
กลยทุธ์ ตวัชีว้ดักลยทุธ์ การปฏบิตัติามโครงการ/กจิกรรม ผลการปฏบิตั ิ หน่วยนับ

๑. โครงการถวายความปลอดภยั

   ๑.๑  จัดท าโครงการถวายความปลอดภัย (ระดบั 

กก.ฯ และ กองรอ้ย ๔-๗ )

          -ม ี(จ านวนหน่วย) 1 หน่วย

          -ไมม่ ี(จ านวนหน่วย) หน่วย

   ๑.๑ จัดก าลงัพลปฏบิตังิานถวายความปลอดภัย

          -จ านวน (ชดุ) 3 ชดุ

          -รวมทัง้ส ิน้ (คน) 32 คน

   ๑.๒ ซกัซอ้มการปฏบิตัติามแผน 1 ครัง้

   ๑.๓ ถวายความปลอดภัยการเสด็จแปรพระราชฐาน ครัง้

   ๑.๔ ถวายความปลอดภัยเดโชชยั ๕เสด็จฯ ร.ร. 

ตชด.

ครัง้

   ๑.๕ ถวายความปลอดภัยทีป่ระทับ ครัง้

   ๑.๖ ถวายความปลอดภัย เสด็จพระราชด าเนนิ

ปฏบิตัริาชกรณียกจิ

ครัง้

๓. โครงการพฒันาการถวายความปลอดภยัให้

มมีาตรฐานและประสทิธภิาพสงูสดุ

   ๓.๑ มกีารเขา้ร่วมประชมุกบัหน่วยงานเกีย่วขอ้ง

เพือ่ร่วมกนัพจิารณาก าหนดแผนเทคนคิวธิกีาร

ยทุธวธิกีารถวายความปลอดภัย

3 ครัง้

  ๓.๒ แผนเทคนคิวธิกีารยทุธวธิกีารถวายความ

ปลอดภัย ทีห่น่วยเกีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารพัฒนา

และปฏบิตัไิดแ้ก ่(สรุปโดยสงัเขป)

  ๓.๓ มกีารสัง่การ/ใหก้ารแนะน า/แจกจา่ยเอกสาร/

คูม่อืแนวทางการปฏบิตัติามขอ้ ๓.๒  

ไปยังหน่วยในสงักดั จ านวน

2 ครัง้

๔.โครงการสนบัสนนุการสบืสวนปราบปราม

การกระท าผดิเกีย่วกบัการละเมดิสถาบนั

   ๔.๑ สนับสนุนการสบืสวนปราบปรามการกระท าผดิ

ร่วมกบัหน่วยงานเกีย่วขอ้ง จ านวน

ครัง้

   ๔.๒ พบการกระท าความผดิจ านวน ครัง้

         จ าแนกเป็น

         ๔.๒.๑  กลุม่บคุคล       จ านวน คน

แบบรายงานผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี ๒๕๖๐  รอบ ๑๒  เดอืน 

( ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐ )

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน

ยทุธศาสตรท์ ี๑่ ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิหลกั เพือ่ตอบสนอง

นโยบายรฐับาล

ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: พืน้ทีช่ายแดนปลอดภยัคกุคาม ประชาชนด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกติ

สขุ

เป้าประสงค ์: ๑.๑ ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเกดิผลสมัฤทธิ์

๑.๑.๑ เพิม่ขดี

ความสามารถ

ของหน่วยในการ

ตอบสนอง

ตอ่ภารกจิหลกัตาม

นโยบาย

รัฐบาลโดยมุง่เนน้

ภารกจิ

ส าคญั ดงันี้

(๑) ปกป้องเทดิทนู

พทัิกษ์

รักษาสถาบนั

พระมหากษัตรยิ์

(๑.๑) การ

ปฏบิตังิาน

ถวายความ

ปลอดภัยเป็นไป

โดยมี

ประสทิธภิาพ

สงูสดุและ         

  สมพระเกยีรติ

รอ้ยละ ๑๐๐



         ๔.๒.๒ กลุม่/องคก์ร      จ านวน กลุม่

๕. โครงการสนบัสนนุเฝ้าระวงัป้องกนัการ

น าเสนอขอ้มลูขา่วสารทีม่เีน ือ้หาไมเ่หมาะสมและ

สง่ผลกระทบตอ่สถาบนั

   ๕.๑ มกีารตรวจพบขอ้มลูทางสือ่สงัคมออนไลน์/

สือ่อเิล็คทรอนคิ ของหน่วย  จ านวน

ครัง้

๒๙. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเฝ้าระวงั

ชายแดน

      ๒๙.๑ จัดระเบยีบชายแดนอยา่งมอือาชพีและ

จัดท าแผนป้องกนัชายแดนตามแนวทางที่

หน่วยควบคมุทางยทุธการก าหนด

             ๒๙.๑.๑ ประชมุร่วมกบัหน่วยควบคมุทาง

ยทุธการ เพือ่รับแบง่มอบพืน้ทีป่ฏบิตั ิจ านวน

2 ครัง้

             ๒๙.๑.๒ จัดท าแผนป้องกนัชายแดน   ( 

ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี)

มี

      ๒๙.๒ น ามาตรการมวลชนสมัพันธแ์ละ

ปฏบิตักิารจติวทิยามาสนับสนุนการจัดระเบยีบพืน้ที่

ชายแดน

24 ครัง้

      ๒๙.๓ พัฒนาความเป็นสากลในการปฏบิตังิาน

ดา้นชายแดนดว้ยการแสดงทา่ที เพือ่ลด

ความหวาดระแวง และสง่เสรมิบรรยากาศการลงทนุ 

และการปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชนต์อ่การคา้

ชายแดน โดย

               ๒๙.๓.๑ การจัดวางก าลงัอยา่งเหมาะสม 

(ค าอธบิายโดยสงัเขป)

จัดก าลงั ๒ ชฝต วาง

ก าลงัคลอบคลมุพืน้ที่

แนวชายแดนหนา้กวา้ง

 ๕๖ กโิลเมตร

               ๒๙.๓.๒ การแสดงก าลงัในลกัษณะเป็น

มติร (ค าอธบิายโดยสงัเขป)

จัดก าลงัพลใหบ้รกิาร

ประชาชนและ

นักทอ่งเทีย่ว

๑.๑.๑ เพิม่ขดี

ความสามารถ

ของหน่วยในการ

ตอบสนอง

ตอ่ภารกจิหลกัตาม

นโยบาย

รัฐบาลโดยมุง่เนน้

ภารกจิ

ส าคญั ดงันี้

(๑) ปกป้องเทดิทนู

พทัิกษ์

รักษาสถาบนั

พระมหากษัตรยิ์

(๑.๑) การ

ปฏบิตังิาน

ถวายความ

ปลอดภัยเป็นไป

โดยมี

ประสทิธภิาพ

สงูสดุและ         

  สมพระเกยีรติ

รอ้ยละ ๑๐๐

(๒.๑)หมูบ่า้น

เป้าหมายที่

ด าเนนิ

กจิกรรมเฝ้าระวงั

และแกไ้ขปัญหา

สถานการณ์

ชายแดน

เพือ่ความสงบ

เรยีบรอ้ยและ

ความ

มัน่คงของรัฐ

ไมน่อ้ยกวา่ 

๓,๐๐๐

หมูบ่า้น
๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



                ๒๙.๓.๓ การมบีคุลกิภาพในเชงิ

ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวก 

(อธบิายโดยสงัเขปพอสงัเขป)

ก าลงัพลแตง่กาย

เรยีบรอ้ยนา้ยิม้แยม้

แจม่ใสพดูจาสภุาพมี

จติสาธารณะคอ่ยให ้

ความชว่ยเหลอื

                ๒๙.๓.๔ การแตง่กายหรอืใช ้

สญัลกัษณ์ประกอบเครือ่งแบบทีช่ดัเจนเป็นสากล

(อธบิายโดยสงัเขป)

แตง่กายเรยีบรอ้ย

ถกูตอ้งตามระเบยีบ

        ๒๙.๔ มกีารจัดสายตรวจรถจักรยานยนต ์ 

จ านวน

ชดุ

               - การปฏบิตัขิองสายตรวจ จยย.  จ านวน ครัง้

        ๒๙.๕ มกีารพัฒนาระบบการแจง้เตอืนภัย

ความมัน่คง เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไป

อยา่งรวดเร็วและทันตอ่เหตกุารณ์  (ตอบวา่ ม ีหรอื 

ไมม่ ี) โดยมกีารด าเนนิการ ดงันี้

มี

                 ๒๙.๕.๑ จัดท าขอ้มลูและระบบ

ฐานขอ้มลูดา้นการขา่วบรูณาการดา้นการขา่ว

ในทกุระดบั เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และ

สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูทีน่ าไปสูก่ารแจง้

เตอืนและสัง่การแกไ้ขปัญหาไดทั้นเหตกุารณ์

                          ๑) บรูณาการดา้นการขา่วกบั

หน่วยขา่วภายนอก

60 ครัง้

                          ๒) บรูณาการดา้นการขา่วกบั

หน่วยในสงักดั ทกุระดบั

120 ครัง้

                          ๓) มกีารแจง้เตอืน หรอืสัง่การ

เพือ่แกปั้ญหาผา่นระบบเชือ่มโยงขอ้มลู

ของหน่วยทีจั่ดท าขึน้

ครัง้

                ๒๙.๕.๒ สรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงั

ป้องกนัชายแดน โดยเฉพาะบรเิวณชอ่งทางสญัจร

ขา้มแดนตามธรรมชาติ

                      -จ านวนเครอืขา่ย 5 กลุม่

                      -รวมจ านวนคน 40 คน

                     -ครอบคลมุชอ่งทางสญัจรขา้มแดน

ธรรมชาติ

5 จดุ

                     -รายละเอยีดชอ่งทาง ไดแ้ก่ ควนโดน,ต ามะลงั,วงั

เพนยีด,ควนบอ่น ้า,

คลองกุง้

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



         ๒๙.๖ มกีารวางแผนและประสานการปฏบิตั ิ

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาจัดก าลงัเฝ้า

ตรวจตราชายฝ่ังทะเลและเกาะแกง่ (ตอบวา่   ม ีหรอื

  ไมม่ ี)

มี

               -ถา้ม ีมกีารปฏบิตัอิยา่งไร (อธบิาย

โดยสงัเขป)

อทุยานทะเลบนั,สนง.

ทรัพยย์ากรป่าชายเลน,

ต ารวจน ้า

        ๒๙.๗ ก าหนดใหม้แีนวทางในการรักษาวนัิย

และมาตรการควบคมุการปฏบิตัทิีช่ดัเจนและมกีาร

ตรวจการปฏบิตัติามแผนอยา่งตอ่เนือ่ง   (ตอบวา่  มี

 หรอื  ไมม่ ี)

มี

               -ถา้ม ีมแีนวทางอยา่งไร (อธบิาย

โดยสงัเขป )

มาตรการ ๑๒๑๓/๒๕๓๗

๓๐) โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั

ประเทศเพือ่นบา้นในระดบัพืน้ทีส่นบัสนนุภารกจิ

ดา้นความม ัน่คง ด าเนนิการตามโครงการตาม

กจิกรรม ดงันี้
       ๓๐.๑ มกีารสง่เสรมิกจิกรรมทีส่รา้งความรูส้กึที่

ด ี(Good will) กบักองก าลงัฝ่ายตรงขา้มของประเทศ

เพือ่นบา้น ไดแ้ก่

              ๓๐.๑.๑ การออกพบปะเยีย่มเยยีน   

จ านวน

18 ครัง้

              ๓๐.๑.๒ การประชมุร่วม              จ านวน 12 ครัง้

              ๓๐.๑.๓ การลาดตระเวนร่วม         จ านวน 11 ครัง้

              ๓๐.๑.๔ การแลกเปลีย่นขา่วสาร     

จ านวน

12 ครัง้

              ๓๐.๑.๕ การแลกเปลีย่นวฒันธรรม  

จ านวน

6 ครัง้

              ๓๐.๑.๖ การจัดกจิกรรมกฬีา        จ านวน 7 ครัง้

        ๓๐.๒ การร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการ

บรหิารจัดการชายแดน  ดงันี้

                ๓๐.๒.๑ การพัฒนาดา่นชายแดน   

จ านวน

12 ครัง้

                ๓๐.๒.๒ การพัฒนาตา่งๆ ในพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษ   จ านวน

ครัง้

       ๓๐.๓ การสรา้งเครือ่งมอืในการขยาย

ความสมัพันธก์บัประเทศเพือ่นบา้นทีต่ดิแนว

ชายแดนและประเทศใกลเ้คยีงในระดบัพืน้ทีเ่พือ่เป็น

กลไกในการแกไ้ขปัญหาในกรณีพพิาท

ตา่งๆ และเพือ่เอือ้ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน   

จ านวน

ครัง้

              ผลทีป่ฏบิตัไิด ้ดงันี้

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



                ๓๐.๓.๑  พบเงือ่นไขทีก่อ่ใหเ้กดิความ

หวาดระแวงและความไมไ่วว้างใจ ระหวา่ง

ตชด. กบักองก าลงัของฝ่ายประเทศเพือ่นบา้น  

จ านวน

ครัง้

               ๓๐.๓.๒ มกีารจัดระบบการจัดการในการ

แกไ้ขปัญหาความหวาดระแวงและความ

ไมไ่วว้างใจระหวา่ง ตชด. กบั กองก าลงัของฝ่าย

ประเทศเพือ่นบา้น อยา่งไร (ถา้ม)ีอธบิายโดยสงัเขป

               ๓๐.๓.๓การจัดกจิกรรมเพือ่สรา้ง

ความสมัพันธก์บัประเทศเพือ่นบา้นตามแนว

ชายแดน เพือ่เอือ้ตอ่การปฏบิตังิาน  จ านวน

8 ครัง้

๓๑) โครงการปฏบิตัภิารกจิป้องกนัชายแดนใน

พืน้ทีป่ราสาทพระวหิาร 

      โดยด าเนนิการ รายงาน ดงันี้

      ๓๑.๑ มกีารก าหนดหลกันยิมมาตรการการใช ้

ก าลงัปฏบิตัภิารกจิ และคูม่อืการปฏบิตัติาม

แผน/ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจนในทกุภารกจิ  

(ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี) ถา้มี

              -มแีผน จ านวนกีแ่ผน แผน

              -มคี าสัง่ จ านวนกีค่ าสัง่ ค าสัง่

     ๓๑.๒ มกีารเตรยีมความพรอ้มและสนับสนุนดา้น

ก าลงั จ านวน ๒๒๒ นาย  

อาวธุยทุโธปกรณ์ สนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิป้องกนั

ชายแดนแทนหน่วยทหารตามนโยบายรัฐบาล     

(ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี)

      ๓๑.๓ มกีารซกัซอ้มการปฏบิตัติามแผน/ค าสัง่ 

กีค่รัง้ตอ่เดอืน

ครัง้

และเนน้ย ้าใหม้กีารควบคมุก ากบัดแูลการปฏบิตัใิห ้

เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัปิระจ า และคูม่อืการ

ปฏบิตังิาน จ านวน

ครัง้

      ๓๑.๔ มกีารจัดหน่วยเฉพาะกจิหรอืหน่วย

รับผดิชอบในการปกครองบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน

เป็นเอกภาพ รวมทัง้บรหิารจัดการทรัพยากรในการ

ปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ

ปฏบิตัติามภารกจิ (ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี)

      ๓๑.๕ วางแผนการเคลือ่นยา้ยและสบัเปลีย่น

ก าลงัพลเมือ่ไดรั้บค าสัง่    จ านวน

ครัง้

      ๓๑.๖ พืน้ทีป่ราสาทพระวหิาร มคีวามสงบ

เรยีบรอ้ย  (อธบิายโดยสงัเขป)

      ๓๑.๗ มกีารจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานตามแผน/

ค าสัง่ทีก่ าหนด   จ านวน

ฉบบั

      ๓๑.๘ มกีารเตรยีมความพรอ้มไมน่อ้ยกวา่ ๑ 

ครัง้/ปี 
      ๓๑.๙ มกีารซกัซอ้มการปฏบิตัติามแผน ๑ ครัง้/

เดอืน

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



๓๓) โครงการจดัก าลงัอาวุธและยทุโธปกรณ์

สนบัสนนุแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมและการกอ่

เหตุ

รุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปตัตาน ี

 ยะลา นราธวิาส สงขลา ใน ๔ อ าเภอ ไดแ้ก่

อ.นาทว,ี อ.เทพา, อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.จะนะ) 

โดยด าเนนิการ ดงันี้      ๓๓.๑ จัดก าลงัพลสนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิ   

จ านวน

85 นาย

      ๓๓.๒ จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน     จ านวน 1 ฉบบั

      ๓๓.๓ มกีารซกัซอ้มการปฏบิตัติามแผน/ค าสัง่

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้/เดอืน

12 ครัง้

      ๓๓.๔ มกีารจัดท าแผนการสบัเปลีย่นก าลงัพล ๑

 ครัง้/ปี   (ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี)

มี

๔๐) โครงการสบืสวนปราบปรามยาเสพตดิ

      ๔๐.๑ ศกึษา/วเิคราะหส์ภาพปัญหาการแพร่

ระบาดยาเสพตดิในพืน้ที ่(รอบปี)

12 ครัง้

      ๔๐.๒ มรีะบบฐานขอ้มลูการน าเขา้ยาเสพตดิ

ของหน่วย (ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่)ี

ไมม่ี

      ๔๐.๓ การตรวจสอบและปราบปรามแหลง่ผลติ

หรอืแหลง่เพาะปลกูพชืเสพตดิในพืน้ทีช่ายแดน

12 ครัง้

      ๔๐.๔ การจับกมุปราบปรามยาเสพตดิไมใ่หเ้ขา้

สูพ่ืน้ทีช่ัน้ใน

66 ครัง้

      ๔๐.๕ ก าหนดพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานตาม

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของหน่วยตาม

ล าดบัความส าคญั ๑, ๒, ๓ (แยกตามรายหมูบ่า้น) 

ดงันี้
              ๔๐.๔.๑ พืน้ทีห่มูบ่า้นเป้าหมายทีม่ี

ความส าคญัอนัดบั ๑  (ตดิชายแดนหรอืตดิหนา้แนว

ชายแดน) จ านวน

25 หมูบ่า้น

                         - ใหส้ ารวจสถติกิารน าเขา้ และ

เสน้ทางการล าเลยีงยาเสพตดิจากภายนอกประเทศ

ผา่นมาตามชอ่งทางตา่งๆของหมูบ่า้นเป้าหมายในปี  

๒๕๖๐ทีผ่า่นมา  จ านวน

20 ครัง้

                                  -จ านวนหมูบ่า้น 5 หมูบ่า้น

             ๔๐.๔.๒ พืน้ทีห่มูบ่า้นเป้าหมายทีม่ี

ความส าคญัอนัดบั ๒ (หมูบ่า้นทีอ่ยูถั่ดลกึเขา้มา      

 ตอนในประเทศตอ่จากหมูบ่า้นเป้าหมายส าคญั

อนัดบั ๑)

13

                         -  การแพร่ระบาดยาเสพตดิใน

หมูบ่า้นเป้าหมาย รวมถงึ สารตัง้ตน้  แหลง่พักยา 

และโรงงานผลติในปี ๒๕๕๙ ทีผ่า่นมา จ านวน

10 ครัง้

            ๔๐.๔.๓ พืน้ทีห่มูบ่า้นเป้าหมายทีม่ี

ความส าคญัอนัดบั ๓ (หมูบ่า้นทีอ่ยูถั่ดลกึเขา้มาตอน 

  ในประเทศตอ่จากหมูบ่า้นเป้าหมายทีม่คีวามส าคญั

อนัดบั ๒)

159 หมูบ่า้น

                       -  การแพร่ระบาดยาเสพตดิใน

หมูบ่า้นเป้าหมาย รวมถงึ สารตัง้ตน้ แหลง่พักยา 

และโรงงานผลติในปี ๒๕๕๙ ทีผ่า่นมา

5  

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



                             - ใหน้ าขอ้มลู จากขอ้ ๔๐.๔.๑-

๔๐.๔.๓ มาบรูณาการร่วมกบั ขอ้มลูผลการสบืสวน

หรอืจับกมุทางคดทีีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีห่มูบ่า้นเป้าหมาย

ในแตล่ะ ระดบัความส าคญัของพืน้ทีห่มูบ่า้น

เป้าหมายเพือ่วเิคราะหห์รอืสรุปใหไ้ดท้ีม่าของ

เสน้ทางการล าเลยีงยาเสพตดิจากพืน้ทีแ่นวชายแดน

เขา้มาแพร่ระบาดในพืน้ทีต่อนในของประเทศ หรอื

จากพืน้ทีต่อนในประเทศสูพ่ืน้ทีแ่นวชายแดน

๔๑) โครงการพฒันาระบบงานสบืสวน

ปราบปรามทีมุ่ง่เนน้การสนบัสนนุการด าเนนิการ

ตามมาตรการยดึทรพัย ์มาตรการสมคบและ

การฟอกเงนิกบัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ

      ๔๑.๑ การสนับสนุนปฏบิตักิารตามมาตรการยดึ

ทรัพย ์มาตรการสมคบและการฟอกเงนิ

ครง้

               -จ านวนทรัพยส์นิทีย่ดึได(้ระบ)ุ

๔๓) โครงการป้องกนัการลกัลอบหลบหนเีขา้

เมอืง
ด าเนนิการป้องกนัการลกัลอบหลบหนเีขา้เมอืง ดงันี้

      ๔๓.๑ การประชาสมัพันธแ์ละแนะน าให ้

ประชาชนในบรเิวณแนวชายแดนไดรั้บทราบ

ถงึโทษภัยอนัเกดิจากผูห้ลบหนเีขา้เมอืงทัง้ในดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ

(ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่ ี)

                - ประชาสมัพันธแ์ละใหค้ าแนะน า 96 ครัง้

                - ผูร้่วมกจิกรรม 4,000 คน

      ๔๓.๒ การลาดตระเวน เฝ้าตรวจชอ่งทางการ

หลบหนเีขา้เมอืงทีอ่ยูน่อกเขตอ านาจ

ของชอ่งทางทีก่ าหนดขึน้โดยถกูตอ้ง ( ตอบวา่  ม ี

หรอื ไมม่ ี)

                 - ลาดตระเวนตรวจสอบเพือ่ป้องกนัฯ 60 ครัง้

      ๔๓.๓ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งส ารวจ

ตรวจสอบ จัดเก็บขอ้มลูแรงงานตา่งชาตทิีเ่ขา้มา

ท างานในสถานประกอบการตา่งๆ และทางดา้น

เกษตรกรรมในพืน้ทีบ่รเิวณแนวชายแดนไวอ้ยา่งเป็น

ระบบและป็นปัจจบุนั (ตอบวา่  ม ีหรอื ไมม่ ี)

      ๔๓.๔ จัดกจิกรรมประชาสมัพันธ ์และใหก้าร

แนะน าฯ

60 ครัง้

      ๔.๓.๔ ลาดตระเวนตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการ

ลกัลอบ

166 ครัง้

๔๔. โครงการปราบปรามการลกัลอบหลบหนี

เขา้เมอืง
     ๔๔.๑ ด าเนนิการจับกมุลกัลอบหลบหนเีขา้เมอืง 2 ครัง้

                    - เป็นหน่วยหลกัในการจับกมุ 1
ครัง้

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



                    - เป็นหน่วยสนับสนุนในการจับกมุ 1
ครัง้

๔๔.๒ ผูต้อ้งหาตา่งดา้ว

                    -เมยีนมาร์ 21
คน

                    -ลาว
คน

                    -กมัพชูา
คน

                    -อืน่ๆ
คน

๔๔.๓ ผูต้อ้งหาชาวไทย

                   -นายจา้ง
คน

                   -ผูน้ าพา
คน

                   -ผูใ้หท้ีพั่กพงิ
คน

                   -ผูช้ว่ยเหลอืซอ่นเรน้
คน

๔๔.๓ ผลกัดนั สง่กลบั

                    -เมยีนมาร์
คน

                    -ลาว
คน

                    -กมัพชูา
คน

                    -อืน่ๆ
คน

๔๕.โครงการป้องกนัการลกัลอบตดัไมท้ าลาย

ป่าและทรพัยากรธรรมชาติ
     ๔๕.๑ ด าเนนิการส ารวจตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัพืน้ทีป่่าในในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ใหเ้ป็นปัจจบุนั (ตอบวา่  ม ีหรอื ไมม่ ี)

มี

     ๔๕.๒ มฐีานขอ้มลูพืน้ทีป่่าในความรับผดิชอบ 

เชน่ ขอบเขตของป่าแตล่ะประเภท สภาพป่า

สตัวป่์า และแหลง่ตน้น ้าล าธารมคีวามอดุมสมบรูณ์

18 แหง่

   ๔๕.๓ จัดกจิกรรมประชาสมัพันธม์วลชนสมัพันธ ์

ปลกุจติส านกึ  และปลกูฝังอดุมกาณ์ในการรักหวง

แหนป่าไมแ้ก่

72

             ๔๕.๓.๑ รอบทีต่ัง้หน่วยหรอืพืน้ทีต่ัง้ฐาน

ปฏบิตักิารของหน่วย
                        ๔๕.๓.๑.๑ ประชาชนท่ัวไป

                                     -จ านวนครัง้ 35 ครัง้

                                     -รวมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 4,000 คน

                         ๔๕.๓.๑.๒ เด็กและเยาวชน

                                     -จ านวนครัง้ 59 ครัง้

                                     -รวมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 2,000 คน

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



            ๔๕.๓.๒ ใน ร.ร.ตชด.และรอบทีต่ัง้

                        ๔๕.๓.๒.๑ ประชาชนท่ัวไป

                                     -จ านวนครัง้ 32 ครัง้

                                     -รวมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 1,250 คน

                         ๔๕.๓.๒.๒ เด็กและเยาวชน

                                     -จ านวนครัง้ 12 ครัง้

                                     -รวมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 650 คน

๔๗. โครงการปราบปรามการลกัลอบตดัไม้

ท าลายป่าและทรพัยากรธรรมชาติ
      ๔๗.๑ ด าเนนิการจับกมุผูก้ระท าความผดิ จ านวน 38 ครัง้

                    - เป็นหน่วยหลกัในการจับกมุ
ครัง้

                    - เป็นหน่วยสนับสนุนในการจับกมุ 38
ครัง้

               ๔๗.๑.๑ รวมผูก้ระท าความผดิ 1 คน

      ๔๗.๒ ของกลาง

                   -พืน้ทีป่่าถกูบกุรุก 1,394
ไร ่(ตดัเศษ)

                   -ไมท้อ่น
ทอ่น

                   -ไมแ้ปรรูป
แผน่

                   -รวมปรมิาตร
ลบ.ม.

                   -เลือ่ยโซย่นต์
เครือ่ง

                   -รถยนต์
คนั

                   -จักรยานยนต์
คนั

                   -รถแบคโฮ 1 คนั

                   -ซากสตัวป่์า ซาก

                   -พันธุพ์ชื 870 ตน้

                   -อาวธุปืน กระบอก

                   -กระสนุ นัด

                   -อืน่ๆ รายการ

       ๔๗.๓  ลาดตระเวนเพือ่สกดักัน้การกระท าผดิ 

จ านวน

96 ครัง้

       ๔๗.๔ มกีารประสานแผนและประสานการ

ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่

                   - ต ารวจภธูร 4 ครัง้

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



                   - เจา้หนา้ทีป่่าไม ้ 48 ครัง้

                   - ต ารวจป่าไม ้ 4 ครัง้

                   - เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครอง 4 ครัง้

                   - หน่วยอืน่ๆ ต ารวจน ้า 4 ครัง้

๔๘.โครงการป้องกนัลกัลอบคา้สนิคา้หลบหนี

ศลุกากร
     ๔๘.๑วเิคราะหปั์ญหาและจัดท าขอ้มลูเกีย่วกบั

การลกัลอบคา้สนิคา้หลบหนศีลุกากร ๑ ครัง้/ปี

(ตอบวา่ ม ีหรอื ไมม่)ี

มี

             -ถา้ม ี(อธบิายโดยสงัเขปพอสงัเขป) พืน้ทีช่ายแดนทาง

ทะเลยาว ๑๔๔ กม. ซึง่

ยากตอ่การป้องกนั

     ๔๘.๒ จัดกจิกรรมประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ความรู ้

ใหป้ระชาชนไดท้ราบและตระหนักถงึ โทษภัยของ

การกระท าความผดิเกีย่วกบั พ.ร.บล.ศลุกากร และ

ผลเสยีตอ่ประเทศชาติ

              -จ านวน 60 ครัง้

              -ผูร้่วมกจิกรรม 350 คน

๔๙.โครงการปราบปรามการลกัลอบคา้สนิคา้

หลบหนศีลุกากร
     ๔๙.๑ จัดก าลงัลาดตระเวนตรวจสอบพสิจูน์

ทราบชอ่งทางหรอืพืน้ทีท่ีน่่าสงสยัวา่จะมกีาร

ลกัลอบคา้สนิคา้หลบหนภีาษีศลุกากร

10 ครัง้

    ๔๙.๒ พบการกระท าความผดิ 9 ครัง้

             - จับกมุ 9
ครัง้

                    - เป็นหน่วยหลกัในการจับกมุ 1
ครัง้

                    - เป็นหน่วยสนับสนุนในการจับกมุ 8
ครัง้

             - ผูต้อ้งหา 3
คน

         ของกลาง

                    -บหุรี่ 384,910
ซอง

                    -สรุา
ขวด

                    -ขา้วเปลอืก
กก.

                    -กระเทยีมแหง้
กก.

                    -น ้ามันเบนซลิ
ลติร

                    -น ้ามันดเีซล 400
ลติร

                    -อืน่ ๆ น ้ามันปาลม์ 3,456
รายการ

๕๐. โครงการป้องกนัอาวุธ ปืน ผดิกฎหมาย

อาวุธสงครามและวตัถรุะเบดิ

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



     ๕๐.๑ ท าการวเิคราะหปั์ญหาและจัดท าขอ้มลู 

เกีย่วกบัปัญหาการลกัลอบซือ้ ขายอาวธุปืน

ผดิกฎหมาย อาวธุสงคราม และวตัถรุะเบดิ รวมถงึ

แหลง่ซกุซอ่นและแหลง่ซือ้-ขาย(๑ครัง้/ปี)

ไมพ่บวา่มกีารซือ้ขาย

อาวธุ/วตัถรุะเบดิ

      ๕๐.๒  ด าเนนิการจัดกจิกรรมประชาสมัพันธ์ 

เผยแพร่ความรูใ้หป้ระชาชนไดรั้บทราบและ

ตระหนักถงึโทษ และอนัตรายอนัเกดิจากอาวธุ

สงครามและอาวธุปืนผดิกฎหมายเพือ่ป้องกนั

การกระท าความผดิ

             - จ านวน 52 ครัง้

             - ผูร้่วมกจิกรรม 900 คน

๕๑. โครงการปราบปรามอาวุธผดิกฎหมาย 

อาวุธสงครามและวตัถรุะเบดิ
      ๕๑.๑ จัดก าลงั ลาดตระเวนพสิจูนท์ราบแหลง่

ซกุซอ่นอาวธุปืนผดิกฎหมาย อาวธุสงคราม

และวตัถรุะเบดิ

39 ครัง้

     ๕๑.๒ พบการกระท าความผดิ 8 ครัง้

     ๕๑.๓ ด าเนนิการจับกมุผูก้ระท าความผดิ แบง่เป็น  

             - เป็นหน่วยหลกัในการจับกมุ 5 ครัง้

             - เป็นหน่วยสนับสนุนในการจับกมุ 3 ครัง้

             ๕๑.๓.๑ ผูต้อ้งหา 9 คน

             ๕๑.๓.๒ ของกลาง

                       -ปืนกล กระบอก

                       -ปืนสัน้ 13 กระบอก

                       -ปืนยาว 1 กระบอก

                       -ปืนลกูซอง 4 กระบอก

                       -ปืนแกป๊ กระบอก

                       -ระเบดิขวา้ง 1 ลกู

                       -ระเบดิแสวงเครือ่ง รายการ

                       -เครือ่งยงิลกูระเบดิ กระบอก

                       -กระสนุปืน 88 นัด

                       -อืน่ๆ เสือ้เกราะกนักระสนุ 1 รายการ

๕๒.โครงการป้องกนัการโจรกรรมรถ

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



    ๕๒.๑ ด าเนนิการศกึษาวเิคราะหปั์ญหาโจรกรรม

รถในพืน้ทีค่วามรับผดิชอบ  (ปีละ๑ ครัง้)

ปัญหายาเสพตดิชนดิสี่

คณูรอ้ยมมีากขึน้สง่ผล

ใหม้อีาชญากรรมเพิม่ขึน้

  ๕๒.๒ จัดกจิกรรม ประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ความรู ้

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและตระหนักถงึ

โทษภัยของการกระท าความผดิเกีย่วกบัการโจรกรรม

รถและผลเสยีตอ่ประเทศชาติ

90 ครัง้

๕๓.โครงการปราบปรามการโจรกรรมรถ

   ๕๓.๑ เฝ้าตรวจ ลาดตระเวน ตรวจสอบและพสิจูน์

ทราบ และคมุชอ่งทางหรอืเสน้ทางทีค่าดวา่จะมกีาร

ลกัลอบน ารถทีถ่กูโจรกรรมออกนอกประเทศ

120 ครัง้

    ๕๓.๒ พบการกระท าความผดิ ครัง้

           ๕๓.๒.๑ จับกมุผูก้ระท าความผดิได ้ ครัง้

             - เป็นหน่วยหลกัในการจับกมุ ครัง้

             - เป็นหน่วยสนับสนุนในการจับกมุ ครัง้

           ๕๓.๒.๒ ผูต้อ้งหา คน

           ๕๓.๒.๓ ของกลาง

             - รถยนต์ คนั

             - รถจักรยานยนต์ คนั

             - อืน่ๆ รายการ

๕๔.โครงการสบืสวนอาชญากรรมส าคญัในพืน้ที่

ชายแดน

 

    ๕๔.๑ ด าเนนิการทบทวนก าหนดแนวทางการ

ปฏบิตังิานสบืสวน   (กีค่รัง้ตอ่ปี)

9 ครั้ ัง้

           อธบิายโดยสงัเขปพอสงัเขป .ใชร้ะบบ pdc เขา้มา

ชว่ยในการสบืคน้

ผูก้ระท าความผดิ

           ๕๔.๑.๑ ครัง้ที ่๑ การด าเนนิการ อบรมใหค้วามรูใ้หแ้ก่

ผูป้ฏบิตังิานใชร้ะบบ

โปรแกรม pdc

           ๕๔.๑.๒ ครัง้ที๒่ การด าเนนิการ คน้หาหมายจับผูต้อ้ง

ตามภมูลิ าเนาจน

น าไปสูก่ารจับกมุ

    ๕๔.๒ จัดท าค าสัง่มอบหมายเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานสบืสวนจ านวนครัง้ตอ่ปี

1 ครั้ ัง้

            ๕๔.๒.๑ มกีารจัดท าค าสัง่มอบหมาย

หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานสบืสวน

1 ครัง้ 

๕๕) โครงการสนบัสนนุการป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรมใหก้บัส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



และหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

       ๕๕.๑ จัดก าลงัสนับสนุนการป้องกนั

ปราบปรามอาชญากรรมตามสัง่การของ ตร.และตาม 

   รอ้งขอจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

37 ครัง้

       ๕๕.๒ การปฏบิตัภิารกจิของหน่วยตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมาย

69 ครัง้

       ๕๕.๓ งานสนับสนุนการจับกมุตามหมายจับ 7 ครัง้

       ๕๕.๔ งานสนับสนุนการ รปภ.นักทอ่งเทีย่ว 168 ครัง้

       ๕๕.๕ งานสนับสนุนการพทัิกษ์เด็ก สตร ี

ครอบครัวและป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย์

52 ครัง้

       ๕๕.๖ การสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรมขา้มชาติ

12 ครัง้

๕๗) โครงการสนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิการตอ่ตา้น

การกอ่ความไมส่งบ
     ๕๗.๑ จัดเตรยีมความพรอ้มของหน่วยดา้น

ก าลงัพลยทุโธปกรณ์อปุกรณ์ตา่งๆ (กีค่รัง้ตอ่ปี)

2 ครัง้

     ๕๗.๒ การฝึกเตรยีมความพรอ้มและซกัซอ้มการ

ปฏบิตัเิมือ่ไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏบิตัภิารกจิ

3 ครัง้ 

     ๕๗.๓  พัฒนาสง่เสรมิการฝึกทัง้การฝึกทดแทน

 การฝึกทบทวน การฝึกร่วมกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง

2 ครัง้

              -ผูเ้ขา้รับการฝึก 35 คน

     ๕๗.๔ สนับสนุนภารกจิการรักษาความสงวบ

เรยีบรอ้ยการชมุนุมเรยีกรอ้ง

ครัง้

             ๕๗.๔.๑ รปภ.เรอืนจ า ครัง้

             ๕๗.๔.๒ รปภ.อืน่ๆ 1 ครัง้

     ๕๗.๕ พัฒนาปรับปรุงยทุโธปกรณ์ อปุกรณ์เพือ่

ความปลอดภัยในการปฏบิตังิาน

รายการ

๖๐.โครงการจดัท ายทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนของ บช.ตชด.

    ๖๐.๑ ด าเนนิการก าหนดยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนของ บช.ตชด. ส าหรับใชเ้ป็นแนว

ทางการปฏบิตัขิองหน่วยในสงักดัและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง  (ตอบวา่  ม ี หรอื ไมม่)ี

มี

           - ตดิตาม วเิคราะหส์ถานการณ์แนวโนม้ภัย

คกุคามตอ่ความมัน่คงในรูปแบบตา่งๆ (ตอบวา่ ม ี

หรอื ไมม่ ี)

มี

               (ถา้ม ีอธบิายโดยสงัเขปพอสงัเขป) ปัญหายาเสพตดิชนดิสี่

คณูรอ้ยมมีากขึน้สง่ผล

ใหม้อีาชญากรรมเพิม่ขึน้

๖๖. โครงการสนับสนุนการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

สงัคม และความมัน่คงของประเทศ เพือ่กระตุน้

เศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

     ๖๖.๑ สรา้งความเป็นอยูท่ีด่ใีหป้ระชาชน 

(อธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป)

     ๖๖.๒ การแกปั้ญหาแรงงานตา่งดา้วลกัลอบเขา้

มายังพืน้ทีต่อนใน (อธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป)

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)



     ๖๖.๓ การแกปั้ญหาการลกัลอบน าเขา้สนิคา้

เกษตรผดิกฎหมายจากประเทศเพือ่นบา้น

(อธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป)

   ๖๖.๔ ปัญหาความแออดับรเิวณดา่นชายแดน 

(อธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป)

   ๖๖.๕  ภารกจิ/กจิกรรมทีห่น่วยปฏบิตัใิหก้าร

สนับสนุนการปฏบิตักิบัหน่วยงานหลกัในพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีช่ายแดนทีอ่ยูใ่นความ

รับผดิชอบ

ครัง้

๖๗. โครงการตัง้จดุตรวจบรกิารประชาชนรองรับการ

เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
     ๖๗.๑ ตัง้จดุตรวจจดุบรกิารประชาชนในพืน้ที่

รับผดิชอบ

333
ครัง้

              -จ านวนผูรั้บบรกิาร 3,560
คน

๗๒.โครงการพัฒนาสานสมัพันธก์บัประเทศใน

ภมูภิาคอาเซยีนเสรมิภารกจิป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ชายแดนร่วมกนั

   ๗๒.๑ มกีารประชมุคณะกรรมการชายแดนร่วมกนั

ระหวา่งฝ่ายไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น

5
ครัง้

   ๗๒.๒ อธบิายโดยสงัเขปผลการร่วมประชมพอ

สงัเขป

เพือ่รับทราบปัญหาและ

แกไ้ขปัญหาเกีย่ว

ชายแดน

ยทุธศาสตรท์ ี๑่ ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิหลกัเพือ่ตอบสนองนโยบายรฐับาล
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: พืน้ทีช่ายแดนปลอดภยัคกุคาม ประชาชนด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ
เป้าประสงค ์๑.๒ เสรมิความม ัน่คงปลอดภยัในพืน้ทีช่ายแดนและเพิม่คณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชน

๑๓. โครงการปฏบิตักิารขา่วสาร (Information 

Operation : IO )
    ๑๓.๑ จัดท าแผนปฏบิตักิารขา่วสารของ บช.

ตชด.แจกจา่ยเป็นแนวทางใหก้บัหน่าวยในสงักดั

ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ(ตอบวา่  ม ีหรอื ไมม่)ี

มี

    ๑๓.๒ เชงิรุก ด าเนนิการประชาสมัพันธ์

ปฏบิตักิารทางจติวทิยา และการเผยแพร่ขา่วสาร  

ผา่นสือ่ตา่งๆเพือ่ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่

ประชาชน

60 ครัง้

    ๑๓.๓ เชงิรับ การปกป้องคุม้ครองทาง

อเิลล็คทรอนกิส ์การสรา้งความถกูตอ้งดา้นขา่วสาร

การตอ่ตา้นขา่วกรอง การป้องกนัเครอืขา่ยคอมพวิ

เอตร ์เพือ่ชีแ้จง ท าความเขา้ใจใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนและสนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยตา่งๆ

30 ครัง้

๑.๒ ปฏบิตักิารดา้น

ตา่งๆที่

กระทบตอ่ความมัน่คง

(ดา้นชายแดน)

 ๒.๓ เพิม่

ประสทิธภิาพ

งานการขา่ว

 -การปฏบิตังิาน

ดา้นการขา่วมผีล

ในระดบัหน่วย

ปฏบิตัทิาง

ยทุธวธิขีอง 

ตชด. และ

สามารถน าไป

วเิคราะห์

ประมาณ

สถานการณ์เป็น

ขอ้มลู

ประสานงาน

แลกเปลีย่น

ขา่วสารกบั

หน่วยงานดา้น

การขา่วความ

มัน่คงอืน่ๆ

 -บคุลากรดา้น

การขา่วมคีวามรู ้

ความสามารถ

ในหลกัการ

ด าเนนิการตอ่

การขา่วสารทีถ่กู

ตอ้ง สามารถผลติ

ขา่วกรองใหม้ี



๑. โครงการพฒันา ศปก.ของทกุระดบัหนว่ยให้

มปีระสทิธภิาพเพือ่เป็นเครือ่งมอืของ

ผูบ้งัคบับญัชา

ในการเฝ้าฟงัตดิตามสถานการณ์ และ

บรหิารงาน ควบคมุ ส ัง่การยงัหนว่ยปฏบิตัใิน   ๑.๑ ด าเนนิการจัดเจา้หนา้ทีต่ดิตาม เฝ้าฟัง

สถานการณ์ในพืน้ทีรั่บผดิชอบตลอด ๒๔ ชม. และ

รายงานสถานการณ์ให ้ศปก.ตชด.ทราบตามวงรอบ 

ศปก.ก าหนด

มี

   ๑.๒ การก าหนดการจัดประชมุ ศปก.ประจ าวนัเพือ่

สรุปสถานการณ์เหตกุารณ์ และใชเ้ป็นขอ้มลู 

ประกอบการพจิารณาตามสัง่การทีร่วดเร็วทันตอ่

เหตกุารณ์

มี

  ๑.๓ ด าเนนิการพัฒนาปรับปรุง ศปก.ใหม้คีวาม

พรอ้ม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนัอยา่งตอ่เนือ่ง

ไดแ้ก ่(อธบิายโดยสงัเขปพอสงัเขป)

จัดเตรยีมอปุกรณ์ให ้

พรอ้มและสามารถใช ้

การไดทั้นที่

๒. กจิกรรม : จัดท าระบบตดิตามประเมนิผลการ

ปฏบิตัติามนโยบายประจ าปี ๒๕๕๙ ประกอบดว้ย 

นโยบายการบรหิารราชการ ตร.ประจ าปี ๒๕๕๙  

นโยบายการปฏบิตังิาน ผบช.ตชด.ประจ าปี

๒๕๕๙

มี

  ๒.๑ ด าเนนิการจัดท าแบบฟอรม์การรายงานผล

การปฏบิตั ิตามนโยบายฯ และแจง้ใหห้น่วยในสงักดั

ทราบ และรายงานตามวงรอบ ( ๖ เดอืน,๑๒ เดอืน )

มี

  ๒.๒ ด าเนนิการแจกจา่ยแบบฟอรม์ใหห้น่วยใน

สงักดั ด าเนนิการส ารวจขอ้มลูตามแบบทีก่ าหนด

ม ีหรอื ไมม่ี

มี

  ๒.๓ ด าเนนิการสรุปรวบรวมผลการปฏบิตัใิน

ภาพรวมของ บช.ตชด. เพือ่รายงานตามวงรอบที่

ก าหนด ( ๖ เดอืน ๙ เดอืน ๑๒ เดอืน)

มี

ยทุธศาสตรท์ ี๒่  พฒันางานต ารวจตระเวนชายแดนใหโ้ปรงใส
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความเชือ่ม ัน่ของประชาชน และหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การปฏบิตังิานของต ารวจตระเวนชายแดน
เป้าประสงค ์๒.๑ ประชาชน หนว่ยงานในสงักดั ส านกังานต าวจแหง่ชาต ิและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเชือ่ม ัน่ต ารวจตระเวนชายแดน

๑. กจิกรรม  หน่วยปฏบิตัปิฏบิตัภิารกจิและใหบ้รกิาร

ประชาชนดว้ยมาตรฐานตามคูม่อื

มาตรฐานการปฏบิตังิาน

  ๑.๑ มกีารก าชบั เนน้ย ้าใหห้น่วยปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

ภารกจิใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานต ารวจที่

เกีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัทิี่

ก าหนดไวใ้นคูม่อืการปฏบิตังิานโดยเฉพาะ

 ๑.๒ มกีารตรวจสอบผลการด าเนนิงานของหน่วยใน

การตรวจราชการ ประจ าปี ๒๕๕๙         

 ๑.๓ ในการด าเนนิการของหน่วยมขีอ้รอ้งเรยีน ไมม่ี

หน่วยปฏบิตั ิ

ไดรั้บการเพิม่

ขดีความสามารถ

ในการปฏบิตั ิ

ภารกจิโดยใช ้

คูม่อืและ

มาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน

๑.๓.๑ ปรับปรุงพัฒฯ

ระบบงานและ

กระบวนงานของ

หน่วยงานรับผดิชอบ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลการ

ปฏบิตังิานของ

โครงการ/กจิกรรม

 บรรลผุลส าเร็จ

ตาม

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย

และตวัชีว้ดัที่

ก าหนด

๒.๒.๑ เพิม่ขดี

ความสามารถของ

หน่วยในการ

ใหบ้รกิารประชาชน



        -ถา้ม ีอธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป

๑.๔ การส ารวจความพงึพอใจตอ่คณุภาพการ

ปฏบิตังิานของ ตชด.คดิเป็นรอ้ยละ.......................

95 รอ้ยละ

๑. โครงการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตังิานของ

หน่วย

มี

  ๑.๑ ด าเนนิการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใสใหม้ขี ึน้

ในทกุระดบัหน่วยในสงักดัตาม"คูม่อืสรา้งมาตรฐาน

ความโปร่งใส ส านักงาน ก.พ."

        -รายละเอยีดผลการด าเนนิงานโดยสงัเขป มกีารด าเนนิการผา่น

เกณฑท์ีก่ าหนด

   ๑.๒ ด าเนนิการ คดัเลอืกกระบวนงานทีม่คีวาม

เสีย่งทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ศรัทธาของ

ประชาชนและน าเขา้สูก่ระบวนการสรา้งความโปร่งใส

ในระดบั บก.และศอพ.หน่วยละ ๑ กระบวนงาน

        -ถา้ม ีอธบิายโดยสงัเขปโดยสงัเขป

ยทุธศาสตรท์ ี ่๔  การสรา้งความเขม้แข็งในการบรหิาร
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความพงึพอใจของขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนตอ่การบรหิารงานภายในหนว่ย
เป้าประสงค ์๔.๒ การบรหิารโดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

๑. โครงการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

ของหนว่ย

      -อธบิายโดยสงัเขปผลการด าเนนิการโดยสงัเขป มคีณะท างานจัดท าแผน

๒. โครงการถา่ยทอดและขบัเคลือ่นแผนฯ ไปสู่

การปฏบิตั ิ
   ๒.๑ ด าเนนิการจัดการประชมุถา่ยทอดแผนปฏบิตั ิ

ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๐

มี

       ๒.๑.๑ รายละเอยีดการด าเนนิการโดยสงัเขป ประชมุถา่ยทอดแผน

ใหก้บัหน่วยในสงักดั

เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ใหต้รงตามแผนทีก่ าหนด

       ๒.๑.๒ จ านวนขา้ราชการต ารวจทีเ่ขา้รับฟังการ

ถา่ยทอดแผน   จ านวน

45 นาย

แยกเป็น      -ชัน้สญัญาบตัร 18 นาย

                 -ชัน้ประทวน 27 นาย

๓. โครงการตดิตามเรง่รดัการด าเนนิการตาม

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปี ๒๕๖๐

   ๓.๑ มกีารด าเนนิการตดิตามผลการด าเนนิการ

ตามแผนปฏบิตัริาชการฯ
                -รอบ ๖ เดอืน 6 ครัง้

หน่วยปฏบิตั ิ

ไดรั้บการเพิม่

ขดีความสามารถ

ในการปฏบิตั ิ

ภารกจิโดยใช ้

คูม่อืและ

มาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน

ยทุธศาสตรท์ ี๒่  พฒันางานต ารวจตระเวนชายแดนใหโ้ปรงใส

ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความเชือ่ม ัน่ของประชาชน และหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การ

ปฏบิตังิานของต ารวจตระเวนชายแดน

เป้าประสงค ์๒.๓ มกีระบวนงานทีโ่ปรง่ใสมมีาตรฐาน
๒.๓.๑  ให ้

ความส าคญักบัการ

ใหบ้รกิารดว้ยความ

รวดเร็ว ถกูตอ้ง เป็น

ธรรม โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้

หน่วยมคีวาม

โปร่งใสในการ

ใหบ้รกิารและ

ปฏบิตังิาน

๔.๑.๑การบรหิารที่

มุง่เนน้ผลงานตาม

ยทุธศาสตร์

ความส าเร็จของ

การจัดท า

แผนปฏบิตั ิ

ราชการประจ าปี

ของหน่วย

๒.๒.๑ เพิม่ขดี

ความสามารถของ

หน่วยในการ

ใหบ้รกิารประชาชน



                -รอบ ๙ เดอืน 3 ครัง้

                -รอบ ๑๒ เดอืน 3 ครัง้

๔.โครงการลดข ัน้ตอนและระยะเวลาการ

ใหบ้รกิารประชาชน
 ๔.๑ พจิารณาคดัเลอืกกระบวนงานหลกัของแตล่ะ 

บก.ทีม่ผีูรั้บบรกิารใชบ้รกิารจ านวนมากหรอืงาน

บรกิารทีม่ขีอ้รอ้งเรยีนมาก เพือ่น าเขา้สูก่ระบวนการ 

ลดขัน้ตอนแฃะระยะเวลาการปฏบิตัริาชการตามคูม่อืฯ

  ส านักงาน ก.พ.ร.

มี

  ๔.๒ จัดท าแผนภมูแิสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานให ้

ผูรั้บบรกิารทราบ ณ ทีต่ัง้หน่วย และจดุใหบ้รกิาร

มี

       -รายละเอยีดผลการปฏบิตัโิดยสงัเขป จัดท าแผน่พับขัน้ตอน

กระบวนการใหบ้รกิาร

ประชาชน

ยทุธศาสตรท์ ี ่๔  การสรา้งความเขม้แข็งในการบรหิาร
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความพงึพอใจของขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนตอ่การบรหิารงานภายในหนว่ย
เป้าประสงค ์๔.๓ กระบวนการบรหิารจดัการทีม่คีณุภาพ

  ดา้นระบบงาน

๔. โครงการบรหิารความเสีย่ง

  

   ๔.๑ จัดท ารายละเอยีดโครงการพัฒนาความเสีย่ง

หรอืน าเสนอแนวทางการด าเนนิการเกีย่วกบัการ

บรหิารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ตาม

กรอบแนวทางที ่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด

มี

   ๔.๒ วางแผนและด าเนนิการตามโครงการพัฒนา

ระบบบรหิารความเสีย่ง  ( อธบิายโดยสงัเขป

โดยสงัเขป)

ด าเนนิการ ปอ.๓ 

จ านวน ๑ กจิกรรม

๕. โครงการควบคมุภายใน

 ๕.๑ จัดท ารายละเอยีดโครงการพัฒนาความเสีย่ง

หรอืน าเสนอแนวทางการด าเนนิการเกีย่วกบัการ

บรหิารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ตาม

กรอบแนวทางที ่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด

มี

   ๕.๒ วางแผนและด าเนนิการตามโครงการพัฒนา

ระบบบรหิารความเสีย่ง

มี

   ๕.๓ ตดิตามประเมนิผลตามโครงการฯ  เมือ่ส ิน้สดุ

การด าเนนิการ ประจ าปี ๒๕๖๐

อญูร่ะหวา่งด าเนนิ

         -ผลการด าเนนิงานโดยสงัเขป ด าเนนิการตามแบบ ปย

 ๑-๓

๑๒ โครงการทบทวนและจดัท ามาตรฐานและ

คูม่อืการปฏบิตังิานของหนว่ย

     ๑๒.๑ คูม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บการ

ทบทวนปรับปรุงในปี ๕๙

ชดุ

๑๓.โครงการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปี ๒๕๕๙
  ๑๓.๑ สรุปรายงานผลการปฏบิตังิาน ตาม

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี ๒๕๖๐

๔.๑.๑การบรหิารที่

มุง่เนน้ผลงานตาม

ยทุธศาสตร์

ความส าเร็จของ

การจัดท า

แผนปฏบิตั ิ

ราชการประจ าปี

ของหน่วย

๔.๓.๔ วจัิยประเมนิผล ผลการวจัิยและ

ประ

เมนิผลการ

ด าเนนิการ

ตามแผนปฏบิตั ิ

ราช

การประจ าปี 

๒๕๕๙

๔.๒.๒ พัฒนาระบบ

การให ้

บรกิารใหต้อบสนอง

ความ

ตอ้งการของประชาชน

การใหบ้รกิาร

ของหน่วย

ตอบสนองความ

ตอ้งการ

ของประชาชน

๔.๓.๑ พัฒนา

กระบวนการ

บรหิารจัดการใหม้ี

ประสทิธภิาพ

ความส าเร็จของ

การ

พัฒนา

กระบวนการ

บรหิารจัดการ

 -ดา้นหน่วยงาน

 -ดา้นระบบงาน

 -ดา้นทรัพยากร

๔.๓.๓ สรา้ง

มาตรฐานและ

คูม่อืการปฏบิตังิาน

ตาม

พันธกจิของหน่วย

คูม่อืมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานของ

หน่วย



           -รอบ ๖ เดอืน ( ม ีหรอื ไมม่ ี) มี

           -รอบ ๑๒ เดอืน ( ม ีหรอื ไมม่ ี) มี

๑๔ โครงการวจัิย ปี ๒๕๕๙ ประกอบดว้ย

      ๑๔.๑  ส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ตอ่

การปฏบิตังิานของ ตชด.คดิเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

      ๑๔.๒  ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนและ

เครอืขา่ยชายแดนตอ่การเขา้มามสีว่นร่วมในการป

กบิตัภิารกจิและการไดรั้บรางวลั สิง่ตอบทนจาก

หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

     ๑๔.๓ ส ารวจความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีประชาชนผูรั้บบรกิารตอ่การบรกิารของ ตชด.คดิ

เป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

     ๑๔.๔ ส ารวจความพงึพอใจของขา้ราชการ

ต ารวจ ตชด. ทีม่ตีอ่การบรหิารจัดการในองคก์าร

คดิเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

     ๑๔.๕ ส ารวจประเมนิความสขุของขา้ราชการ

ต ารวจ ตชด. ทีม่ตีอ่บรรยากาศการท างาน และ

ความพอเพยีงของเครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

     ๑๔.๖ ส ารวจความเชือ่มัน่ ศรัทธาของประชาชน

 และหน่วยงานเกีย่วขอ้ง ตอ่การปฏบิตัภิารกจิของ 

ตชด.  คดิเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละ

๑๔.๗ ส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีต่อ้งการจาก ตชด.(หัวขอ้/

รายละเอยีดความตอ้งการ)

 
หมายเหตุ หน่วยทีม่พีืน้ทีต่ดิแนวชายแดนทางบก +

ปตัตานี
และจงัหวดัชายฝั่งทะเล ใหส้รปุพืน้ที่

เป้าหมายทีไ่ด ้

ด าเนนิการไปแลว้ดงันี้

   ๑.หมูบ่า้นเป้าหมายหลกั

      -หมูบ่า้นเป้าหมายหลกัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรอบปี
25 หมูบ่า้น

      -ด าเนนิการไดทั้ง้ส ิน้
25 หมูู่ บูา้น

    ๒.หมูบ่า้นเป้าหมายรอง

      -หมูบ่า้นเป้าหมายหลกัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรอบปี
254 หมูบ่า้น

      -ด าเนนิการไดทั้ง้ส ิน้
254 หมูู่ บูา้น

ลงชือ่ผูบ้นัทกึขอ้มลู

วนัเดอืนปีทีบ่นัทกึขอ้มลู 2/10/60

ผูต้รวจสอบและอนมุตัขิอ้มลู

(กรุณาเก็บหลกัฐานการอนุมัตแิละตรวจสอบขอ้มลู

ไวท้ีห่น่วย)

ร.ต.ท.อ ำพร นิลบรรพต 

ผบ.มวฯ ปรท.ผบ.ร้อย ตชด ๔๓๖

ด.ต.อสิมาแอล  หลมีานัน       

จนท.ผงป.๔๓๖

๔.๓.๔ วจัิยประเมนิผล ผลการวจัิยและ

ประ

เมนิผลการ

ด าเนนิการ

ตามแผนปฏบิตั ิ

ราช

การประจ าปี 

๒๕๕๙



















ไร ่(ตดัเศษ)











ยทุธศาสตรท์ ี๑่ ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิหลกัเพือ่ตอบสนองนโยบายรฐับาล
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: พืน้ทีช่ายแดนปลอดภยัคกุคาม ประชาชนด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ
เป้าประสงค ์๑.๒ เสรมิความม ัน่คงปลอดภยัในพืน้ทีช่ายแดนและเพิม่คณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชน



ยทุธศาสตรท์ ี๒่  พฒันางานต ารวจตระเวนชายแดนใหโ้ปรงใส
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความเชือ่ม ัน่ของประชาชน และหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การปฏบิตังิานของต ารวจตระเวนชายแดน
เป้าประสงค ์๒.๑ ประชาชน หนว่ยงานในสงักดั ส านกังานต าวจแหง่ชาต ิและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเชือ่ม ัน่ต ารวจตระเวนชายแดน



ยทุธศาสตรท์ ี ่๔  การสรา้งความเขม้แข็งในการบรหิาร
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความพงึพอใจของขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนตอ่การบรหิารงานภายในหนว่ย
เป้าประสงค ์๔.๒ การบรหิารโดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี



ยทุธศาสตรท์ ี ่๔  การสรา้งความเขม้แข็งในการบรหิาร
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความพงึพอใจของขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนตอ่การบรหิารงานภายในหนว่ย
เป้าประสงค ์๔.๓ กระบวนการบรหิารจดัการทีม่คีณุภาพ































ยทุธศาสตรท์ ี๑่ ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิหลกัเพือ่ตอบสนองนโยบายรฐับาล
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: พืน้ทีช่ายแดนปลอดภยัคกุคาม ประชาชนด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ
เป้าประสงค ์๑.๒ เสรมิความม ัน่คงปลอดภยัในพืน้ทีช่ายแดนและเพิม่คณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชน



ยทุธศาสตรท์ ี๒่  พฒันางานต ารวจตระเวนชายแดนใหโ้ปรงใส
ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์: ความเชือ่ม ัน่ของประชาชน และหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การปฏบิตังิานของต ารวจตระเวนชายแดน
เป้าประสงค ์๒.๑ ประชาชน หนว่ยงานในสงักดั ส านกังานต าวจแหง่ชาต ิและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเชือ่ม ัน่ต ารวจตระเวนชายแดน


