
นโยบายการปฏบิัติงาน ผู้บญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

********************************* 
๑. วิสัยทัศน์ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 “ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่แนวชายแดน ” 

๒. เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน    

  ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ต้องการให้มีการพัฒนาเสริมสร้างตํารวจตระเวน
ชายแดนให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้คุณลักษณะของหน่วย 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตํารวจ นโยบาย
และแผน ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางในการขับเคล่ือนองค์กรและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย 

๓.  นโยบายทั่วไป 

 ๓.๑ ด้านกําลังพล 
  ๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักรู้ต่อบริบทความเปล่ียนแปลงของประเทศ รวมทั้ง 
ปลูกฝังอุดมการณ์และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  

๓.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนกําลังพลของหน่วยและเสนอความเห็น
แนวทางการบริหารจัดการกําลังพลที่เหมาะสมในการแก้ปัญหากําลังพลขาดแคลนภายใต้อํานาจ
หน้าที่ของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับท่ีสามารถดําเนินการได้   
  ๓.๑.๓ กวดขันระเบียบวินัยและกําหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
หรือการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกําหนดช่องทางแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนและ
ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจท่ีกระทําผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบในการ  
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ   
  ๓.๑.๔ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตํารวจ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ข้าราชการตํารวจ
ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ีบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต     

๓.๑.๕ ดําเนินงานด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมให้ข้าราชการตํารวจดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”   
 ๓.๒ ด้านการข่าว 
  ๓.๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการดําเนินกรรมวิธี
ข่าวสารตามวงรอบข่าวกรอง เพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยปฏิบัติและเป็นข้อมูลสําหรับ
ประสานงานแลกเปล่ียนข่าวสารกับหน่วยงานด้านการข่าวความม่ันคงอื่น ๆ 



~ ๒ ~ 
 

  ๓.๒.๒ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการรักษา
ความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ  
  ๓.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ข้อมูลพ้ืนที่ปฏิบัติการและหมู่บ้าน
เป้าหมายในปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)ของหน่วยให้
สามารถใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๓.๓ ด้านยุทธการ 
 ๓.๓.๑ วางแผนกําหนดแนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการประจําปีและ
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งติดตามกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย 
ผลผลิต และตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 ๓.๓.๒ ดําเนินการวางแผนเตรียมความพร้อม กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้กําลังและวงรอบการสับเปลี่ยนกําลังในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาสถานการณ์
ชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการอ่ืนๆเม่ือได้รับการร้องขอหรือเม่ือได้รับคําส่ัง
จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ   
 ๓.๓.๓ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับ 
ให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนการบริหาร เฝ้าฟังติดตามสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจส่ังการ 
 ๓.๓.๔ ศึกษา วางแผนเตรียมการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวความคิด
เตรียมความพร้อมของหน่วย ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยให้สอดรับการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตํารวจในห้วงต่อไป   
 ๓.๔ ด้านส่งกําลังบํารุง   

 ๓.๔.๑ พัฒนาระบบการจัดการด้านส่งกําลังบํารุงและการพัสดุให้ตรงตามความ
ต้องการและทันเวลา 

๓.๔.๒ ตรวจสอบประสิทธิภาพและสํารวจความต้องการใช้ ครุภัณฑ์ อาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ  เครื ่องม ือ เครื ่อง ใช้ที ่ม ีอยู ่ในปัจจ ุบ ัน เ พื ่อวางแผนการดูแล
บํารุงรักษาและซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําแผนความ
ต้องการในการจัดหาตามความจําเป็นและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ  

๓ .๔ .๓  วางแผนจัดทํากรอบอัตราครุภัณฑ์ประจําหน่วยให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการจัดหน่วยและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในปัจจุบัน   
 ๓.๕ ด้านกิจการพลเรือน  
  ๓.๕.๑  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามคู่มือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของหน่วยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วย 
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  ๓.๕.๒ จัดระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนและกําหนดแนว
ทางการแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้ได้มาซ่ีงข่าวสารและความร่วมมือในการ
สนับสนุนภารกิจของหน่วย  
  ๓.๕.๓ สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและการพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีกําหนด  
 ๓.๖ ด้านการฝึก 
 ๓.๖.๑ ดําเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของกําลังพลให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสถานการณ์ในพ้ืนที่  กําหนดแผนการฝึกอบรมที่ทันสมัยในการ
พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจ 
  ๓.๑.๒   พัฒนาหน่วยฝึกให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานท่ีและเครื่องช่วยฝึกให้มี 
มาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากําลังพลของหน่วยได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ 
รวมทั้งมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตํารวจหน่วยอ่ืนๆ และ
บุคคลภายนอกได้ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 
 ๓.๗ ด้านการบริหารจัดการ 
  ๓ .๗ .๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์และให้ความสําคัญในดําเนินการตามวงรอบการดําเนินงานด้านงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีแก่กําลังพลในการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดตามแนวทางปฏิบัติที่หน่วยกําหนด  
  ๓.๗.๒  กําหนดมาตรการควบคุมกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิก
ยืมเงินทดลองราชการ การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบฯที่กําหนด   
  ๓.๗.๓  ริเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 
พัฒนาการให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
  ๓ .๗ .๔  พัฒนาระบบงานส่ือสารของหน่วยให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนดํารงการ
ติดต่อส่ือสารในรูปแบบและช่องทางต่างๆของหน่วยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
  ๓.๗.๕  ดําเนินการด้านการให้บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับข้าราชการตํารวจ
ตระเวนชายแดนและประชาชนตามแนวชายแดนหรือพ้ืนที่ห่างไกลคมนาคมตามขีดความสามารถ  
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยแพทย์
พระราชทานและโครงการตามแนวพระราชดําริด้านการแพทย์ 

๔.  นโยบายเฉพาะ 

 ๔.๑ การถวายความปลอดภัยและการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๔.๑.๑ การถวายความปลอดภัยถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ตํารวจตระเวนชายแดน

จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ   
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๔.๑.๒ การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกโครงการท่ีหน่วย
รับผิดชอบจะต้องมีการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให้
เป็นไปตามพระราชประสงค์และขยายผลการดําเนินการไปในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
 ๔.๒ การป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดนและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน
พื้นที่ที่มีปัญหาด้านความม่ันคง     
  ๔.๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและรักษาสถานการณ์ชายแดนอย่าง
เป็นระบบ ให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของพ้ืนที่ชายแดนและการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รองรับ
ต่อบริบทความเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ๔.๒.๒ พัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็น
กลไกสําคัญของรัฐในการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในระดับพ้ืนที่ได้ทันทีเมื่อมีสถานการณ์   

๔.๒.๓ จัดกําลังพลที่มีความพร้อมและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสําคัญใน
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีที่หน่วยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการอย่างเป็นระบบ รวมท้ังกําหนด
มาตรการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 

๔.๒.๔ จัดกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมและกําหนดวงรอบการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ปราสาทพระวิหาร และพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายรัฐบาล   

๔.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
๔.๓.๑ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่งคงและ

ผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน จะต้องมีการกําหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ตรวจสอบแหล่งผลิตยาเสพติด
และแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด จะต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างจริงจัง  

๔.๓.๒  พัฒนาระบบเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ชายแดนเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงตามแนวชายแดน  

๔.๓.๓ ทบทวนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของตํารวจตระเวนชายแดนในการ
บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ชายแดนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

๔.๔  การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคง   
๔.๔.๑ พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยให้ความสําคัญเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนและ
ห่างไกลคมนาคมที่หน่วยงานอ่ืนเข้าไปไม่ถึง  
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      ๔.๔.๒ ขยายผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริใน ร.ร.ตชด.และศูนย์
อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
รวมทั้งให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ๔.๕ งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
  ๔.๕.๑ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ร.ร.ตชด.ตามแนวทางที่กําหนด
อย่างเป็นระบบ และกําหนดมาตรการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๕.๒ พัฒนาต่อยอดการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจัดต้ังข้ึนเพ่ือ         
ขยายผลโครงการพระราชดําริใน ร.ร.ตชด.ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้มีการดําเนินการต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน    
  ๔.๕.๓ ตรวจสอบผลการสํารวจและจัดต้ัง ร.ร.ตชด.หรือศูนย์การเรียน ในพ้ืนที่             
จุดบอดด้านการศึกษาตามพระราชกระแสรับ ส่ังของสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี  แล้วดําเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและแนวทางท่ีกําหนด  
 ๔.๖ การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ 
  ๔.๖.๑ เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับ
คําส่ัง 
  ๔.๖.๒ พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของตํารวจตระเวนชายแดนในการ
ป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กําหนด  รวมทั้ง
กําหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมและแผนการใช้กําลังอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๗ การพัฒนาองค์กร  
 ๔.๗.๑ พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ลด
ข้ันตอนและทดแทนกําลังพลที่ขาดแคลน   
 ๔.๗.๒ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับใน
สังกัด สําหรับเป็นเครื่องมือการบริหารของผู้บังคับบัญชา และรองรับระบบของ ศปก.ตร.  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   
 ๔.๗.๓ ให้ความสําคัญในการบริหารงานบุคคล การจัดกิจกรรมเพ่ือบํารุงขวัญให้กับ
กําลังพลและเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบสวัสดิการ
และสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการตํารวจจะต้องมีความรวดเร็วและทั่วถึง 
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