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นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผบช.ตชด. 
ควบคุมกํากบัดแูลรบัผดิชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏบิตั ิ

๑. นโยบายทั่วไป 
    ๑.๑ ด้านกําลังพล 
          ๑.๑.๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความตระหนักรู้ต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมทั้ง ปลูกฝัง
อุดมการณ์และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  

 
 

รอง ผบช.ตชด. (บร๒) 
 

 
 

ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด 

 
 

ทุกหน่วย 

 

         ๑.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนกําลังพลของหน่วยและเสนอความเห็นแนวทาง  
การบริหารจัดการกําลังพลที่เหมาะสมในการแก้ปัญหากําลังพลขาดแคลนภายใต้อํานาจหน้าที่  
ของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับที่สามารถดําเนินการได้   

” ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 

” 

 ๑.๑.๓ กวดขันระเบียบวินัยและกําหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกําหนดช่องทางแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนและดําเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นระบบ   

รอง ผบช.ตชด. (จต) ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. 
 

” 

 ๑ .๑ .๔ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตํารวจ   
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการตํารวจประพฤติ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต     

” ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
 

” 

         ๑.๑.๕ ดําเนินงานด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้
ข้าราชการตํารวจดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”   

รอง ผบช.ตชด. (บร๒) ฝสสน.๑ บก.สสน.บช.ตชด. 
 

” 

    ๑.๒ ด้านการข่าว 
            ๑.๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการดําเนินกรรมวิธีข่าวสาร
ตามวงรอบข่าวกรอง เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยปฏิบัติและเป็นข้อมูลสําหรับประสานงาน
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานด้านการข่าวความมั่นคงอื่น ๆ 

 
รอง ผบช.ตชด. (มค) 

 

 
ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. 

 
บก.ตชด.ภาค ๑-๔, 
บก.สอ.บช.ตชด. 
กก.ตชด.๑๑-๑๔,๒๑-๒๔,  

           ๑.๒.๒ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการรักษา  
ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ    

รอง ผบช.ตชด. (มค),(ปป) ” ๓๑-๓๔, ๔๑-๔๔ 
” 



๒ 

นโยบาย 
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           ๑.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและหมู่บ้านเป้าหมาย  
ในปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของหน่วยให้สามารถ  
ใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รอง ผบช.ตชด. (มค) 

 
ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. บก.ตชด.ภาค ๑-๔, 

บก.สอ.บช.ตชด. 
กก.ตชด.๑๑-๑๔,๒๑-๒๔, 
๓๑-๓๔, ๔๑-๔๔ 

     ๑.๓ ด้านยุทธการ 
         ๑.๓.๑ วางแผนกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปีและการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งติดตามกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย ผลผลิต 
และตัวชี้วัดที่กําหนด 

 
รอง ผบช.ตชด. (มค) 

 

 
ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 

 
บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด.๑๑-๑๔,๒๑-๒๔, 
๓๑-๓๔, ๔๑-๔๔ 

         ๑.๓.๒ ดําเนินการวางแผนเตรียมความพร้อม กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการใช้
กําลังและวงรอบการสับเปลี่ยนกําลังในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการอื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติอย่างเป็นระบบ   

” ” ” 

         ๑.๓.๓ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับ ให้มีความ
พร้อมในการขับเคลื่อนการบริหาร เฝ้าฟังติดตามสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการ 
        ๑.๓.๔ ศึกษา วางแผนเตรียมการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวความคิดเตรียมความ 

” ” ” 

พร้อมของหน่วย ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
ศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการตํารวจในห้วงต่อไป   

” ” ” 

     ๑.๔ ด้านส่งกําลังบาํรุง   
           ๑.๔.๑ พัฒนาระบบการจัดการด้านส่งกําลังบํารุงและการพัสดุให้ตรงตามความต้องการ
และทันเวลา 

 
รอง ผบช.ตชด. (บร๑) 

 

 
ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 

 
ทุกหน่วย 

           ๑.๔ .๒ ตรวจสอบประสิทธิภาพและสํารวจความต้องการใช้ ครุภัณฑ์ อาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ  เค รื ่องม ือ เค รื ่อ ง ใช้ที ่ม ีอ ยู ่ในปัจจ ุบ ัน เ พื ่อวางแผนการดูแล
บํารุงรักษาและซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําแผนความ
ต้องการในการจัดหาตามความจําเป็นและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 

รอง ผบช.ตชด. (บร๑) 

 
ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. ทุกหน่วย 
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          ๑.๔.๓ วางแผนจัดทํากรอบอัตราครุภัณฑ์ประจําหน่วยให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การจัดหน่วยและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในปัจจุบัน   

” ” ” 

      ๑.๕ ด้านกิจการพลเรอืน  
  ๑.๕.๑  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนตามคู่มือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของหน่วยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย 

 
รอง ผบช.ตชด. (กร1) 

 

 
ฝอ. ๕ บก.อก.บช.ตชด. 

 
บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด.๑๑-๑๔,๒๑-๒๔,  

  ๑ .๕ .๒ จัดระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนและกําหนด  
แนวทางการแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารและความร่วมมือในการ
สนับสนุนภารกิจของหน่วย  

” ” ๓๑-๓๔, ๔๑-๔๔ 
” 

  ๑.๕.๓ สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและการพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่กําหนด  

” ” ” 

     ๑.๖ ด้านการฝกึ 
            ๑.๖.๑ ดําเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของกําลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายและสถานการณ์ในพื้นที่  กําหนดแผนการฝึกอบรมที่ทันสมัยในการพัฒนา  
ขีดสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจ 

 
รอง ผบช.ตชด. (ปป) 

 

 
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 

 
ทุกหน่วย 

(ตามแผนฝกึอบรม
ประจําปี 2561) 

 ๑.๖.๒   พัฒนาหน่วยฝึกให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่และเครื่องช่วยฝึกให้มี 
มาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากําลังพลของหน่วยได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ 
รวมทั้งมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตํารวจหน่วยอื่น ๆ   
และบุคคลภายนอกได้ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

รอง ผบช.ตชด. (ปป) 

 
บก.กฝ.บช.ตชด. 

 
กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด.,  
ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด., 
กก.๑-๕ บก.สอ.บช.ตชด. 

      ๑.๗ ด้านการบรหิารจดัการ 
    ๑.๗.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร ์ 
และให้ความสําคัญในการดําเนินการตามวงรอบการดําเนินงานด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีแก่กําลังพลในการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัด 
ตามแนวทางปฏิบัติที่หน่วยกําหนด  

 
รอง ผบช.ตชด. (บร๑) 

 
 

 
ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. 

 

 
ทุกหน่วย 

   ๑.๗.๒ กําหนดมาตรการควบคุมกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกยืมเงิน 
ทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบฯที่กําหนด   

รอง ผบช.ตชด. (บร๑) 

 
ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด. ทุกหน่วย 
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   ๑.๗.๓ ริเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 
พัฒนาการให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

รอง ผบช.ตชด. (บร๒) 
 

ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. 
 

ทุกหน่วย 

  ๑.๗.๔ พัฒนาระบบงานสื่อสารของหน่วยให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนดํารงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ
และช่องทางต่างๆของหน่วยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

” ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. ทุกหน่วย 

  ๑.๗.๕ ดําเนินการด้านการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับข้าราชการตํารวจตระเวน
ชายแดนและประชาชนตามแนวชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกลคมนาคมตามขีดความสามารถ  รวมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานหน่วย
แพทย์พระราชทานและโครงการตามแนวพระราชดําริด้านการแพทย์ 

” ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด. ทุกหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

๒. นโยบายเฉพาะ 
    ๒.๑ การถวายความปลอดภัยและการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒.๑.๑ การถวายความปลอดภัยถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ตํารวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติ
อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ   

 
 

รอง ผบช.ตชด. (มค) 

 

 
 

ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 
 

 
 

ทุกหน่วย 



๕ 

นโยบาย 
มอบหมาย รอง ผบช.ตชด. 
ควบคุมกํากบัดแูลรบัผดิชอบ 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏบิตั ิ

๒.๑.๒ การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกโครงการที่หน่วย
รับผิดชอบจะต้องมีการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให้
เป็นไปตามพระราชประสงค์และขยายผลการดําเนินการไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 

” ” ” 

    ๒.๒ การป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดนและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่
ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง 
          ๒.๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและรักษาสถานการณ์ชายแดนอย่างเป็น
ระบบ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนและการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รองรับ
ต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

รอง ผบช.ตชด.(มค) 

 
 

ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 

 
 
บก.ตชด.ภาค ๑-๔, 
บก.สอ.บช.ตชด, 
บก.กฝ.บช.ตชด., 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 

  ๒.๒.๒ พัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกลไก
สําคัญของรัฐในการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในระดับพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีสถานการณ์   

” ” ” 

           ๒.๒.๓ จัดกําลังพลที่มีความพร้อมและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสําคัญในการปฏิบัติ
ในพื้นที่ที่หน่วยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 

” ” ” 

           ๒.๒.๔ จัดกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมและกําหนดวงรอบการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร และพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายรัฐบาล   

” ” ” 

    ๒.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

  ๒.๓.๑ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่งคงและ
ผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน จะต้องมีการกําหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ตรวจสอบแหล่งผลิตยาเสพติดและ
แหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด จะต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างจริงจัง  

 
รอง ผบช.ตชด.(มค) 

 
ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 

 
บก.ตชด.ภาค ๑-๔, 
บก.สอ.บช.ตชด 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 
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  ๒.๓.๒ พัฒนาระบบเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนชายแดน
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  
ตามแนวชายแดน  

รอง ผบช.ตชด.(กร๑) ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. ” 

  ๒.๓.๓ ทบทวนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของตํารวจตระเวนชายแดนในการบังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่ชายแดนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

รอง ผบช.ตชด.(มค) ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. ” 

     ๒.๔ การพฒันาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคง   
๒.๔.๑ พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
กําหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยให้ความสําคัญเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนและห่างไกล
คมนาคมที่หน่วยงานอื่นเข้าไปไม่ถึง  

 
รอง ผบช.ตชด.(กร1) 

 

 
ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 

 
ทุกหน่วย 

 

         ๒.๔.๒ ขยายผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริใน รร.ตชด. และศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งให้
การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ  

” ” บก.ตชด.ภาค ๑-๔ 
กก.ตชด.11-14,21-24, 

     ๒.๕ งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน        

             ๒.๕.๑ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน รร.ตชด. ตามแนวทางที่กําหนดอย่างเป็น
ระบบ และกําหนดมาตรการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
ความมุ่งหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รอง ผบช.ตชด.(กร2) 

 
ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 

 
บก.ตชด.ภาค 1-4 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 

    ๒.๕.๒ พัฒนาต่อยอดการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจัดตั้งขึ้น เพื่อขยายผล
โครงการพระราชดําริใน รร.ตชด. ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ให้มีการดําเนินการต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    

รอง ผบช.ตชด.(กร2) ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. บก.ตชด.ภาค 1-4 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 

    ๒.๕.๓ ตรวจสอบผลการสํารวจและจัดตั้ง รร.ตชด. หรือศูนย์การเรียน ในพื้นที ่ 
จุดบอดด้านการศึกษาตามพระราชกระแสรับสั่ งของสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  แล้วดําเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและแนวทางที่กําหนด  

รอง ผบช.ตชด.(กร2) ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. บก.ตชด.ภาค 1-4 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 
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      ๒.๖ การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ 

            ๒.๖.๑ เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ให้มี
ความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับคําสั่ง 

 
รอง ผบช.ตชด.(มค) 

 
บก.สอ.บช.ตชด. 

 
บก.สอ.บช.ตชด. 

   ๒.๖.๒ พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของตํารวจตระเวนชายแดนในการป้องกัน
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กําหนด  รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการเตรียมความพร้อมและแผนการใช้กําลังอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

” ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. บก.กฝ.บช.ตชด., 
บก.ตชด.ภาค 1-4, 
บก.สอ.บช.ตชด. 
กก.ตชด.11-14,21-24, 
31-34,41-44 

    ๒.๗ การพัฒนาองค์กร 

           ๒.๗.๑ พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ
ทดแทนกําลังพลที่ขาดแคลน   

 
รอง ผบช.ตชด.(บร๒) 

 
ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. 

 
ทุกหน่วย 

           ๒.๗.๒ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับในสังกัด 
สําหรับเป็นเครื่องมือการบริหารของผู้บังคับบัญชาและรองรับระบบของ ศปก.ตร.  

รอง ผบช.ตชด.(มค) ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. ทุกหน่วย 
 

           ๒.๗.๓ ให้ความสําคัญในการบริหารงานบุคคล การจัดกิจกรรมเพื่อบํารุงขวัญให้กับกําลัง
พลและเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบสวัสดิการและ
สิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการตํารวจจะต้องมีความรวดเร็วและทั่วถึง 

รอง ผบช.ตชด.(บร๒) ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. 
ฝสสน.๑ บก.สสน.บช.ตชด. 

 

ทุกหน่วย 

   

ตรวจแล้วถูกต้อง 
พ.ต.อ. 

(ปฐม  อุ่นอบ) 
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด. 


