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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๑  ห้วงต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๓ – ๓๑ มี.ค.๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

 ครั้งท่ี ๒ ห้วงต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 

         หน่วยรายงาน...................................................................................(สำหรับหน่วยเจ้าภาพหลัก) 

นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
 

๑.นโยบายทั่วไป 

  ๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์ร ักษาไว้ซ ึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษ ัตร ิ ย ์  และการปกครอง ในร ะบอบประช าธ ิ ป ไ ตย                    
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังน้ี 

        ๑ .๑ .๑ ให ้ ความสำค ัญสู งส ุด ในการถวายความปลอดภัย                
การถวายงาน การป้องกัน ระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ
ภายใต้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติของสำนักพระราชวังต้องเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ สมพระเกียรติมีประสิทธิภาพสูงสุด สมพระเกียรติ 
โดยทุกครั ้งให้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด  

 
 

- การถวายความปลอดภัย   จำนวน .............. ครั้ง 

-  ป ้องก ันระง ับอ ัคค ีภ ัยในเขตพระราชฐานและท ี ่ประทับ          
จำนวน ................ ครั้ง 

 
 
 

ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 

 
 
 

บก.ตชด.ภาค ๑ – ๔  
บก.สอ.ฯ 

      ๑.๑.๒ สนับสนุนการการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และขยาย
ผลการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ รวมถึงการสืบสานต่อยอด      
การน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ไปขยายผลการปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

-  สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน........ครั้ง 

-  จำแนกเป็น 
(๑) จิตอาสาพัฒนา.......................ครั้ง 

(๒) จิตอาสาเฉพาะกิจ...................ครั้ง 

(๓) จิตอาสาภัยพิบัติ......................ครั้ง 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

       ๑.๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด 
หรือล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 

- สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เข้าข่ายเป็น
ความผิด หรือล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน..........ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 
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       ๑.๑.๔ เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจที ่สำคัญในทุก
โอกาส รวมทั้งเผยแพร่ความรู้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาตามเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ 
ของหน่วย 

 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจ  
ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน ............... ครั้ง 

- เผยแพร่ความรู้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ         
จำนวน ............. ครั้ง 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

       ๑.๑.๕ สร ้างท ัศนคติ ค ่าน ิยม ปล ูกฝ ังให้ประชาชนมีความรู้       
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- จ ัดก ิจกรรม/รณรงค ์สร ้างท ัศนคติ ให ้ประชาชนมีความรู้         
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ...... ครั้ง 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

       ๑.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- ดำเนินงาน รร.ตชด. จำนวน.................รร. 
- สรุปผลการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ 
  (๑) การเสด็จเย่ียม รร.ตชด. ............. ครั้ง 
  (๒) เรื่องอื่นๆ (ระบุ)...................... 

ฝอ๗ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

 ๑.๒ ด้านการพัฒนาประเทศ  
      ให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื ่อนการพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) และ
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

- - กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยให้รองรับและ
สนับสนุนการขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิรูปประเทศ แผน ๑๒ฯ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ  และ “Thailand 4.0” 

        แล้วเสร็จ เมื่อ...........       อยู่ระหว่างดำเนินการ   
        ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

๑.๓ ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

       ๑.๓.๑ พัฒนาการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ   
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุ ขณะประสบเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
อย่างเป็นระบบ 

- มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไร 

  (1) ก่อนปฏิบัติ ...................................(ระบุรายละเอียด) 
  (2) ขณะปฏิบัติ ..................................(ระบุรายละเอียด) 
  (3) หลังเกิดเหตุ .................................(ระบุรายละเอียด) 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

      ๑.๓.๒ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ         
ที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนสันติรัฐ ๔๘ 
แผนกรกฏ ๕๒ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันประเทศ 
ของหน่วยควบคุมทางยุทธการ ในการเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย
และภัยคุกคามความั่นคงทุกรูปแบบ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติ
และรักษาความสงบเรียบร้อยนพื้นที ่ชายแดนและพื้นที ่ที่มีปัญหาความ
มั่นคง 

- จัดทำแผน/คำสั่ง ป้องกันชายแดนของหน่วยควบคุมทางยุทธการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในส่วนรับผิดชอบ 

          แล้วเสรจ็ เมื่อ...........      อยู่ระหว่างดำเนินการ   
        ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 



3 
 

นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
       ๑.๓.๓ บริหารจัดการชายแดนทั้งทางบก และชายฝั่งทะเล โดยปรับ
การจัดวางกำลังป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน ชายฝั ่งทะเล      
ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย และ     
ตามสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน
รวมทั้งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีปัญหาร่วมกันกับประเทศรอบบ้าน 

-จัดวางกำลังป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน ชายฝั่งทะเล              
จำนวน .............. นาย 

-มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่มีปัญหาร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
จำนวน...........ครั้ง 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

       ๑.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถระบบงานการข่าวกรองทั้งระบบ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางยุทธการ การปรับยุทธวิธี
ของหน่วยในการป้องกันชายแดน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
การร ักษาความสงบเร ียบร้อย และงานกิจการพลเร ือนของหน่วย
โดยเฉพาะการพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานด้านการข่าวทุกระดับให้สามารถผลิต
ข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และนำไปใช้ได้ทันเวลา 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล และหน่วยงานด้าน
การข่าว   

-พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวให้สามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน...................คน 
-มีการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมศักยภาพระบบฐานข้อมูลและหน่วยงาน
ด้านการข่าวอย่างไรบ้าง 
.........................อธิบาย........................... 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

      ๑.๓.๕ แสวงหาข่าวสารสำคัญเกี ่ยวกับความมั่นคงของชาติ และ
อาชญากรรมสำค ัญตามแนวช ายแดนในเช ิ งล ับและ เป ิ ด เ ผ ย                   
โดยประสานงานและแลกเปลี ่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวต่ างๆ                 
ทั ้งภายในประเทศ และประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติการ
รวมถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง
ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน  
              ๑.๓.๕.๑ งานการข่าวด้านความมั่นคง 

-ข่าวสารความมั่นคงที่ได้รับจากแหล่งข่าวต่างๆ จำนวน.............เรื่อง 
-มีการแจ้งเตือนภัยต่างๆล่วงหน้า ให้ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนรับรู้
รับทราบก่อนภัยมา จำนวน.........ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

              ๑.๓.๕.๒ งานการข่าวอาชญากรรมสำคัญ - แสวงหาข่าวสารสำคัญด้านอาชญากรรมตามแนวชายแดน.............เรื่อง 
- แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานข่าวต่างๆ ดังน้ี 
(๑) ภายในประเทศ................  ครั้ง 
(๒) ประเทศรอบบ้าน ................ครั้ง 
 
 
 
 
 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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    ๑.๓.๖ พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน โดยใช้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาชน
ตามแนวชายแดนให้เป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ตำรวจตระเวนชายแดนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยคุกคาม และภัยจากอาชญากรรมต่างๆ ที่จะผ่านเข้าออกตาม
ช่องทางธรรมชาติของชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของ
ประเทศ 

- ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยคุกคามและภัยจากอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชนตนเอง
จำนวน ................ ครั้ง 

ฝอ.๕ บก.อกฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

       ๑.๓.๗ ร่วมพัฒนากลไกความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับประเทศรอบบ้านในระดับต่างๆ และในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันหรือ เกิด
ปัญหาเขตแดนที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการ
ร่วมสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ทางน้ำ การเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่
ชายแดน ขยายความสัมพันธ์อันดี ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 

- ร่วมกับประเทศรอบบ้าน ในการสำรวจหลักเขตแดน ทางบก และ
ทางน้ำ จำนวน.............ครั้ง 

- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน จำนวน .......... ครั้ง 

ประชาชนร่วมรับฟัง จำนวน.......... คน 
- จัดกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศรอบบ้าน
..............ครัง้ 
-ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบ ั ติ    
จำนวน..............ครั้ง ผู้รับการช่วยเหลือ.............คน 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

   ๑.๓.๘ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้
ความสำคัญต่อการป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
สนับสนุนการก่อการร้ายใช้พื้นที่อาณาเขตประเทศไทยเป็นที่พักพิง พื้นที่
ทางผ่าน หรือพ้ืนที่แสวงหาปัจจัยสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนใช้เป็น
พื้นที่ก่อความรุนแรง หรือกระทำการก่อการร้าย โดยเตรียมพร้อมและ 
เพิ่มศักยภาพของกำลังพล ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์การก่อการร้ายได้ 
ทุกรูปแบบ และสามารถตอบโต้ได้ทันที 
 

- เตรียมความพร้อมกำลังพลการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ       
ก่อการร้ายทุกรูปแบบและสามารถตอบโต้ได้ทันที...........ชุด/นาย 

- การซักซ้อมแผน .............ครั้ง 
- มีการเพิ ่มศ ักยภาพของกำลังพลให้พร ้อมเผชิญสถานการณ์       
การก่อการร้ายได้ทุกรูปแบบอย่างไร  
......................................อธิบาย......................................... 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.สอ.ฯ 

   ๑.๓.๙ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยจากการเผยแพร่ระบาดของ
โรคระบาดต่างๆในพื้นที ่รับผิดชอบตามแนวชายแดน และพื้นที่ที ่ได้รับ    
สั่งการ/มอบหมายจากหน่วยเหนือ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อไดร้ับ
การร้องขอ ภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยอย่างเหมาะสม 

- สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดต่างๆในพื้นที่
รับผิดชอบ จำนวน.........ครั้ง    กำลังพล.........คน 
-  สน ับสน ุนหน ่วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้ อง เม ื ่ อได ้ ร ั บการร ้องขอ               
จำนวน..........ครั้ง   กำลังพล...........คน 

ฝอ.๓ บก.อกฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

   ๑.๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง       
งานในหน้าที ่ของตำรวจควบคู่ ไปกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์
ชายแดน 

- การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ควบคุมฝูงชน/ชุมนุมเรียกร้อง
ต่างๆ จำนวน................ครั้ง   กำลังพล............คน 
- สนับสนุนการเก็บกู้/ทำลายวัตถุระเบิด................ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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๑.๔ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ 

      ๑.๔.๑ สร้างภาพลักษณ์ที ่ดีในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการให้บร ิการประชาชน โดยต้องดำเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายให้ถูกต้อง เหมาะสมได้รับการยอมรับจากสังคม 
และพร้อมรับฟังการ Feedback ของประชาชน     
 

-มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยในด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการให้บริการประชาชน จำนวน............ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

       ๑.๔.๒ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ตามศักยภาพของหน่วยอย่างเหมาะสม 

 

- มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม จำนวน .............. ครั้ง 

ฝอ.๘ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
       ๑.๔.๓ กำหนดแบบมาตรฐานในการทำงาน (Standard Operation 

Procedues : SOPs)  ด ้ านป ้องก ันและปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ        
ตามแนวชายแดน 

       ๑.๔.๔ ให ้ความสำค ัญต่อการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนและ         
กล ุ ่มเคร ือข ่ายในการเสร ิมการปฏิบัต ิงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมสำคัญทุกด้านตามแนวชายแดน 

      ๑.๔.๕ ศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ให้สอดรับ
ก ับพระราชกฤษฎ ีกา การทบทวน ความเหมาะสมของกฎหมาย            
พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี ้เพื ่อให้มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับกาลสมัยและ
เทคโนโลยี 
 
 

-มีการกำหนดแบบมาตรฐานในการทำงาน (Standard Operation 

Procedues : SOPs) ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ
ตามแนวชายแดน หรือไม่อย่างไร  อธิบาย................................ 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ตามแนวชายแดน จำนวน..................ครั้ง 
 

-มีกฎหมายใดที่ถูกนำมาเป็นประเด็นในการศึกษา ทบทวนให้สอดรับ
กับ พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมทางกฎหมาย พ.ศ.2558 

....................ระบุ.......................... 
 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

๑.๔.๖ ด้ายยาเสพติด      
              ๑.๔.๖.๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น    
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดระเบียบ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีของตำรวจตระเวนชายแดน 

              ๑.๔.๖.๒ ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียง  ยาเสพติด
และเครือข่ายในทุกระดับด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โ ดย เฉพาะ  ก าร สก ั ดก ั ้ นขบวนการล ั กลอบนำ เข ้ า ย า เ สพติด                    
ตามแนวชายแดน 

- จับกุม............ครั้ง   ผู้ต้องหา..................คน 

- ของกลาง (ระบุ)................ 
- สกัดกั ้นขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
.............. ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 



6 
 

นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
              ๑.๔.๖.๓ ให้ความสำคัญในการป้องกันกลุ ่มเสี ่ยงที่เป็นเด็ก 
เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักรู้ถึงโทษของ   
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะครูตำรวจ ( D.A.R.E) ในการสร้าง
เกาะคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด  

- ครูตำรวจ ตชด. ( D.A.R.E) สร้างเกาะคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนใน
สถานศึกษา จำนวน ......... ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ...........คน 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

             ๑.๔.๖.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายการข่าวเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด สำนวนการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงกัน และนำมาใช้เป็น
หลักฐานสู่การดำเนินคดี รวมถึงการพัฒนาการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน 
หรือเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 

 - พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวเกี ่ยวกับการกระทำความผิด สำนวน
การสืบสวน ให้นำมาใช้เชื่อมโยงและเป็นหลักฐานสู่การดำเนินคดีได้
...............ครัง้ 

- พัฒนาการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ผ่านสื่อ/ช่องทางเทคโนโลยี
..............ครัง้ 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

           ๑.๔.๖.๕ แลกเปลี ่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายชายแดนในประเทศและประเทศรอบบ้าน ในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั ้งต้นและการลักลอบ
นำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

- แลกเปลี ่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ชายแดนและประเทศรอบบ้าน  ในการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดตามแนวชายแดน...............ครั้ง 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

           ๑.๔.๖.๖ สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันความ
ร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 

- สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ ่งในการร่วมผลักดัน ความร่วมมือ 
แผนการขับเคลื ่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซ ียน     
(ระบุกิจกรรมที่ร่วมผลักดัน/โครงการ.......................... 
 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

๑.๔.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๑.๔.๗.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยการให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและ
ปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักหวงแหนป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเด็กละเยาวชนรอบ
ที่ตั้งหน่วย หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาสและให้ถือเป็นหน้าท่ี
ของตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย 

- รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกการรักหวงแหนป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้
สิ่งแวดล้อมรอบที่ต้ังหน่วย หรือพ้ืนที่ปฏิบัติการ................ครั้ง 
  กลุ่มเป้าหมาย (๑) เด็ก/เยาวชน..................คน 
                    (๒) ประชาชน......................คน 
                    (๓) อื่นๆ(ระบุ)..................... 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

       ๑.๔.๗.๒ ใช้มาตรการข่าว เพื ่อนำไปสู ่การจับกุม ขยายผลและ
ดำเนินคดีกับผู้จ้างวาน หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุม    
ผู ้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง รวมทั้งอุปกรณ์การ
กระทำผิด เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ อาวุธปืน และอุปกรณ์ดักจับสัตว์ป่า ตลอดจน
จับกุมผู้ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า     
เป็นต้น 

- แสวงหาข่าวเพ่ือนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า             
จำนวน...............ครั้ง  
- จับกุมผู้กระทำผิด............ครั้ง, ผู้ต้องหา............คน 
- ของกลาง 
   - ปริมาตร..........ลบ.ม.,   เลื่อยโซ่ยนต์..........เครื่อง 
   - อาวุธปืน............กระบอก, อุปกรณ์จับสัตว์ป่า..........., สัตว์ป่า.............ตัว 

ฝอ.๒ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
       ๑.๔.๗.๓ ประสานแผนและบูรณาการ การปฏิบัติในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ประสานและบูรณาการปฏิบัติกับหน่วยงานในพ้ืนที่................ครั้ง 
 
 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
       ๑.๔.๗.๔ สนับสนุนหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการแก้ไขป ัญหา
สิ ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด     
ขยะทะเล และฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นต้น 
 

- สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้าม
ชายแดน 

(๑) หมอกควันไฟป่า.................ครั้ง 
(๒) ภูเขาไฟระเบิด....................ครั้ง 
(๓) ขยะทะเล............................ครั้ง 
(๔) ฝุ่นพิษ P.M.2.5 ................ครั้ง 
(๕) อื่นๆ ...........ระบุ............... 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

๑.๔.๘ ด้านอาชญากรรมอื่นๆ 
        ๑.๔.๘.๑ เน้นการปฏิบัติทั ้งมาตรการป้องกันและป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน เช ่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้าสินค้าหลบหนี ศ ุลกากร      
อาวุธสงคราม และการโจรกรรมรถ เป็นต้น 
        ๑.๔.๘.๒ ดำรงความเตรียมพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับตำรวจท้องที่ 
และตำรวจหน่วยอื่นๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของ
ตำรวจตระเวนชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 
- จับกุม...................ครั้ง 
- ผู้ถูกจับกุม............คน 
- สัญชาติ (ระบุ/จำนวน) ……………….. 
- คนไทยนำพา...............คน 

๒) สินค้าหลบหนีศุลกากร 
- จับกุม.....................ครั้ง 
- ผู้ต้องหา..................คน 
- ของกลาง (ระบุประเภท/จำนวน) …………………. 

    ๓) อาวุธสงคราม/วัตถุระเบิด 
       -  จับกุม........................ครั้ง 
       -  ผู้ต้องหา.....................คน 
       -  ของกลาง (ระบุประเภท/จำนวน) ………………….. 
    ๔) โจรกรรมรถ 
       -  จับกุม .......... ครั้ง 
       -  ผู้ต้องหา ............. คน 
       -  ของกลาง (ระบุประเภท/จำนวน) 
- สนับสนุนหรือปฏิบัติการร่วมกับตำรวจท้องที่และตำรวจหน่วย
อื่นๆ จำนวน................ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
๑.๕ การรักษาความมั่นคงภายใน 
     ๑.๕.๑ การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ 
              ๑.๕.๑.๑ ต้องมีความพร้อมด้านกำลังพลที่เข้มแข็งทั้งร่างกาย 
จิตใจ มียุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีศักยภาพ และมีความคล่องตัว
ในการสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้อย่างทันที 
              ๑.๕.๑.๒ เกาะติดพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ในพื้นที ่การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับปฏิบัติการพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่
อยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยจากอำนาจรัฐ และไม่เกิดช่องว่างให้ฝ่ายผู้ไม่หวังดี
เข้ามาปลุกระดมหรือก่อเหตุร้ายต่างๆ ได้โดยง่าย 
             ๑.๕.๑.๓ ร ่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้ขีดความสามารถของหน่วย
อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ เน้นการทำงานมวลชนสัมพันธ์ การเข้าถึง
ประชาชน และการปฏิบัติการทางจิตวิทยา โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุข
กับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐในพื้นที่ เพื่อให้มวลชนเป็นฝ่ายรัฐมากที่สุด รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสาวนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 
 
- จัดกำลังพลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จำนวน ............. คน 
 
 
- เกาะติดพ้ืนที่ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ จำนวน.......ครั้ง 
- ร่วม/สนับสนุนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ จำนวน ......... ครั้ง 
ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ......... คน 
 
- สนับสนุนความต่อเน่ืองของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่
เห็นต่างจากรัฐ ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วย..............ครั้ง 
- บูรณาการร่วมกับหน่วยในพ้ืนที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ           
จำนวน ............... ครั้ง 
 

 
 
 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ 

 
 

บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

          ๑.๕.๑.๔ ดำรงหลักยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
“เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและสร้าง สันติสขุ” 
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมานฉันท์ท่ามกลางความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 
         ๑.๕.๑.๕ ระวังร ักษาความปลอดภัยที ่ต ั ้งหน่วย โดยจะต้อง
เตรียมพร้อม (alert) และพร้อมรับสถานการณ์ทุกโอกาส ทั้งการเข้าโจมตี
ของฝ่ายตรงข้ามที่อาจเข้าทำการโจมตีด้วยกำลังไม่มาก หรือเป็นการโจมตี
โฉบฉวยการจรยุทธกับฝ่ายเรา รวมทั้งการใช้กำลังจำนวนมากกว่าปกติ 
การประกอบอาวุธและประกอบกำลังต้องอยู ่ในระดับที ่สามารถป้องกัน
การโจมตีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

- จำนวน .......... ครั้ง 
 
 
 
 
 
- มีมาตรการระวัง รักษาความปลอดภัยที่ต้ังหน่วยอย่างไร 
....................................อธิบาย........................................... 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
       ๑.๕.๑.๖ สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ที ่เก ิดข้ึน   
ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวัน ลดความรุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ด้วย
การค้นและทำลาย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เพ่ือจำกัดเสรีการปฏิบัติ
ของฝ่ายตรงข้าม 

- สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ จำนวน.......ครั้ง 
 

      ๑.๕.๑.๗ สน ับสน ุนก ิจกรรมหล ักทางศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตลอดจนให้ความรู้
เก่ียวกับหลักศาสนาท่ีถูกต้องกับประชาชน 

- สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน จำนวน...............ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค 4 
 

๑.๕.๒ การจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที ่เขตปลอดทหารชั ่วคราว
บริเวณปราสาทพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
         ๑.๕.๒.๑ การควบค ุมบ ังค ับบ ัญชาของผู ้บ ังค ับบ ัญชาที ่ได้
มอบหมายในทุกระดับจะต้องมีการมอบหมายอย่างชัดเจนและปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างจริงจัง  

- จัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ฯ จำนวน..................คน 
- สรุปสถานการณ์จากผลการปฏิบัติโดยรวม (พอสังเขป) 
.............................................................................................. 
.............................................................................................  

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๒ 
กก.ตชด.21-24 

         ๑.๕.๒.๒  ดำรงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยและ
กำลังพลให้มีความพร้อมอย่างต่อเน่ือง  

- เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยและกำลังพลปฏิบัติงานให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจอย่างไรบ้าง ...............อธิบาย................ 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๒ 
กก.ตชด.21-24 

         ๑.๕.๒.๓ ขยายความสัมพันธ์ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองและระมัดระวัง
ในการสร้างเงื่อนไข ความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

- ขยายความสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ จำนวน ................. ครั้ง ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๒ 
กก.ตชด.21-24 

๑.๖ การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 

     ๑.๖.๑ กองร ้อยตำรวจตระเวนชายแดนต ้อง เป ็นท ี ่พ ึ ่ งหลัก             
ของประชาชน ตาแนวชายแดนในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยต่างๆ 
ให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยต่างๆ    
ในเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานปกติจะเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๖.๒ พัฒนาบุคลิก การปฏิบัติตน การมีระเบียบวินัยของข้าราชการ
ตำรวจที ่ปฏ ิบ ัต ิงานให้ม ีจ ิตสำนึกในการให ้บร ิการประชาชนด้วย        
ความสุภาพ ให้เกียรติ ใช้กิริยาที่ยิ้มแย้ม อดทนพูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยง
การขัดแย้ง หรือปะทะตอบโต้ในการปฏิบัติงาน 

     ๑.๖.๓ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน 

     ๑.๖.๔ เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ
และภัย   จากการแพร่รระบาดของโรคต่างๆ อย่างเท่าทันสถานการณ์ 
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้าน
อุปกรณ์ เครื ่องมือกู ้ภัยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงด้านวัสดุ       

 

- - การจัดทำแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ             ดำเนินการแล้วเมื่อ………….. 

-                                                                                     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

-  - เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยภิบัติต่างๆ 
ตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังน้ี 

-      (๑) จำนวนกำลังพล ............................ ชุด/นาย 

-      (๒) การซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ………………. ครั้ง 

-    (๓) การตรวจสถานภาพความพร้อมใช้งานและความเพียงพอของ 

-        (3 .1 )  อ ุ ปกรณ ์ ก ู ้ ภ ั ย  ท า งบก  ทา งน ้ ำ  ท า ง อากาศ             
จำนวน ............. ครั้ง 

-          (3.2) วัสดุทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ จำนวน ............ ครัง้ 

-        (3.3) สิ่งของช่วยเพ่ิมการบรรเทาภัย จำนวน .......... ครั้ง 

-   - ปัญหาข้อขัดข้องที่พบ (ระบุ)........................................................... 
-    ....................................................................................................... 

 
 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ 
 

 
 

บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 

บก.กฝ.บช.ตชด. 
บก.สอ.บช.ตชด. 
กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๒๑-๒๔, ๓๑-๓๔, 
       ๔๑-๔๔ 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-    - สถิติการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย (ระบุตามประเภทของภัยและ
จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ)................................................................... 

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๗ การบริหารจัดการที่ดี 
      ๑.๗.๑ ด้านบุคลากร 
               ๑.๗.๑.๑ ปรับเกลี ่ยกำลังพลปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การเพ่ิมจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มากข้ึน  
             ๑.๗.๑.๒ วางแผนสรรหากำลังพลให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจ โครงสร้างและยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน รวมถึงวางแผนเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายงาน   
              
 
 

๑.๗.๑.๓ ดูแลเจ้าหน้าที ่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่เสี ่ยง
อันตรายหรือปฏิบัติหนักซึ่งอาจเกิดความเครียด โดยให้พิจารณาสวัสดิการ
เพ่ิม หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลอย่างเหมาะสม    

 
 
 - จำนวนครั้งการปรับเกลี่ยกำลังพลให้เหมาะสมฯ จำนวน..........ครั้ง 
 
 
 - มีการวางแผนสรรหากำลังพล    
            ดำเนินการสรรหาเมื่อ.......จำนวนกำลังพลที่ได้รับจัดสรร........คน 
         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
- มีการจัดทำแผนเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายงาน 
          ดำเนินการแล้ว เมื่อ....................... 
          ยังไม่ได้ดำเนินการ 
- จำนวน.......ครั้ง เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการดูแล ........... คน 

 
 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ 
 

 
 

ทุกหน่วย 

               ๑.๗.๑.๔ ดำรงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์
ให้เป็นตำรวจมืออาชีพให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่อง โดยทุกนายจะต้อง   
ไม่ยุ ่งเกี ่ยวกับยาเสพติด ผู ้มีอิทธิพล ไม่เรียกรับผลประโยชน์เกี ่ยวกับ      
ยาเสพติด และสิ ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              ๑.๗.๑.๕  กำลังพลทุกนายต้องมีจิตสำนึกในการรักษาเกียรติ  
และระเบียบวินัยของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเคร่งครัด 

 - ปลูกฝังค ุณธรรม จริยธรรม และกำชับ/เน้นย้ำกำลังพลไม่ให้ไป           
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ไม่รับผลประโยชน์ และสิ่งผิดกฎหมาย
ทุกชนิด .................. ครั้ง   กำลังพลจำนวน .............. คน 
- ปล ูกฝ ังให ้กำล ังพลของหน่วยม ีจ ิตสำนึกในการรักษาวินัย       
จำนวน ............... ครั้ง  

 

ฝอ.๖ บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

               ๑.๗.๑.๖ พ ัฒนากำล ังพลท ุกระด ับในแต ่ละสานงาน         
ด้านการศึกษา ฝึกอบรมให้มีทักษะความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่เท่าทัน
และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันในยุคโลกาภวัิตน์ 
ZGlobalization)  แล ะ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ใหม ่  ( New normal)  ใ ห ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง                 
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการปรับ
ยุทธวิธีตำรวจ การฝึกอบรมเพิ ่มทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน และ    
การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ  

 - ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้กับข้าราชการตำรวจ ................... ครั้ง 

   ผู้เข้าอบรม ................... คน 

 - ฝ ึกอบรมเพิ ่มทักษะความชำนาญเฉพาะด้านที ่สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ จำนวน ............... ครั้ง 

    ผู้เข้าอบรม ................... คน 

  - ฝึกอบรมด้านกฎหมาย จำนวน.............ครั้ง ผู้เข้าอบรม ............คน              
- การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ ............ครั้ง 

บก.กฝ.ฯ ทุกหน่วย 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
               ๑.๗.๑.๗  ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด สงวน
รักษากำลังพล ที่มีอยู่ ให้รักและผูกพันต่อหน่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของหน่วย 

 - จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดข้ึนระหว่างกำลังพล
กับหน่วย ..................... ครั้ง 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

               ๑.๗.๑.๘ การปรับย้ายกำลังพล และการพิจารณาความดี
ความชอบต้องย ึดหล ักค ุณธรรม ความร ู ้และความสามารถ และ           
หลักธรรมาภิบาล 

 - การปรับย้ายกำลังพล ...................... คน 

 - การพิจารณาความดีความชอบให้กำลงัพล ................ ครั้ง 
 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

    ๑.๗.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย 
             ๑.๗.๒.๑ พัฒนาและเสนอแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้าง
การจัดองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตำรวจ
ตระเวนชายแดน ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไปยังสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

 - แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาปรับโครงสร้างหน่วย บช.ตชด. และ
สร้างแบรนด์ (Brand) ของ ตชด. 
           ดำเนินการแล้ว เมื่อ......................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 - ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรบัปรุงในโครงสร้างหน่วย บช.ตชด.     
และสร้างแบรนด์ (Brand) ของ ตชด.            

   จำนวน ..................... ครั้ง 
- สรุปผลการประชุม/การดำเนินการ .............พอสังเขป................. 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

             ๑.๗.๒.๒ ปรับปรุงกรอบอัตราครุภัณฑ์ การจัดและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของกองบัญชาการตำรวจเวนชายแดนให้มีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ประจำ
หน่วย และประจำชุดปฏิบัติการ 

 - ปร ับปร ุง อ ัตราการจ ัดและอาวุธ  ย ุทโธปกรณ์ บช.ตชด.           
ให ้ สอดคล ้องก ับ โครงสร ้ า งและการจ ัดห น่ วยในป ั จจ ุบัน               
จำนวน ................. ครั้ง 

- สรุปผลการปรับปรุง ...............พอสังเขป.................... 

ฝสสน.๓ บก.สสน.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

    ๑.๗.๓ ด้านระบบ 
             ๑.๗.๓.๑ ต้องให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม (Team) 
โดยทุกสายงานต้องมีการทำงานขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 

- มีการส่งเสริมในการทำงานเป็นทีมภายในหน่วยงานอย่างไร
..................................................................................................  
- อธิบายพอสังเขป 

ฝอ.๑ บก.อกฯ ทุกหน่วย 

            ๑.๗.๓.๒ ใช้ประโยชน์จากศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.)ทุกระดับ ใน
การเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะ
เป็นเครื่องมือให้กับผุ้บังคับบัญชา ในการติดตามควบคุม สั่งการ เร่งรัดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติต่างๆ การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยใน
พื้นที่ และใช้เป็นช่องทางรายงานเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ 
 

 - ประชุม ศปก.ตชด. เพื่อรายงานเหตุน่าสนใจ ติดตามเร่งรัด และ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วย ............... ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บช.ตชด.  
ทุก บก., กก. 

ทุกกองร้อยปฏิบัติการ 
ในสังกัด 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
           ๑.๗.๓.๓ พัฒนาหน่วยฝ ึก กก.๑ - ๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ,                 
บก.สอ.บช.ตชด. ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร ตำรา คู่มือ 
และเครื่องช่วยฝึก เพ่ือให้มีขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากร 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องตามทิศทางของยุทธศาสตร์
ของหน่วย และสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

- พ ัฒนาหน่วยฝ ึก ให ้ม ีความพร้อมและมาตรฐานเพื ่อให้มี           
ขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ดังน้ี 

(๑) บก.สอ.ฯ 

      (๑.๑) พัฒนาครูฝึก .......................................... คน 

      (๑.๒) พัฒนา/ปรับปรุงตำรา ............................เรื่อง 

      (๑.๓) พัฒนา/ปรับคู่มือ ......................................คู่มือ 

      (๑.๔) พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ...............เครื่อง 
(๒) บก.กฝ.ฯ 

      (๒.๑) พัฒนาครูฝึก .......................................... คน 

      (๒.๒) พัฒนา/ปรับปรุงตำรา ............................เรื่อง 

      (๒.๓) พัฒนา/ปรับคู่มือ ...................................คู่มือ 

      (๒.๔) พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ...............เครื่อง 
 

 
 
 

บก.สอ.ฯ 
 
 
 
 
 

บก.กฝ.ฯ 

 
 
 

บก.สอ.ฯ 
 
 
 
 
 

บก.กฝ.ฯ 
 
 

           ๑.๗.๓.๔ นำเทคโนโลยีมาใช้งานทุกด้าน และขยายการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วย และหน่วยงานอื่นให้เป็นรูปธรรมเพ่ิม
มากข้ึน 

- ขยายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในงานทุกด้านของหน่วย 

         ดำเนินการแล้ว เมื่อ......................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 
- เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ภายในหน่วย บช.ตชด..........หน่วย 
- เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ภายนอกหน่วย ..................... หน่วย 
 

 

ฝอ.๘ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

            ๑ .๗ .๓ .๕ พ ัฒนางานการประชาส ัมพ ันธ ์ ผลงาน ของ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยในสังกัดทุกระดับให้มี
ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ท ั ้ ง ด ้ านบ ุ ค ล ากร  ด ้ านบร ิ ห า ร จ ั ดก าร ร ะบบ                         
งานประชาสัมพันธ์ของหน่วย ให้สามารถให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ที่ถูกต้องเป็นจริงต่อประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ   
เพ ื ่อพ ัฒนาให ้ เป ็นศ ูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารท ี ่ท ันสมั ยแห ่งหน ึ ่ ง ของ          
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต 
 
 

- มีการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของ บช.
ตชด. ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในอนาคตอย่างไรบ้าง 

(ระบุสิ่งที่พัฒนา) 
.......................ระบุการดำเนินการ(พอสังเขป)............................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

ฝอ.๕ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 
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            ๑.๗.๓.๖ พัฒนานักวิจ ัยของกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน ให้สามารถนำเสนอโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหน่วยในอนาคต 
รวมถึง การนำเสนอผลงานประดิษฐ์ คิดค้นของหน่วย และของบุคลากร
ของหน่วยที ่น่าสนใจ ผ่านกระบวนการทางวิชาการ ในรูปแบบของ
โครงการวิจัย เพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 
           ๑.๗.๓.๗ ส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยของข้าราชการตำรวจ
ระดับผู ้บริหารของหน่วยในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงผล
การประเมิน วิจ ัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยหน่วยงานอิสระ
ภายนอกมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
หน่วย 
 

- ดำเนินการจัดต้ังนักวิจัยของหน่วย .............. คน 

-  ฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยของหน่วย ...................คน 
 
 
 
 
 

- จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอไปยัง ตร. ................ โครงการ 
- จำนวนผลงานวิจัยในหลักสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ ที่นำมาใช้    

พัฒนาการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม .............เรื่อง 

-  มีการส่งเสริมผลการศึกษาวิจัยของข้าราชการตำรวจระดับ
ผู้บริหาร หรือไม่ อย่างไร.......................................................... 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

   ๑.๗.๔ ด้านสถานที่ 
           ๑.๗.๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงาน อาคาร บ้านพักอาศัยให้
เป็นระเบียบ มีความสะอาดทันสมัย และมีความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 

- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาความเป็นระเบียบ สะอาด ทันสมัย 
และมีความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองให้กับ 

(๑) สถานที่ทำงาน ......................... ครั้ง 

(๒) บ้านพักอาศัย ............................ครั้ง 

ฝสสน.๑ บก.สสน.ฯ ทุกหน่วย 

๑.๗.๔.๒ จัดกิจกรรม ๕ ส. ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง    - จัดกิจกรรม ๕ ส. ภายในหน่วย ..................... ครั้ง ฝอ.๑ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 
  ๑.๗.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกำลังใจ 
           ๑.๗.๕.๑ ปรับปรุงระบบสวัสดิการด้านต่างๆให้ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัวได้รับอย่างเพียงพอ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันพงึมพึีงได้ 
ที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส 
 
 

- พัฒนาปรับปรุง ระบบสวัสดิการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ในเรื่อง ดังน้ี 

(๑) ด้านสวัสดิการต่างๆ ................ ครั้ง 

(๒) บ้านพักอาศัย .......................... ครั้ง 

(๓) ส่งเสริมรายได้เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ  
..................... ครั้ง  

ฝสสน.๑ บก.สสน.ฯ ทุกหน่วย 

           ๑.๗.๕.๒ จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความ
เป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มี
ป ัญหาหนี ้ส ิน ม ีภาวะเคร ียดจากการทำงานหร ือม ีโรคประจำตัว           
ป่วยซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม 

- จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเย่ียมเยียน ข้าราชการตำรวจและ
ครอบครัว 

           ดำเนินการแล้ว เมื่อ................................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 

- ผู้บังคับบัญชาออกเย่ียมเยียนผู้ใต้บังคับบัญชา  
จำนวน................. ครั้ง 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 
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          1.7.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ข้าราชการตำรวจและ
ครอบครัวได้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการดูแลตนเอง
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ รวมถึงโรคระบาด ตลอดจนการเฝ้าระวัง 
ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่ข้าราชการตำรวจเมื่อเกิดสภาวะ
ความเครียดจากการปฏิบัติงาน จากครอบครัวหรือจากความเจ็บป่วยอื่นๆ 
อย่างทั่วถึง 

   - จ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมสุขภาพกายและสุขภาพจิตและป้องกัน       
การเจ็บป่วยแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว...............ครั้ง 
 - จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเมื่อเกิดภาวะเครียดแก่ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัว...............ครั้ง 

- จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมี
ความรู้และสามารถป้องกันดูแลตนเองจากการเจ็บป่วยด้านโรคต่าง  ๆ
รวมทั้งโรคระบาด จำนวน ......... ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ........ คน 

ฝสสน.๕ บก.สสน.ฯ 
 
 

ทุกหน่วย 
 

 

   1.7.6 ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
         1.7.6.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหน้ี
ผูกพัน งบเหลือจ่ายทุกกรณีให้ส่งคืน กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน หากไม่ส่งคืน มอบหมายให้ฝ่ายงบประมาณ กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ดึงเงินจากหน่วยมาตั้ง ที่กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน เพ่ือใช้ในภารกิจที่จำเป็น 
 

    - เร่งรัด การก่อหน้ีผูกพัน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
           ดำเนินการแล้ว เมื่อ......................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 

- มีงบเหลือจ่ายที่ส่งคืน บช.ตชด. จำนวน....................บาท 

ฝอ.4 บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 
 

        1.7.6.2 กรณีรายใดที่ขอกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้ 
เมื ่อกระทรวงการคลังได้อนุมัติ เง ินกันแล้ว ให้เร ่งร ัดการเบิกจ ่าย
งบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

   - เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
          ดำเนินการได้ตามเวลาท่ีกำหนด              
          ไมส่ามารถดำเนินการได้ตามเวลาท่ีกำหนด เน่ืองจาก 

.................ระบุ..................................................................... 

ฝอ.4 บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 
 

       1.7.6.3 ให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ 
พ.ศ.256๕ ไปพร ้อมก ัน ในระหว่างการขับเคลื ่อนงบประมาณปี               
พ.ศ.256๔  

   - ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.256๕ 
           ดำเนินการแล้ว เมื่อ.................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

ฝอ.4 บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 
 

       1.7.6.4 งบประมาณที่ถูกพับไปทุกกรณี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาผู้รับผิดชอบ 

             ดำเนินการแล้ว เมื่อ.................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

ฝอ.4 บก.อก.ฯ 
 

ทุกหน่วย 

        1.7.6.5 การจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องก่อหน้ี
ผูกพันไตรมาสที ่ ๑ (ธ.ค.63) และเบิกจ่ายเสร็จสิ ้นในไตรมาสที ่ ๒      
(มี.ค.๖๔) 
 

           ดำเนินการแล้ว เมื่อ.................................... 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

ฝสสน.๓ฯ ทุกหน่วย 
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๒.นโยบายเร่งด่วน 

      2.1. นโยบายที่ 1 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ” ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที ่ต่างๆเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชน ตามประเภทจิตอาสา 3 ประเภท ได้แก่       
๑)จิตอาสาพัฒนา ๒) จิตอาสาภัยพิบัติ  ๓) จิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ 

  
 - ใช้ข้อมูลการรายงานผลเดียวกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 1.1.2 
 

-        

 

ฝอ.๕ บก.ฯ 
 
 

 

ทุกหน่วย 

 

      2.2. นโยบายที่ 2 พัฒนาโครงการ 8 โครงการตามแผนพัฒนา     
เด ็กและเยาวชนในถ ิ ่ นท ุรก ันดารตามแนวพระราชดำร ิสม เ ด็จ                 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม      
ราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 สู่หมู่บ้าน ชุมชนชายแดนให้มี
คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น พึ ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการมีทักษะชีวิต        
ที ่เข้มแข็งของนักเร ียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

-  ผลการพัฒนาโครงการ 8 โครงการตามแผน กพด. ระยะที่ 5     
(พ.ศ.2560 -2569 ) ในความรับผิดชอบ ของ บช.ตชด. 
( ระบุ )........................ 

ฝอ.๗ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

     2.3. นโยบายที่ 3 พัฒนาครูพยาบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ให้มีความรู้ ทักษะ และมีขีดความสามารถในการให้การพยาบาลผู้เจ็บป่วย
ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาบุคลากรครูพยาบาล รร.ตชด.ดังน้ี 
  -มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ เพ่ิมขีดความสามารถ         
ครูพยาบาล ตชด.จำนวน ........คน 
 

ฝสสน.๕ ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

     2.4. นโยบายที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนของโรงเรียน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเร ียน      
การสอนและการบริหารงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ิมมากข้ึน 
 

- จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมใน รร.ตชด. .........ครั้ง 
- นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงาน      
รร.ตชด. .....................ครั้ง 

ฝอ.๗ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

      2.5 นโยบายที ่  5  ข ับเคล ื ่อนโครงการทุกโครงการที ่อย ู ่ใน          
ความรับผิดชอบของหน่วยให้ประสบความสำเร ็จเป็นร ูปธรรม โดย          
มีพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 

  - จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี 256๔           
ในความรับผิดชอบของหน่วยที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จอย่างเป็น
รูปธรรม........โครงการ  จากโครงการทั้งหมด  จำนวน .......โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ...........       

ฝอ.7 บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

      2.6 นโยบายที่ 6 ฝึกกำลังพลป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายจากควบคุมทางยุทธการ 

- ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้กับกำลังพลป้องกันชายแดน  
จำนวน.............ครั้ง ผู้เข้าอบรม...............คน 
- ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ .............. ครั้ง 

ฝอ.๑ บก.อก.ฯ 

บก.กฝ.ฯ 

บก.สอ.ฯ 

บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
และภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยเฉพาะการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุต่างๆ ให้มีความชำนาญและพร้อมปฏิบัติ 
     2.7 นโยบายที ่ 7 บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยเน้นการป้องกันทุกมิติ สกัดกั ้นการลักลอบ
ลำเลียงขนส่งยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะมุ่งเน้น
เป้าหมายที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิต เส้นทางการลำเลียง 
ตลอดจนกลุ่มขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
แหล่งชุมชน สถานศึกษา รวมถึงเพิ่มความเข้มการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด    
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการหาข่าวอย่างประสิทธิภาพ ปฏิบัติตาม
ยุทธวิธีและปลอดภัย 

-บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน .................ครั้ง 
-สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติด จำนวน...................ครั้ง 
- เพ่ิมความเข้มในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น        
ตามสถานการณ์ จำนวน.............ครั้ง 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔,         
บก.สอ.ฯ บก.กฝ.ฯ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

     2.8. นโยบายที่ 8 สนับสนุนและบูรณาการแก้ไข ป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานเก่ียวข้อง โดยให้ความสำคัญต่อ
การสร ้างความตระหนักร ู ้ว ่าการค้ามนุษย์เป็นภ ัยใกล ้ตัวและเป็น          
การกระทำที่ผิดกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมกับการกวดขัน
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ และการให้  
ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

- สนับสนุน/บูรณาการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .......................ครั้ง 
- สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จำนวน..........ครั้ง    ผู้รับการช่วยเหลือ...............คน  

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

     2.๙ นโยบาย ๙ เฝ ้าระวัง ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ      
อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ืองรวมถึงเตรียมพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุด
กู้ชีพ สิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้ครอบคลุมชนิดของภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติโดยเฉพาะการ
ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ที่เกิดภัยซ้ำซากหรือพ้ืนที่เสี่ยง 

- เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บช.ตชด. พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน......ชุด รวม...............คน 
 -ชุดกู้ภัย จำนวน...................ชุด รวม.............คน 
-ชุดช่างสนาม จำนวน................ชุด รวม............คน 
- ชุดมวลชนสัมพันธ์ จำนวน...............ชุด รวม..........คน 
- ชุดจราจร จำนวน...................ชุด รวม.............คน 
-ชุดสายตรวจ จำนวน.................ชุด รวม.................คน 
- อบรมหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน..............คน 
- อื่นๆ ..........(ระบุ)............... 

ฝอ.๕ บก.อกฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 

 ๒.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ เฝ้าระวัง ติดตาม ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง รวมถึงเตรียมพร้อมกำลังพล
สายการแพทย์ ส ิ ่งอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และ
ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจภายในหน่วย และสนับสนุน

- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจภายในหน่วย จำนวน .............. ครั้ง 
- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
หรือตามร้องขอ จำนวน...............ครั้ง 

ฝสสน.๕ บก.สสน.ฯ บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด. ๑๑-๑๔,        

๒๑-๒๔,๓๑-๓๔,๔๑-๔๔ 
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นโยบาย ผลการดำเนินการ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 
การช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ตามร้องขอ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ
กับพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาดซ้ำซากหรือพ้ืนที่เสี่ยง 

 
  2.11 นโยบาย 11 พัฒนาบุคลกรให้มีระเบียบวินัย มีความพร้อมด้าน
การฝึก โดยก่อนการฝึกอบรมต้องปรับรูปแบบของความคิด (Mindset) 
ของข้าราชการตำรวจก่อนเสมอ 
  

- มีการพัฒนาบุคลกรให้มีความพร้อมด้านการฝึกโดยมีการปรับ
รูปแบบของความคิด (Mindset) ให้กับบุคลากร ก่อนฝึกอบรม 
จำนวน..........ครั้ง ...........หลักสูตร,  ผู้ฝึกอบรม..................คน 
 

 

บก.กฝ.ฯ 

 

ทุกหน่วย 

 

     2.12 นโยบาย 12 พัฒนาจัดระบบพื้นที่หน่วยงาน อาคารบ้านพัก 
ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 
ปลอดภัย เสมือนบ้านหลังที่สอง และให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่หน่วยอย่าง
เต็มที่ รวมถึงจัดระเบียบสถานที่ พื ้นที ่รองรับการให้บริการประชาชน 
และผุ้ติดต่อราชการให้เป็นระเบียบ เกิดประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาความเป็นระเบียบ สะอาด ทันสมัย 
และมีความปลอดภัยให้กับ 

(๑) สถานที่ทำงาน ......................... ครั้ง 

(๒) บ้านพักอาศัย ............................ครั้ง 

ฝสสน.๑ บก.สสน.ฯ ทุกหน่วย 

     2.13 นโยบาย 13 ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที ่มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน รับผิดชอบให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

      ดำเนินการได้ครบทุกนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการ 
      ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ     

พ.ศ.2564 ของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการของ หนังสือ       
ได้ตามท่ีมอบหมาย/สั่งการ 

      ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้  
เน่ืองจาก .............ระบุนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้............... 

      ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการ/โครงการตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยเหนือ     
ตามท่ีมอบหมาย/สั่งการได้  
เน่ืองจาก ...........ระบุแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้.......... 
 

ฝอ.๓ บก.อก.ฯ ทุกหน่วย 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล ระดับ สว.ข้ึนไป  1. ...............................ตำแหน่ง...............................เบอร์โทรสามารถติดต่อได้                                                                     ตรวจแล้วถูกต้อง 
                                      2. ...............................ตำแหน่ง...............................(เจ้าหน้าท่ี ).....................                                                        (   ............................  ) 
                                                                                                                                                                                                 (ตำแหน่ง) 
                                                                                                                                                                                     ................................................... 


