
 
นโยบายการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

พล.ต.ท. วิชิต   ปักษา  ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

**************************** 
๑.  วิสัยทัศน์  
 “กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นท่ีชายแดน” 
๒.  นโยบายทั่วไป 
 ๒.๑  ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ให ้ความส าค ัญ ส ูงส ุด ในการถวายความปลอดภ ัย   การถวายงาน          
การป้องกันระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและท่ีประทับภายใต้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติ
ของส านักพระราชวังต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์ สมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๒.๑.2 สนับสนุนการปฏิบัติ ตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.     
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ”และขยายผลการพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงร่วมสืบสานต่อยอดการน้อมน าศาสตร์พระราชา และ        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน  
  ๒.๑.3 ป้องกันและปราบปรามการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นความผิด หรือ ล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์  
  ๒.๑.4 เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญในทุกโอกาส รวมท้ัง
เผยแพร่ความรู้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามศาสตร์
ของพระราชาผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของหน่วย 
  ๒.๑.5 สร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ
เป็นจริงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
  ๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2  ด้านการพัฒนาประเทศ 
  ให้ความส าคัญในการเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ
“Thailand 4.0” ตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ   
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 ๒.3  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  ๒.๒.๑  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติตามนโยบายรัฐบาล 
แผนสันติรัฐ(กรกฏ๕๒)ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และแผนป้องกันประเทศของหน่วยควบคุม
ทางยุทธการ ด้วยการปรับการจัดก าลังเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้ าอธิปไตย  ตลอดจนภัยคุกคาม
ความมั่นคงทุกรูปแบบ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีชายแดนและพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความมั่นคง  
  ๒.๒.๒ บริหารจัดการชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล โดยปรับการจัดวางก าลังป้องกัน
และรักษาสถานการณ์ชายแดน ในพื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ีหน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย   
ให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า
ชายแดน รวมท้ังการใช้ประโยชน์พื้นท่ีท่ีมีปัญหาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒.๓ พัฒนาระบบงานการข่าวท้ังระบบเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทาง
ยุทธการ การปรับยุทธวิธีของหน่วยในการป้องกันชายแดน  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
การรักษาความสงบเรียบร้อย  และงานกิจการพลเรือนของหน่วย  โดยเฉพาะ การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวทุกระดับให้สามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว  
และน าไปใช้ได้ทันเวลา 
  ๒.๒.๔ แสวงหาข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และอาชญากรรมส าคัญ
ตามแนวชายแดน ในเชิงลับและเปิดเผย  โดยประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วย
ข่าวต่างๆ ท้ังภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน  โดยเฉพาะในพื้นท่ีปฏิบัติการ    
  ๒.๒.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน
โดยใช้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวชายแดน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเข้าสู่ประเทศผ่านช่องทางชายแดนต่างๆ
ของชุมชน รวมถึง ยกระดับความรู้สึกของประชาชนในพื้นท่ีชายแดนให้เกิดความรัก เชื่อมั่น
ศรัทธาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วย 
  ๒.๒.๖ ร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้านในระดับต่างๆ 
และในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันหรือ       
เกิดปัญหาเขตแดนท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน   โดยเฉพาะการร่วมส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนทางบก ทางน้ า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศ
รอบบ้านแก่ประชาชนในพื้นท่ีชายแดน  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่น 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 
  ๒.๒.7 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยต้องให้ความส าคัญต่อ
การป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีสนับสนุนการก่อการร้ายใช้พื้นท่ีอาณาเขต
ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีพักพิง พื้นท่ีทางผ่าน หรือพื้นท่ีแสวงหาปัจจัยสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจน
ใช้เป็นพื้นท่ีก่อความรุนแรง หรือกระท าการก่อการร้าย  โดยเตรียมพร้อมก าลังพล ให้พร้อมเผชิญ
สถานการณ์ทุกรูปแบบ และสามารถตอบโต้ได้ทันที  
  ๒.๒.8  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในหน้าท่ีของ
ต ารวจควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน 
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 ๒.4  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส าคัญ 
  ๒.4.๑  ด้านยาเสพติด 
   ๒.4.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล 
โดยยึดกฎหมาย และหลักนิติธรรม 
   ๒.4.๑.๒ ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติด และเครือข่าย
ในทุกระดับด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การสกัดกั้นขบวนการลักลอบ
น าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
         ๒.4.๑.๓ ใหค้วามส าคัญในการป้องกันกลุม่เสี่ยงท่ีเป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใชแ้รงงาน 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานในพื้นท่ีปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะครูต ารวจ ( D.A.R.E. ) ในการสร้างเกราะคุ้ม
กันให้กับเด็ก เยาวนชนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
   ๒.4.๑.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายการข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
ส านวนการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงกัน และน ามาใช้เป็นหลักฐานสู่การด าเนินคดี รวมถึงการ
พัฒนาการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 
   ๒.4.๑.๕ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชายแดน     
ในประเทศ และประเทศรอบบ้าน ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้น    
สารตั้งต้นและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
   ๒.4.๑.๖ สนับสนุนการเป็ นส่ วนหนึ่ งในการร่วมผลักดันความร่วมมื อ       
แผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน  

  ๒.4.๒ ด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   ๒.4.๒.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ด้วยการให้ความส าคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตส านึกและปลูกฝังอุดมการณ์ในการรัก      
หวงแหนป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
กลุ่มเด็กและเยาวชนรอบท่ีตั้งหน่วย หรือในพื้นท่ีปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาสและให้ถือเป็นหน้าท่ี
ของต ารวจตระเวนชายแดนทุกนาย 
   ๒.4.๒.๒ ใช้มาตรการการข่าว เพื่ อน าไปสู่การจับกุม ขยายผลและ
ด าเนินคดีกับผู้จ้างวาน หรือนายทุนท่ีอยู่เบื้องหลัง รวมท้ังเน้นการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
โดยเฉพาะไม้พะยูง รวมท้ังอุปกรณ์การกระท าผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับ
สัตว์ป่า ตลอดจนจับกุมผู้ลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   ๒.4.๒.๓ ประสานแผนและบูรณาการ การปฏิบัติ ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้ท าลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   ๒.4.๒.๔ สนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ขยะทะเล และ ฝุ่นพิษ PM ๒.๕ เป็นต้น 
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  ๒.4.๓ ด้านอาชญากรรมอื่นๆ 
   ๒.4.๓.๑ เน้นการปฏิบัติ ท้ังมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้า
สินค้าหลบหนีศุลกากร อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น  
   ๒.4.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับต ารวจท้องท่ี 
และต ารวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของต ารวจตระเวนชายแดน 
                         2.4.3.3 การปฏิบัติงานปราบปรามจับกุมอาชญากรรม ต้องด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายให้ถูกต้อง เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากสังคม 

 ๒.5 การรักษาความมั่นคงภายใน 
  ๒.5.๑ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   ๒.5.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าว โดยเฉพาะ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนในพื้นท่ีเสี่ยง      
การพัฒนาความมั่นคง  การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ   
   ๒.5.๑.2  ร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
หน่วยงานภาครัฐภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยอย่างเป็นระบบ  มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของ 
“เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหา 
   ๒.5.๑.3  ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ท่ีเห็นต่างจาก
รัฐ ในพื้นท่ีปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย รองรับ
การพูดคุยเพื่อสันติ 
   ๒.5.๑.4  สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ด้วยการยุติ
เหตุร้ายรายวัน ลดความรุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ด้วยการค้นและท าลาย ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย เพ่ือจ ากัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม    
   ๒.5.๑.5  สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข้ง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาท่ีถูกต้องกับ
ประชาชน 
  ๒.5.๒  การจัดก าลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราวบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ๒.5.๒.๑  การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายในทุกระดับ 
จะต้องมีการมอบหมายอย่างชัดเจนและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
   ๒.5.๒.๒  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยและก าลังพลให้มีความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง 
   ๒.5.๒.๓  พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังใน
การสร้างเง่ือนไข ความขัดแย้งในพื้นท่ี 
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 ๒.6  การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 
  ๒.6.๑  กองร้อย ตชด. เป็นหน่วยหลักในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ี
รับผิดชอบ โดยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และต้องเป็นท่ี
พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  ๒.6.๒  พัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน  การมีระเบียบวินัยของข้าราชการต ารวจท่ี
ปฏิบัติงาน ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ ใช้กิริยาท่ียิ้มแย้ม  
อดทน พูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง หรือปะทะตอบโต้ในการปฏิบัติงาน    
  ๒.6.๓  สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 
  ๒.6.๔ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทางบก 
ทางน้ า ทางอากาศท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒.7  การบริหารจัดการที่ดี  ดังนี้ 
       ๒.7.๑ ด้านบุคลากร 
                        ๒.7.๑.๑  ปรับเกลี่ยก าลังพลปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒.7.๑.2  วางแผนสรรหาก าลังพลให้ เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
โครงสร้าง และยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  รวมถึงวางแผนเส้นทาง
ความเจริญก้าวหน้าในสายงาน 
          ๒.7.๑.3  ดูแลเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยงอันตรายหรือ
ปฏิบัติงานหนัก ซึ่งอาจเกิดความเครียด  โดยให้พิจารณาสวัสดิการเพิ่ม หรือ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนก าลังพลอย่างเหมาะสม 
        ๒.7.๑.๔ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ให้เป็นต ารวจมืออาชีพ
ให้กับก าลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ผู้มีอิทธิพล ไม่เรียกรับผลประโยชน์
เกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเชื่อมั่น  
   ๒.7.๑.5  เน้นให้ก าลังพลมีจิตส านึกในการรักษาวินัยบนพื้นฐานของความ
ร่วมมือ อย่างเคร่งครัด 

        ๒.7.๑.6  พัฒนา ศึกษา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในแต่ละสายให้มี
ทักษะความรู้ ในการปฏิบัติงานทุกมิติอยู่ เสมอ โดยเฉพาะ การฝึกอบรมทางยุทธวิธีต ารวจ             
การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ความช านาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆ ในปัจจุบัน  
   ๒.7.๑.7 เสริมสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างก าลังพลกับ
หน่วย และสงวนรักษาก าลังพลท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานของหน่วย   
   ๒.7.๑.8  การปรับย้ายก าลังพล และการพิจารณาความดีความชอบ       
ต้องยึดหลักคุณธรรม ความรู้และความสามารถ และหลักธรรมาภิบาล 
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       ๒.7.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย 
                           ๒.7.๒.๑ พัฒนาและเสนอแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้างการจัดองค์กร  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะท่ี
ขาดแคลนก าลังพล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
            ๒.7.๒.๒ ปรับปรุงอัตราการจัดและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองบัญชาการ 
ต ารวจตระเวนชายแดนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน  

  ๒.7.๓ ด้านระบบ 
   ๒.7.๓.๑  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จาก ศปก. ของหน่วยในการติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นท่ี  
โดยประสาน ศปก.ตชด.อย่างใกล้ชิด เพ่ือรายงานเหตุน่าสนใจ ติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์      
   ๒.7.๓.๒  พัฒนาหน่วยฝึก  กก.๑ – ๙ บก.กฝ.บช.ตชด., บก.สอ.บช.ตชด. 
ให้มีความพร้อม  มีมาตรฐาน ท้ังบุคลากร ต ารา คู่มือ และเครื่องช่วยฝึก เพ่ือให้มีขีดความสามารถ
รองรับการฝึกอบรมบุคลากร และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
           ๒.7.๓.๓  พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้านและ
พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       ๒.7.๓.4  น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมถึง
การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริงต่อประชาชน รวมถึงพัฒนาบุคลากร และระบบงานการประชาสัมพันธ์    
ของหน่วยให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  
           ๒.7.๓.5  จัดตั้งนักวิจัยของหน่วย และพัฒนานักวิจัยให้สามารถศึกษาวิจัย
และการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ภาครัฐ และภาคเอกชน และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยในหลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ และผลการประเมิน/วิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

      ๒.7.๔ ด้านสถานที่ 
   ๒.7.๔.๑  ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีท างาน อาคาร บ้านพักอาศัยให้เป็นระเบียบ    
มีความสะอาด ทันสมัย และมีความปลอดภัย 
   ๒.7.๔.๒  จัดกิจกรรม ๕ ส. ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.7.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญก าลังใจ 
         ๒.7.๕.๑ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของข้าราชการต ารวจและครอบครัว  
   ๒.7.๕.2  จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของ
ข้าราชการต ารวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
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      ๒.7.๕.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ 
   ๒.7.๕.4  ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการต ารวจและครอบครัวให้เข้าถึง
สิทธิและการบริการท่ีพึงได้รับอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและเพียงพอ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที  
   ๒.7.๕.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัวได้มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลให้ข้าราชการต ารวจ            
มีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดสภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานจากครอบครัว
หรือจากความเจ็บป่วยอย่างท่ัวถึง 

  ๒.7.6  ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

2.7.6.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน 
งบเหลือจ่ายทุกกรณีให้ส่งคืนกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  หากไม่ส่งคืน มอบหมายให้ 
ฝ่ายงบประมาณกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ดึงเงินจากหน่วยมาตั้ง ท่ีกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือใช้ในภารกิจท่ีจ าเป็น  

2.7.6.2 กรณีรายการใดท่ีขอกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้     
เมื่อกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินกันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  

2.7.6.3 ให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปพร้อมกัน ในระหว่างการขับเคล่ือนงบประมาณปี พ.ศ.2563  
   2.7.6.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเปลี่ยนใหม่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560      
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

2.7.6.5 ให้หน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดท า เอกสารหลักฐานต่างๆ
ด้านการเงินให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดท าใบส าคัญส่งเบิกจ่ายเงิน    
ด้านรายจ่ายประจ า การจัดท าแบบรูปรายการในการตั้งค าของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุน 
เพ่ือให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓.  นโยบายเร่งด่วน 
 ๓.๑ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.    
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน   
ของประชาชน ตามประเภทจิตอาสา ๓ ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา  จิตอาสาเฉพาะกิจ และ
จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 ๓.๒ พัฒนาโครงการ ๘ โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร           
ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ให้ประสบความส าเร็จ  และเป็นผู้น าในการพัฒนาขยายผลสูห่มู่บ้าน 
ชุมชนชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการมีทักษะชีวิตท่ีเข้มแข็ง
ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๓.๓ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท้ังในด้านการศึกษา ความเป็นครูต ารวจ
ตระเวนชายแดนมืออาชีพ  ความก้าวหน้าในสายงานแก่ครู   และส่งเสริมการศึกษาและการประกอบ
อาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ตลอดจนการดูแลความเป็นอยู่  สวัสดิการ
ค่าตอบแทนต่างๆ  แก่ ครแูละผู้ดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 ๓.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
เหมาะสมกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา     
การเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
 ๓.๕ ขับเคลื่อนโครงการทุกโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยให้ ประสบ
ความส าเร็จ เป็นรูปธรรม โดยมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
และประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือความมั่นคงในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  
 3.๖ พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อม    
ในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ และภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓.๗ บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นการป้องกันทุกมิติ  
สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พื้นท่ีชั้นใน โดยเฉพาะมุ่งเน้นเป้าหมายท่ี
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการล าเลียง ตลอดจนกลุ่มขบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีปัญหา แหล่งชุมชน สถานศึกษา รวมถึงเพิ่มความเข้ม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการหาข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามยุทธวิธี และปลอดภัย 

3.๘ สนับสนุนและบูรณาการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ว่าการค้ามนุษย์ เป็นภัยใกล้ตัวและ               
เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  การเคารพสิทธิมนุษยชน  ร่วมกับการกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์  และการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์
 3.๙ พัฒนากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
และระบบสื่อสารทางเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ การจัดท าแอพลิเคชั่นสถานีวิทยุกระจายเสียง
ต ารวจตระเวนชายแดน ควบคู่กับ การพัฒนารูปแบบช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย
และผลการปฏิบัติงานของหน่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาคในวงกว้าง Real Time    
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ยูทูป  เป็นต้น 
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 ๓.๑๐ เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึง
เตรียมพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ สิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมชนิดของภัยต่างๆ ท้ังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ  โดยเฉพาะ
การให้ความส าคัญกับพื้นท่ีท่ีเกิดภัยซ้ าซากหรือพื้นท่ีเส่ียง  
 ๓.๑๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ด้านการฝึก  มีระเบียบวินัย การปฏิบัติตน มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านและมีความเป็นต ารวจมืออาชีพ  รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดใีนด้านสวัสดิการ บ้านพัก และส่งเสริมรายได้เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 
 ๓.๑๒ พัฒนาจัดระบบพื้นท่ีหน่วยงาน อาคารบ้านพัก ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เสมือนบ้านหลังท่ีสอง และให้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
หน่วยอย่างเต็มที ่ 
 ๓.๑๓ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายการบริหาร
ราชการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติตามท่ีมอบหมายให้กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

********************************* 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางมอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ ควบคมุ ก ากับดูแลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และมอบหมาย “หน่วยเจา้ภาพ” และ “หน่วยปฏบิัติ” ในสังกดั กก.ตชด.๑๓ 
 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

  ๑. นโยบายทั่วไป 
     ๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังนี้ 
           ๑.๑.๑ ให้ความส าคัญสูงสุดในการถวายความปลอดภัย  การถวายงาน การป้องกัน
ระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับภายใต้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติของ
ส านักพระราชวังต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์ สมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 

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

 
 
 

ผงป.ฯ 
 

 
 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

           ๑.๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”
และขยายผลการพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
รวมถึงร่วมสืบสานต่อยอดการน้อมน าศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศ  มหาภูมิพลอดุ ลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ 
 

ทุกหน่วย 

           ๑.๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิด หรือ ล่วงละเมิดพระ

บรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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

ผงป.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

           ๑.๑.๔ เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญในทุกโอกาส รวมทั้งเผยแพร่

ความรู้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามศาสตร์ของ
พระราชาผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของหน่วย 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ทุกหน่วย 
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นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

           ๑.๑.๕ สร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ

เป็นจริงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ทุกหน่วย 
 

           ๑.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม  

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

    ๑.๒  ด้านการป้องกันประเทศ    
          ให้ความส าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี     
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ“Thailand   4.0” ตามอ านาจหน้าที่     
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

๑.๓  ด้านการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
     ๑.๓.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพ่ือความมั่นคงในทุกมิติตามนโยบายรัฐบาล แผนสันติรัฐ
(กรกฏ๕๒) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และแผนป้องกันประเทศของหน่วยควบคุมทางยุทธการ 
ด้วยการปรับการจัดก าลังเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้ าอธิปไตย  ตลอดจนภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ 
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ที่มีปัญหาความมั่นคง 

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

     ๑.๓.๒ บริหารจัดการชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล โดยปรับการจัดวางก าลังป้องกันและ
รักษาสถานการณ์ชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย ให้สอดคล้อง
กับการเป็นประชาคมอาเซียน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์พื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ผงป.ฯ 
 

รอ้ย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 



-๓- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

 ๑.๓.๓ พัฒนาระบบงานการข่าวทั้งระบบเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางยุทธการ 
การปรับยุทธวิธีของหน่วยในการป้องกันชายแดน  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และงานกิจการพลเรือนของหน่วย  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว
ทุกระดับให้สามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว  และน าไปใช้ได้ทันเวลา 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

 ๑.๓.๔ (๑) แสวงหาข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับความอาชญากรรมส าคัญตามแนวชายแดน     
ในเชิงลับและเปิดเผย โดยประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวต่างๆ              
ทั้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

          ๑.๓.๔ (๒) แสวงหาข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับข่าวความมั่นคงของชาติ ตามแนวชายแดน 
ในเชิงลับและเปิดเผย โดยประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวต่างๆ  
ทั้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

 ๑.๓.5 (๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้านโดย
ใช้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลาง  

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

          ๑.๓.5 (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจาก
อาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศผ่านช่องทางชายแดนต่างๆของชุมชน  รวมถึง ยกระดับความรู้สึก
ของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนให้เกิดความรัก เชื่อมั่นศรัทธาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วย 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

 ๑.๓.๖ ร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้านในระดับต่างๆ และ     
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันหรือเกิดปัญหาเขตแดน   
ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  โดยเฉพาะการร่วมส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก     
ทางน้ า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดน  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ      
ด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

 ๑.๓.๗  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในหน้าที่ของต ารวจ
ควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน 

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  



-๔- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

    ๑.๔  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส าคัญ 
           ๑.๔.๑  ด้านยาเสพติด 
 ๑.๔ .๑ .๑ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล  
โดยยึดกฎหมาย และหลักนิติธรรม 

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

 
ขว.ฯ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

      ๑.๔.๑.๒ ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดและเครือข่ายในทุกระดับ
ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การสกัดกั้นขบวนการลักลอบน าเข้า  
ยาเสพติดตามแนวชายแดน 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

           ๑.๔.๑.๓ ให้ความส าคัญในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะครูต ารวจ ( D.A.R.E. ) ในการสร้างเกราะคุ้มกัน
ให้กับเด็ก เยาวนชนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

   ๑.๔.๑.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายการข่าวเกี่ยวกับการกระท าความผิด  ส านวน 
การสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงกัน และน ามาใช้เป็นหลักฐานสู่การด าเนินคดี รวมถึงการพัฒนา  
การแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

 ๑.๔.๑.๕ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชายแดนในประเทศ และ
ประเทศรอบบ้าน ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้ งต้น 
และการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

 ๑.๔.๑.๖ สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อน
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   



-๕- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

        ๑.๔.๒ ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
  ๑.4.๒.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ด้วยการให้ความส าคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตส านึกและปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักหวงแหนป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน 
รอบที่ตั้งหน่วย หรือในพ้ืนที่ปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาสและให้ถือเป็นหน้าที่ของต ารวจตระเวน
ชายแดนทุกนาย 

 
พ.ต.ท.ชัชวาลย์  รัชตะประกร 

รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๓) 

 
ร้อย ตชด.๑๓๒ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

        ๑.4.๒.๒ ใช้มาตรการการข่าว เพ่ือน าไปสู่การจับกุม ขยายผลและด าเนินคดีกับผู้จ้าง
วาน หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง 
รวมทั้งอุปกรณ์การกระท าผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับสัตว์ป่า ตลอดจนจับกุม
ผู้ลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

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

ขว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗   

                 ๑.4.๒.๓ ประสานแผนและบูรณาการ การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามผู้ท า
ลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

  ๑.4.๒.๔ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดน 
เช่น หมอกควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ขยะทะเล และ ฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นต้น 

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

        ๑.๔.๓ ด้านอาชญากรรมอ่ืนๆ 
    ๑.4.๓.๑  เน้นการปฏิบัติทั้งมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงบริเวณชายแดน เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้าสินค้าหลบหนี
ศุลกากร อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น  
  ๑.4.๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับต ารวจท้องที่ และ
ต ารวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของต ารวจตระเวนชายแดน 
                  ๑ .4 .3 .3  การปฏิบั ติ งานปราบปรามจับกุม อาชญากรรมต้องด า เนิ นการ 
ตามกระบวนการทางกฎหมายให้ถูกต้อง เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากสังคม 

   

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

ผงป.ฯ 
 

ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

   



-๖- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

    ๑.๕ การรักษาความม่ันคงภายใน 
 ๑.๕.๑ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ๑.5.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการข่าว โดยเฉพาะ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนในพ้ืนที่เสี่ยงการพัฒนา 
ความมั่นคง  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ   

 
 

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

 
 

ผงป.ฯ 
  

 
 

ร้อย ตชด.๑๓๓ 
 

      ๑.5.๑.2 ร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยอย่างเป็นระบบ  มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของ 
“เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหา 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๓ 

     ๑.5.๑.3  ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม ปลอดภัย รองรับ 
การพูดคุยเพ่ือสันติ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๓ 

     ๑.5.๑.4  สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้าย
รายวัน ลดความรุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ด้วยการค้นและท าลาย ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย เพ่ือจ ากัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๓ 

     ๑.5.๑.5  สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข้ง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชน 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๓ 

   ๑.๖  การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน  
 ๑.๖.๑ กองร้อย ตชด. เป็นหน่วยหลักในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และต้องเป็นที่ พ่ึ ง 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  



-๗- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

   ๑.๖.๒  พัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน  การมีระเบียบวินัยของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงาน  
ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ให้ เกียรติ  ใช้กิริยาที่ยิ้มแย้ม  อดทน  
พูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง หรือปะทะตอบโต้ในการปฏิบัติงาน 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

 ๑.๖.๔ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะ
การเตรียมความพร้อมตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗  

    ๑.๗  การบริหารจัดการที่ดี    
           ๑.๗.๑ ด้านบุคลากร 
             ๑.๗.๑.๑  ปรับเกลี่ยก าลังพลปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
ธกวส.ฯ 

 
ทุกหน่วย 

  ๑.7.๑.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ให้เป็นต ารวจมืออาชีพให้กับ
ก าลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ผู้มีอิทธิพล ไม่เรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับ  
ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ประชาชนเชื่อมั่น 

   

 ๑.7.๑.๓  เน้นให้ก าลังพลมีจิตส านึกในการรักษาวินัยบนพื้นฐานของความร่วมมือ 
อย่างเคร่งครัด 

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

ธกวส.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

                 ๑.7.๑.๔  พัฒนา ศึกษา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในแต่ละสายให้มีทักษะ
ความรู้   ในการปฏิบัติงานทุกมิติอยู่เสมอ โดยเฉพาะ การฝึกอบรมทางยุทธวิธีต ารวจ การฝึกอบรมเพ่ิม
ทักษะ ความช านาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน  

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

ธกวส.ฯ 
 

ทุกหน่วย 



-๘- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

                 ๑.7.๑.๕ เสริมสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างก าลังพลกับหน่วย และ
สงวนรักษาก าลังพลที่มีอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานของหน่วย                

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 
 
 

 ๑.7.๑.๖  การปรับย้ายก าลังพล และการพิจารณาความดีความชอบต้องยึด          
หลักคุณธรรม ความรู้และความสามารถ และหลักธรรมาภิบาล 

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

ธกวส.ฯ 
 

ทุกหน่วย 
 

      ๑.๗.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย                            
               ๑.๗.๒.๑  พัฒนาและเสนอแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้างการจัดองค์กรให้มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะที่ 
ขาดแคลนก าลังพล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

               ๑.๗.๒.๒  ปรับปรุงอัตราการจัดและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน 

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

กบ.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

      ๑.๗.๓ ด้านระบบ    
                    ๑.๗.๓.๑  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง และ 
ใช้ประโยชน์จาก ศปก. ของหน่วยในการติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพ้ืนที่   
โดยประสาน ศปก.ตชด.อย่างใกล้ชิด เพ่ือรายงานเหตุน่าสนใจ ติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหา  
การปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

          ๑.๗.๓.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้านและพัฒนา
ระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

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

ศทส.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

                ๑.๗.๓.๔  น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมถึงการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อประชาชน รวมถึงพัฒนาบุคลากร และระบบงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วย 
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 



-๙- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

      ๑.7.๓.5  จัดตั้งนักวิจัยของหน่วย และพัฒนานักวิจัยให้สามารถศึกษาวิจัยและ 
การพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
และภาคเอกชน และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการน าผลงานวิจัยใน
หลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ และผลการประเมิน/วิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นรูปธรรม 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

      ๑.๗.๔ ด้านสถานที่ 
  ๑.7.๔.๑  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท างาน อาคาร บ้านพักอาศัยให้เป็นระเบียบ มีความ
สะอาด ทันสมัย และมีความปลอดภัย 

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

 
ธกวส.ฯ 

 
ทุกหน่วย 

  ๑.7.๔.๒  จัดกิจกรรม ๕ ส. ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง พ.ต.ท.อภิรัตน ์   เปี่ยมพูล 
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑) 

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

      ๑.๗.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญก าลังใจ    
               ๑ .7.๕.๑ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของ
ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

               ๑.7.๕.2  จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

      ๑.7.๕.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัวให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีเกียรต ิ

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

      ๑ .7.๕.4  ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการต ารวจและครอบครัวให้เข้าถึงสิทธิ 
และการบริการที่พึงได้รับอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและเพียงพอ เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 



-๑๐- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

          ๑.7.๕.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัวได้มีกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลให้ข้าราชการต ารวจมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดสภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานจากครอบครัวหรือจากความเจ็บป่วย
อย่างทั่วถึง 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

      ๑.๗.๖ ดา้นงบประมาณ การเงิน และพัสดุ                
     ๑.7.6.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบเหลือจ่าย
ทุกกรณีให้ส่งคืนกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  หากไม่ส่งคืน มอบหมายให้  
ฝ่ายงบประมาณกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ดึงเงินจากหน่วยมาตั้ง ทีก่องบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือใช้ในภารกิจที่จ าเป็น 

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

 
ผงป.ฯ 

 
ผงป.ฯ 

    ๑ .7.6.2 กรณี รายการ ใดที่ ข อกั น เงิน /ขย าย เงิน ไว้ เบิ กจ่ าย เห ลื่ อ มปี ไว้ เมื่ อ
กระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินกันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

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

ผงป.ฯ ผงป.ฯ 

   ๑ .7.6.3 ให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบประมาณ  พ .ศ .2564  
ไปพร้อมกัน ในระหว่างการขับเคลื่อนงบประมาณป ีพ.ศ.2563 

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

ผงป.ฯ ผงป.ฯ 

   ๑ .7.6.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ  ในเรื่องกฎหมาย  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ 
เปลี่ยนใหม่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

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

กบ.ฯ กบ.ฯ 

   ๑.7.6.5 ให้หน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดท า เอกสารหลักฐานต่างๆด้านการเงินให้
เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดท าใบส าคัญส่งเบิกจ่ายเงิน ด้านรายจ่ายประจ า 
การจัดท าแบบรูปรายการในการตั้งค าของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุน เพ่ือให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

กง.ฯ กง.ฯ 

 

 

 



-๑๑- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๒. นโยบายเร่งด่วน    

     ๒.๑ นโยบายที่ ๑ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ 
วปร. “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง  ๆเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน   
ของประชาชน ตามประเภทจิตอาสา ๓ ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา  จิตอาสาเฉพาะกิจ และ 
จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ทุกหน่วย 

     ๒.๒ นโยบายที่ ๒ พัฒนาโครงการ ๘ โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร           
ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ให้ประสบความส าเร็จ  และเป็นผู้น าในการพัฒนาขยายผลสู่หมู่บ้าน 
ชุมชนชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ่ึงพาตนเองได้ บนพ้ืนฐานของการมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง
ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

      ๒.๓ นโยบายที่ ๓  พัฒนาบุคลากรโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งในด้านการศึกษา ความเป็น
ครูต ารวจตระเวนชายแดนมืออาชีพ  ความก้าวหน้าในสายงานแก่ครู   และส่งเสริมการศึกษา 
และการประกอบอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ตลอดจนการดูแลความเป็นอยู่  
สวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆ  แก่ ครูและผู้ดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

     ๒.๔ นโยบายที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย เหมาะสมกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน ควบคู่กับการน าเทคโนโลยี 
มาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

    ๒.๕ นโยบายที่ ๕  ขับเคลื่อนโครงการทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยให้ 
ประสบความส าเร็จ เป็นรูปธรรม โดยมีพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
และประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 



-๑๒- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

    ๒.๖ นโยบายที่  ๖  พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ และภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

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

ธกวส.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

    ๒.๗ นโยบายที่  ๗ บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเน้น 
การป้องกันทุกมิติ  สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พ้ืนที่ชั้นใน โดยเฉพาะ
มุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการล าเลียง ตลอดจนกลุ่มขบวนการ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหา แหล่งชุมชน สถานศึกษา รวมถึงเพ่ิมความเข้ม  
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการหาข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามยุทธวิธี 
และปลอดภัย 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

   ๒.๘ นโยบายที่ ๘  สนับสนุนและบูรณาการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว 
และเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  การเคารพสิทธิมนุษยชน  ร่วมกับการกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังต่อกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์  และการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

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

ผงป.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 

   ๒.๙ นโยบายที่  ๙ พัฒนากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกองบัญชาการต ารวจ 
ตระเวนชายแดน และระบบสื่อสารทางเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ การจัดท าแอพลิเคชั่นสถานี
วิทยุกระจายเสียงต ารวจตระเวนชายแดน ควบคู่กับ การพัฒนารูปแบบช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยและผลการปฏิบัติงานของหน่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาคในวงกว้าง 
Real Time อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น youtube เป็นต้น 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒  สถานีวิทยุ ตชด. กก.
ตชด.๑๓  

  ๒.๑๐ นโยบายที่ ๑๐  เฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
รวมถึงเตรียมพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ สิ ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมชนิดของภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ  
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับพื้นท่ีที่เกิดภัยซ้ าซากหรือพ้ืนที่เสี่ยง  
 

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

ร้อย ตชด.๑๓๒  ร้อย ตชด.๑๓๔-๑๓๗ 



-๑๓- 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผกก.ตชด.๑๓ 
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

  ๒.๑๑ นโยบายท่ี ๑๑ 
 ๒.๑๑(๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ด้านการฝึก 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

 ๒.๑๑(๒) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย  พ.ต.ท.อภิรัตน ์   เปี่ยมพูล 
รอง ผกก.ตชด.๑๓ (๑) 

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

 ๒.๑๑(๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านและ    
มีความเป็นต ารวจมืออาชีพ   

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

ธกวส.ฯ ธกวส.ฯ 

 ๒.๑๑(๔) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสวัสดิการ บ้านพัก และส่งเสริมรายได้เป็น
สวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

  ๒.๑๒ นโยบายที่ ๑๒  พัฒนาจัดระบบพ้ืนที่หน่วยงาน อาคารบ้านพัก ปรับภูมิทัศน์ ให้มี 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เสมือนบ้านหลังที่สอง และให้ใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีหน่วยอย่างเต็มที่  

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

ธกวส.ฯ ทุกหน่วย 

  ๒.๑๓ นโยบายที่ ๑๓  ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบาย 
การบริหารราชการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติตามที่ มอบหมาย 
ให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

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

ผงป.ฯ ทุกหน่วย 

  
 

      ตรวจแล้วถูกต้อง 

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


