณะท ำงำน
ขับ เคลื่ อนกำรบริ ห ำรจัด กำรที่ จั ดตั้ ง ขึ้น จั ด ท ำแนวทำงกำรควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลและประเมิ น ผล
กำรดำเนินงำน ของหน่วยเพื่อปรับแผนกำรดำเนินงำนในระหว่ำงปีงบประมำณหรือกำรปฏิบัติห้วงต่อไป
รวมทั้งพิจำรณำจัดทำรูปแบบแนวทำงกำรปฏิบัติจำกหน่วยที่สำมำรถนำมำเป็นตัวอย่ำงได้เพื่อขยำยผล
กำรปฏิบัติไปยังหน่วยอื่นในปีต่อไป

มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13
ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ

หน่วยเจ้าภาพหลัก
ขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยปฏิบัติ

ร้อย ตชด.132

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

ผงป.ฯ

ทุกหน่วย

พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี
รอง ผกก.ตชด.13 (3)

คณะทำงำนเฉพำะกิจ,

ร้อย ตชด.134-137

พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.13 (1)

คณะทำงำนเฉพำะกิจ,
ผงป.ฯ

พ.ต.ท.บัญชำ สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ต.
( เกรียงไกร มะลิทอง )
สว.กก.ตชด.13(ผงป.)

ผงป.
ผงป.ฯ

