
ตารางมอบหมาย รอง ผบช.ตชด. ควบคุม ก ากับดูแลการขับเคลื่อนการปฏบิัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

และมอบหมายหน่วยเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนนโยบายและหน่วยปฏบิัติในสังกัด กก.ตชด.13 
********************* 

  
๑. วิสัยทัศน์ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

 “ต ำรวจตระเวนชำยแดนเป็นหน่วยที่มีควำมเช่ียวชำญในพื้นที่ชำยแดน ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ” 

๒. เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน    

  ผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ต้องกำรพัฒนำเสริมสร้ำงต ำรวจตระเวนชำยแดน ให้มีขีดควำมสำมำรถ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้คุณลักษณะของหน่วย 
ให้สำมำรถตอบสนองภำรกิจ และนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรขับเคล่ือนบริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงเป็นระบบ และมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย   

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

 3.  นโยบายทั่วไป 

 ๓.๑ งานก าลังพล 
  ๓.๑.๑ พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเพิ่ มศักยภำพขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบั ติ งำนได้อย่ำงหลำกหลำยรองรับกำรปฏิบั ติงำนภำยใต้บริบท 
ควำมเปล่ียนแปลงของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังปลูกฝังอุดมกำรณ์และเสริมสร้ำง
ทัศนคติท่ีดีในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร  

 
 
 

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

 

 

 
ธกวส.ฯ 

 

 

 
ทุกหน่วย 

 

๓.๑.๒ วิเคราะห์สภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังพลของทุกระดับหน่วยและ 
เสนอแนวทางการบริหารจัดการก าลังพลท่ีสามารถด าเนินการได้ช้ันต้นเป็นกรณีเร่งด่วนภายใต้
อ านาจหน้าท่ีของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับ 

 

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

 
 
 

ธกวส.ฯ 
 

ทุกหน่วย 



๒ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๓.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมต ำรวจ 
ตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนมำตรกำรทำงวินัยและกำรปกครอง 
รวมท้ังกำรฝึกศึกษำอบรมภำยในหน่วยเพื่อให้ข้ำรำชกำรต ำรวจประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติ
หน้ำท่ีบนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์สุจริต 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

๓.๑.๔ กวดขันระเบียบวินัยและมีมำตรกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
กรณีข้ำรำชกำรต ำรวจกระท ำผิดด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

๓.๑.๕ ก ำหนดมำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกำรประพฤติมิชอบใน 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรวมท้ังก ำหนดช่องทำงแจ้งข่ำวสำรข้อร้องเรียนและด ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีกระท ำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

๓.๑.๖ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำร       
กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และควำมเช่ือมั่นศรัทธำแก่ข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยเฉพำะด้ำนสวัสดิกำร 
ตำมสิทธิพึงมีพึงได้ และกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของต ำรวจ จะต้องเอำใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ด้วยควำมเป็นธรรม มีควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

 ๓.๒ งานการข่าว 
๓.๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรข่ำว และกำรด ำเนินกรรมวิธีข่ำวสำร      

ตำมวงรอบข่ำวกรอง เพื่อเป็นข้อมูลข่ำวสำรส ำคัญให้กับหน่วยปฏิบัติต่ำงๆ ในสังกัดวำงแผนน ำไปสู่
กำรปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเป็นข้อมูลส ำหรับประสำนงำนแลกเปล่ียนข่ำวสำรกับหน่วย
ต ำรวจอื่นๆ และหน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ขว.ฯ 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๓.๒.๒ พัฒนำเช่ือมโยงเครือข่ำยและบูรณำกำรงำนด้ำนกำรข่ำวเกี่ยวกับ 
(1) กำรป้องกันรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดน กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน  
(2) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมอย่ำงเป็นระบบ 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.134-137 



๓ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๓.๒.๓ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำวโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะ
ข้อมูลพื้นท่ีปฏิบัติกำรและหมู่บ้ำนเป้ำหมำยในปฏิบัติงำนของต ำรวจตระเวนชำยแดน ในระบบภูมิสำรสนเทศ 
(GIS) ให้สำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งสำมำรถเช่ือมโยง
ระบบฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนต ำรวจอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

ผงป.ฯ, ศทส.ฯ 
 

ร้อย ตชด.134-137 

๓.๓ งานยุทธการ 
 ๓.๓.๑ วำงแผนเตรียมกำรมอบหมำยหน่วยและผู้รับผิดชอบในกำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบ
รวมทั้งติดตำมก ำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีก ำหนด 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ผงป.ฯ 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๓.๓.๒ วำงแผนเตรียมควำมพร้อมและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
รักษำสถำนกำรณ์ชำยแดน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนยุทธกำรอื่นๆ เมื่อได้รับกำรร้องขอหรือเมื่อ
ได้รับค ำส่ังจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะในเรื่องแผนกำรใช้ก ำลังและ
วงรอบกำรสับเปล่ียนก ำลังในกำรปฏิบัติงำน 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

  ๓.๓.๓ พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบติดตำมสถำนกำรณ์และกำรควบคุมส่ังกำรของ
หน่วยทุกระดับ ให้มีควำมพร้อมในกำรขับเคล่ือนกำรบริหำร จัดกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ กำรรำยงำนสถำนกำรณ์และกำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำส่ังกำรของผู้บังคับบัญชำได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

 ๓.๓.๔ ก ำหนดแนวทำงและแผนในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อม 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยท้ังในระบบบุคคล และระดับหน่วยอย่ำงเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง รวมท้ังก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำนหรือภำรกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมำย และวำงแผนก ำหนดแนวทำงสร้ำงแรงจูงใจให้ก ำลังพลพัฒนำมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 



๔ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๓.๔ งานส่งก าลังบ ารุง   
๓.๔.๑ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่งก ำลังบ ำรุงและกำรพัสดุ ใหม้ีควำมเหมำะสม 

เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และทันเวลำ รวมทั้งให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วย 

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

 
กบ.ฯ 

 
กบ.ฯ 

๓.๔.๒ ตรวจสอบประสิทธิภำพและส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนครุภัณฑ์ อำวุธยุทโธปกรณ์ 
ยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อวำงแผนกำรดูแลบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุง 
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังจัดท ำแผนเสนอควำมต้องกำรในกำรจัดหำ 
ตำมควำมจ ำเป็นและให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ 

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

กบ.ฯ กบ.ฯ 

๓.๔.๓ ทบทวนวำงแผนจัดท ำกรอบอัตรำครุภัณฑ์ประจ ำหน่วยให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง        
กำรจัดหน่วยและกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยในปัจจุบัน 

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

กบ.ฯ กบ.ฯ 

 ๓.๕ งานกิจการพลเรือน  
๓.๕.๑ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วม      

ของประชำชนตำมคู่มือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของหน่วยเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วย 

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

 
จอส.กร.ฯ 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๓.๕.๒ จัดระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนกิจกำรพลเรือนและก ำหนดแนวทำง     
กำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งข่ำวสำร และควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วย 

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

จอส.กร.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๓.๕.๓ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริและกำรพัฒนำช่วยเหลือ
ประชำชนเพื่อเสริมควำมมั่นคงในพื้นท่ีชำยแดนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีก ำหนด 

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

จอส.กร.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๓.๖ งานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
๓.๖.๑ พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ตำม พ.ร.บ.

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๔๒ ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

 
พ.ต.ท.บัญชำ  สมัครรัฐกิจ 

รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒) 

 
ร้อย ตชด.132 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๓.๖.๒ ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็ก 
และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบและใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

ร้อย ตชด.132 ร้อย ตชด.134-137 



๕ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๓.๖.๓ พัฒนำต่อยอดศูนย์กำรเรียนรู้จำกโรงเรียนสู่ชุมชน และขยำยผลโครงกำร
พระรำชด ำริในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ไปสู่ชุมชนและประชำชนในเขตพื้นท่ีให้บริกำร 
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่องและให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

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

ร้อย ตชด.132 ร้อย ตชด.134-137 

๓.๖.๔ น ำเทคโนโลยีและส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยมำปรับใช้ ให้เหมำะสมบน 
ควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังวำงแผนปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ตำมสถำนกำรณ์และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ท่ีอำจจะท่ีเกิดขึ้นได้ 

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

ร้อย ตชด.132 ร้อย ตชด.134-137 

๓.๗ งานการฝึก 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมเพื่ อ เพิ่ มขีดสมรรถนะของก ำลังพลให้สอดคล้องกับภำรกิจ 

ท่ีได้รับมอบหมำยและสถำนกำรณ์ในพื้นท่ี รวมท้ังปรับปรุงรูปแบบและแผนกำรฝึกอบรมท่ีทันสมัย 
เหมำะสมต่อกำรพัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกรให้สอดคล้องตำมบทบำทหน้ำท่ี ภำรกิจและ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

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

 
ธกวส.ฯ 

 
 

 
ธกวส.ฯ 

 

๓.๘ งานบริหารจัดการ 
๓.๘.๑ พัฒนำระบบศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบควบคุมบังคับบัญชำของหน่วยทุกระดับ       

ในสังกัดส ำหรับเป็นเครื่องมือกำรบริหำรของผู้บังคับบัญชำ และรองรับระบบของศูนย์ปฏิบัติกำร
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ผงป.ฯ 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๓.๘.๒ พัฒนำระบบงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวก      
ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว ลดขั้นตอนและทดแทน
ก ำลังพลท่ีขำดแคลน 

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

ผงป.ฯ, ศทส.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

3.8.3 พัฒนำระบบงำนส่ือสำรของหน่วยให้มีประสิทธิภำพรองรับกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในยุคปัจจุบัน รวมทั้งวำงแผนด ำรงกำรติดต่อส่ือสำรในรูปแบบ
และช่องทำงต่ำงๆของหน่วยได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

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

ร้อย ตชด.131 
 

ร้อย ตชด.131 
 



๖ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๓.๘.๔ ทบทวนและปรับปรุงแผนกำรให้บริกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้กับข้ำรำชกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดน และประชำชนตำมแนวชำยแดนหรือพื้นท่ีห่ำงไกลคมนำคมให้สอดคล้อง 
และรองรับกับมำตรกำรป้องกันโรคติดต่อและมำตรกำรทำงสำธำรณสุขในปัจจุบัน รวมท้ังพัฒนำ
ควำมพร้อมกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยแพทย์พระรำชทำน  

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

ร้อย ตชด.131 
 

ร้อย ตชด.134-135 

๓.๘.๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณโดยมุ่งเน้นผลงำนเชิงยุทธศำสตร์ 
และให้ควำมส ำคัญในด ำเนินกำรตำมวงรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ รวมท้ัง
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีแก่ก ำลังพลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด 
ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีหน่วยก ำหนด 

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

ผงป.ฯ ผงป.ฯ 

๓.๘.๖ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ กำรเบิกยืม 
เงินทดรองรำชกำร กำรเบิกจ่ำยเงินตำมสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปด้วย 
ควำมรวดเร็วและเป็นไปตำมระเบียบฯ ท่ีก ำหนด 

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

กง.ฯ กง.ฯ 

๔. นโยบายเนน้หนัก 
๔.๑  การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๔.๑.๑ กำรพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นภำรกิจ
อันส ำคัญสูงสุดของต ำรวจตระเวนชำยแดน ท่ีจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ โดยเฉพำะ 
กำรถวำยควำมปลอดภัย  

 
 

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

 
 

ผงป.ฯ 

 
 

ทุกหน่วย 

และกำรสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริท่ีได้รับมอบหมำย พ.ต.ท.อภิรัตน์  เป่ียมพูล 
รอง ผกก.ตชด.13 (1)  

จอส.กร.ฯ ทุกหน่วย 

๔.๑.๒ กำรสืบสำนต่อยอดกำรด ำเนินงำนของหน่วยจิตอำสำพระรำชทำนและงำนจิต
อำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ เป็นงำนท่ีทุกหน่วยจะต้องกระท ำอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ และด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมพระรำชประสงค์ 

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

จอส.กร.ฯ ทุกหน่วย 



๗ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๑.๓ กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริฯ   
ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  จะต้องมีกำรก ำกับดูแลและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำงำนโครงกำร
พระรำชด ำริในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  ให้ เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนเพื่อขยำยผล 
สู่ประชำชนในเขตพื้นท่ีให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม     

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

ร้อย ตชด.132 ร้อย ตชด.134-137 

๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล  
และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รวมท้ังสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจเป็นกรณีเร่งด่วนหรือ 
ตำมสถำนกำรณ์  เมื่อได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้ตำมขีดควำมสำมำรถ 
ของหน่วย โดยเฉพำะสถำนกำรณ์กำรชุมนุมเรียกร้อง กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ 
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและ 
โรคอุบัติใหม่ สำธำรณภัยและภัยพิบัติต่ำงๆ 

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

ผงป.ฯ ทุกหน่วย 

๔.๓ การป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดนและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่
ที่มีปัญหาด้านความม่ันคง     

  ๔.๓.๑ ด ำรงควำมมุ่งหมำยในกำรปฏิบั ติงำนตำมคุณลักษณะเฉพำะ ๓ ประกำร 
ของต ำรวจตระเวนชำยแดน โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยจะต้องมีกำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ 
หรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อภำรกิจและกำรปฏิบัติของหน่วย แล้วพิจำรณำวำงแผน
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพื้นท่ีปฏิบัติกำรและบริบทกำรเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีของหน่วย 

 

 
 

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

 
 

ผงป.ฯ 

 
 

ทุกหน่วย 

๔.๓.๒ ให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนป้องกันรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดนอันเป็นภำรกิจ
หลักของหน่วยให้เกิดผลกำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม มีกำรบูรณำกำรระบบกำรปฏิบัติงำนเบ็ดเสร็จ 
ในพื้นท่ีชำยแดน และใช้เครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจตระเวนชำยแดนเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ รวมท้ังมีระบบบริหำรจัดกำรในพื้นท่ีท่ีมีปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องรองรับพันธกิจท่ีหน่วยควบคุมทำงยุทธกำรมอบหมำย 

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

ผงป.ฯ ทุกหน่วย 



๘ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๓.๓ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวังและรักษำสถำนกำรณ์ชำยแดนโดยกำรใช้
งำนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนภำรกิจเฝ้ำระวังชำยแดน เช่น อำกำศยำนไร้คนขับ 
(Drone) ระบบตรวจจับควำมเคล่ือนไหว (Sensor) CCTV เป็นต้น มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ในพื้นท่ีอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ท้ังในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยของพื้นท่ีชำยแดน
และกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติตำมแนวชำยแดน รวมท้ังพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนให้รองรับต่อบริบทควำมเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์ชำยแดนในปัจจุบัน โดยค ำนึงถึง
กำรรักษำภำพลักษณ์ท่ีดีและส่งเสริมบรรยำกำศควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๔.๓.๔ พัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้ำนในระดับท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือและกลไกส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในระดับพื้นท่ีได้ทันทีเมื่อมีสถำนกำรณ์ 
ในพื้นท่ีชำยแดน รวมท้ังเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศรอบบ้ำนในระดับพื้นท่ี
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดเงื่อนไขและโอกำสท่ีจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน โดยกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ในเรื่องกำรลำดตระเวนร่วม ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภัยพิบัติ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๔.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
๔.๔.๑ ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม โดยมุ่งเน้นในกำรด ำเนินกำร 

ด้ำนกำรป้องกัน สืบสวน และปรำบปรำมอย่ำงเป็นระบบ โดยให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 
ต่อควำมผิดในลักษณะกระบวนกำรและกลุ่มเครือข่ำยผู้กระท ำผิดรำยใหญ่เป็นหลัก และมุ่งเน้น
อำชญำกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในพื้นท่ีชำยแดนและพื้นท่ีท่ีมีปัญหำรุนแรงหรือท่ีมีปัญหำ
กระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน โดยเฉพำะในเรื่องยำเสพติด แรงงำนต่ำงด้ำว 
กำรค้ำมนุษย์ และทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นหลัก รวมท้ังให้กำรสนับสนุนกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ
และกำรบังคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ผงป.ฯ 

 
ร้อย ตชด.134-137 



๙ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๔.๒ กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมส ำคัญ ท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่งคง 
และผลประโยชน์ของชำติตำมแนวชำยแดน จะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรและแผนกำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะกำรสกัดกั้นกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง กำรลักลอบล ำเลียงยำเสพติด 
กำรตรวจสอบแหล่งผลิต ยำเสพติดและแหล่งเพำะปลูกพืชเสพติดในพื้นท่ีชำยแดน จะต้องให้
ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง 

 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๔.๔.๓ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ปฏิบั ติงำนด้ำนปรำบปรำม
อำชญำกรรมไม่ ให้ เข้ำไปมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรกระท ำผิดและก ำรเรียกรับผลประโยชน์ 
จำกกำรกระท ำผิด รวมท้ังก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบรับรองควำมประพฤติของผู้ปฏิบัติงำน  
เป็นประจ ำและต่อเนื่อง 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๔.๔.๔  พัฒนำระบบเครือข่ำยและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน
ชำยแดนเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน และสนับสนุนกำรบูรณำกำรกระบวนกำรชุมชนบ ำบัดยำเสพติด 
ตำมนโยบำยของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

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

จอส.กร.ฯ ร้อย ตชด.134-137 

๔.๕ การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความม่ันคง   
      ๔.๕.๑ พัฒนำและขยำยผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริในโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน และศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำย รวมท้ังให้กำรสนับสนุนศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนพัฒนำช่วยเหลือ
ประชำชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ต.ท.บัญชำ  สมัครรัฐกิจ 

รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๒) 

 
ร้อย ตชด.132 

 
ร้อย ตชด.134-137 

๔.๕.๒ พัฒนำขีดควำมสำมำรถ และควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัยและกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีอย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ 
รวมท้ังก ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนโดยให้ควำมส ำคัญเร่งด่วน ในพื้น ท่ีชำยแดน 
และห่ำงไกลคมนำคมท่ีหน่วยงำนอื่นเข้ำไปไม่ถึง 

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

จอส.กร.ฯ ร้อย ตชด.134,137 



๑๐ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๔.๖ การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ 
 พัฒนำขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมของต ำรวจตระเวนชำยแดน ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ โดยเฉพำะกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนตำม 
พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมตำมท่ีก ำหนด รวมท้ังก ำหนดมำตรกำร
ในกำรเตรียมควำมพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน ชุดช่ำงสนำมต ำรวจตระเวนชำยแดน ชุดปฏิบัติกำรต่ำงๆ
ตำมแผนรักษำควำมสงบกำรชุมนุมสำธำรณะ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (แผนชุมนุม ๖๓) และ
จัดเตรียมสถำนท่ี ยำนพำหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ 
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ผงป.ฯ 

 
ทุกหน่วย 

๔.๗ การพัฒนาองค์กร  
 ๔.๗.๑ พัฒนำบริหำรจัดกำรระบบควบคุมส่ังกำรผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรและระบบควบคุมส่ังกำร
ในทุกระดับหน่วยให้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือกำรบริหำรของผู้บังคับบัญชำ และพัฒนำระบบกำร
ควบคุมส่ังกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพของหน่วยในกำรปฏิบัติภำรกิจในพื้นท่ี
ชำยแดนเมื่อมีสถำนกำรณ์ ตลอดจนสนับสนุนกำรช่วยเหลือประชำชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ 
ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ รวมท้ังสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ  
ของหน่วยได้ในอนำคต 

 
พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี 

รอง ผกก.ตชด.13 (3) 

 
ผงป.ฯ 

 
ทุกหน่วย 

๔.๗.๒ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรอบรู้และเช่ียวชำญกำรปฏิบัติงำน 
ตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์และบริบทควำมเปล่ียนแปลงของประเทศ  
รวมท้ังให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย ขวัญก ำลังใจ และสร้ำงกำรรับรู้ถึงอุดมกำรณ์
และเกียรติภูมิของต ำรวจตระเวนชำยแดน เพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในศักด์ิศรีและประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมของข้ำรำชกำรต ำรวจ 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

 ๔.๗.๓ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับหน่วย ตรวจเยี่ยมบ ำรุงขวัญและดูแลควำมเป็นอยู่        
ของผู้ใต้บังคับบัญชำและครอบครัวอย่ำงใกล้ชิด รวมท้ังประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงท่ีดีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และก ำหนดแนวทำงในกำรยกย่องส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำในทุกหน่วย แล้วผลักดันให้
เกิดผลอย่ำงแพร่หลำยจนท ำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีของหน่วยต่อไป 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 



๑๑ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๗.๔ จัดให้มีระบบสวัสดิกำรส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจและครอบครัวในทุกระดับหน่วย  
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมท้ังก ำกับดูแลกำรได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตำมระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึง 

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

ธกวส.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

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



๑๒ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๕.  นโยบายเร่งด่วน    

๕.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพผูบ้ังคับหน่วยของหน่วยปฏิบัติระดับกองก ากับการ  
  ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของผู้บังคับหน่วยระดับกองก ำกับกำรหมำยเลข ๑๖ หน่วย 
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นผู้บริหำรระดับต้นท่ีจะขับเคล่ือนนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทดสอบประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อวิเครำะห์ก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในกำรขับเคล่ือน
กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

๕.๒ การวิเคราะห์ก าหนดงานส าคัญและโครงการริเร่ิมของหน่วยระดับกองร้อยปฏิบัติการ 
  กองร้อย ตชด. เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในกำรผลิตหรือสร้ำงผลงำนของต ำรวจตระเวนชำยแดน
ให้ปรำกฏอย่ำงเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ก ำหนดงำนส ำคัญและ
โครงกำรริเริ่มของแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วย 
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอตำมควำมจ ำเป็น รวมท้ังก ำหนดแนวทำงหรือกลไกในกำรอ ำนวยกำร 
ควบคุมก ำกับดูแลเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผน
ก ำหนดกระบวนงำนในกำรวิเครำะห์ก ำหนดงำนส ำคัญและโครงกำรริเริ่มของหน่วยระดับกองร้อยปฏิบัติกำร 
โดยผ่ำนกระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติ 
ในภำพรวมของกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน อย่ำงเป็นระบบในช้ันต้น แล้วมอบหมำยให้
กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๑-๔ ไปด ำเนินกำรขับเคล่ือนให้กองร้อยปฏิบัติกำรในสังกัด 
ก ำหนดงำนส ำคัญและโครงกำรริเริ่มของแต่ละหน่วยอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมท้ังก ำหนดมำตรกำรติดตำม
ควบคุมก ำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงำนอย่ำงแท้จริง 

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

 

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.134-137 



๑๓ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.13 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

หน่วยปฏิบัติ 

๕.๓ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและมาตรการควบคุมก ากับดูแลประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๕.๓.๑ คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารจัดการ  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น 
จะต้องมีกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำกับดูแลติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น 
จึงก ำหนดให้มีกำรจัดต้ังทีมขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

   

๕.๓.๑.๑ คณะท ำงำนขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรงำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
เป็นทีมขับเคล่ือนในระดับกองบัญชำกำรท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นท่ีปรึกษำและติดตำมขับเคล่ือน         
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ในภำพรวมให้กับผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  

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

ร้อย ตชด.132 ร้อย ตชด.134-137   

๕.๓.๑.๒ ทีมขับเคล่ือนนโยบำยผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็น 
ท่ีปรึกษำติดตำมขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำฝ่ำยอ ำนวยกำร    
ท่ีรับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

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

 

ผงป.ฯ ทุกหน่วย 

๕.๓.๑.๓ ทีมบริหำรวิกฤตกำรณ์ ก ำหนดให้มีกำรจัดต้ังทีมบริหำรวิกฤตกำรณ์ในหน่วย
ระดับกองก ำกับกำร กองร้อยปฏิบัติกำร เพื่อเป็นทีมขับเคล่ือนและช่วยเหลือในกำรบริหำรจัดกำรงำน
ตำมลักษณะงำนหรืออ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยเมื่อเกิดสถำนกำรณ์หรือเมื่อได้รับค ำส่ังจำก
ผู้บังคับบัญชำให้มีกำรบริหำรจัดกำรงำนเฉพำะกรณี 

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

 

คณะท ำงำนเฉพำะกิจ, 
ผงป. 

ร้อย ตชด.134-137   

   ๕.๓.๒ มาตรการควบคุมก ากับดูแลประเมินผลการด าเนินงาน ก ำหนดให้คณะท ำงำน
ขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรท่ีจัดต้ังขึ้น จัดท ำแนวทำงกำรควบคุมก ำกับดูแลและประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน  ของหน่วยเพื่อปรับแผนกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงปีงบประมำณหรือกำรปฏิบัติห้วงต่อไป 
รวมท้ังพิจำรณำจัดท ำรูปแบบแนวทำงกำรปฏิบัติจำกหน่วยท่ีสำมำรถน ำมำเป็นตัวอย่ำงได้เพื่อขยำยผล 
กำรปฏิบัติไปยังหน่วยอื่นในปีต่อไป 

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

คณะท ำงำนเฉพำะกิจ, 
ผงป.ฯ 

ผงป.ฯ  

 
 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
     พ.ต.ต.       

( เกรียงไกร  มะลิทอง ) 
สว.กก.ตชด.13(ผงป.) 

 


