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ค าสั่งกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓๖ 
ท่ี             /๒๕๖๐ 

เรื่อง  ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
____________________________________ 

 ตามค าสั่ง กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๙๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ค าสั่ง กองบังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ท่ี ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้แผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการต ารวจต ระเวนชายแดน
ภาค ๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และค าสั่ง กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง
ให้ใช้แผนปฏิบัติการ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายท่ี ๔๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ  ขับเคลื่อนติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุด  โดยกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ และกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓ ได้ให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยรองรับตาม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง    

กองร้อยต ารวจตร ะเวนชายแดนท่ี ๔๓๖  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี ๔๓๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รองรับท้ังในส่วนของยุทธศาสตร์ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง    โดย
มุ่งเน้น งานปูองกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม งานรักษาความมั่นคง
ภายใน งานบริหารจัดการ งานตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการให้กับหน่วยในสังกัด ได้ยึดถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติอันน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์เดียวกันตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  กลยุทธ์   
ผลผลิต  โครงการ/กิจกรรม  และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ จึงให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓๖ ประจ าปีงบ ประมาณ 
๒๕๖๐ เป็นกรอบแนวทาง และน าไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ของหมวดต ารวจตระเวนชายแดน และชุดปฏิบัติการในสังกัดต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี   ๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี        มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

    (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท 
           ( บัณฑิต  สีหาโคตร ) 
                ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค ์
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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สถานการณ์ปัจจุบัน 

๑. สถานการณ์ทั่วไปในภาพรวม 
 สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๖  จังหวัด สตูล 

ปัจจุบันอยู่ในช่วงการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เหตุการณ์ต่าง ๆ ยังคงมีความ
สงบสุข แต่ภายใต้ความสงบสุขโดยรวมดังกล่าว ยังคงแอบแฝงด้วยกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังมีแนวความคิด
ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ เพียงแต่เขาเหล่านั้น   ไม่สามา รถที่จะท าการ
เคลื่อนไหวได้อย่างเปิดเผย  และมีบางกลุ่มรวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
เช่น กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดต าบลปากน้ า  จังหวัดสตูล ได้รวมตัวน าเอกสารชี้แจงผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา  จังหวัดสตูล     และ กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน น าเรือประมง
ขนาดเล็กปิดปากอ่าว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายรื้อถอนโพงพางและอุปกรณ์ประมงผิด
กฎหมายให้กลับมาใช้อย่างเดิม โดยให้ยกเลิก ม.๓๔ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘      

 ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคง  ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่ อเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล แต่ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องเฝูาระวัง   ความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิง
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ก่อเหตุรุนแรง  

๒. สถานการณ์และบริบทความม่ันคงบริเวณชายแดนในระยะ ๗ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

  ๒.๑ การเคลื่อนตัวของภัยคุกคา มข้ามชาติ  ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วตามสภาวะโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ ความมั่นคงของ
ชาติโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านปัญหาการก่อ
การร้ายแรงขับเคลื่อนของการต่อสู้ เชิงอุดมการณ์คงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความเชื่อ
ไปสู่คนและกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง  เป็นผู้ก่อการร้ายในหลาย
รูปแบบ โดยเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยผลักดันที่ส าคัญ ได้แก่ ความคับแค้น อันเนื่องมาจากปัญหาการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยน
ความเชื่อทางศาสนาให้เป็นพลังผลักดัน นอกจากนี้ การเผยแพร่แนวคิดรุนแรงของกลุ่มก่อการร้ายสากล
และกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงด ารงอยู่ ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัว รุนแรงในพื้นที่
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต่างประเทศและการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิ
ประเทศ โดยอาศัยช่องว่างด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศใน
ภูมิภาค รวมถึงการการเชื่อมโยงติดต่อและการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายสากล แต่
ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องเฝูาระวัง   ความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิงและอ านวยความ
สะดวกในการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายในและนอกภูมิภาคและการก่อความรุนแรงในเมือง 

 ส าหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุ ษย์ 
การค้าอาวุธ การฟอกเงิน การกระท าอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรม



๒ 
 
คอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อน
จากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้
กฎหมาย ท าให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติท าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่
เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่อมโยงระหว่างการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนและมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยคาดก ารณ์ว่า ภัย
คุกคามทั้งจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว การแพร่
ขยายแนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ปร ะสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกัน และการบูรณาการ  ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า 

 ๒.๒ การย้ายถิ่นฐานของประชากร  การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้าน
เข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ผลักดัน ส่งกลับ ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจ านวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง สาเหตุการย้ายถิ่น ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง คือ สถานการณ์ภายในประเทศเ พ่ือนบ้าน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
คือ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย 
ปัญหาการศึกษา ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย ตลอดจน ปัญหาศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้พบว่า ปัญหาการย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทย เป็นทางผ่านมีเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยปัญหาดังกล่าว มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความม่ันคงของมนุษย์ 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ๒.๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อ่ืนๆ  ปัจจุบันภัยคุกคาม
ความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมาก
ขึ้น ภัยคุกคามความมั่นคงมีที่มาจากหลายสาเหตุประกอบกันคือ มีทั้งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่
เชื่อมโยงกับบริบทโลกมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลกและผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ประกอบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยขาดความสมดุล ได้ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของมนุษย์ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ปัญหา
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่
ส่งผลต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ 
ความต้องการพลังงานของโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อความม่ันคงทางพลังงานของไทยในการแข่งขัน
แสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงแหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่
สูง 
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  กระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มี
โอกาสต่อการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในขณะที่ความม่ันคงท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายมีแนวโน้มจะเป็นประเด็นท่ีมีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์ เนื่องจาก
การก าหนดมาตรการปูองกันท าได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประเทศก าลัง
พัฒนาจะตกเป็นเปูาหมายการโจมตีมากข้ึนเพราะมีความล้าหลังทางเทคโนโลยีและขาดความรู้ในการ
ก าหนดมาตรการปูองกันที่ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญเฉพาะทาง นอกจากนี้อิทธิพลของสื่อประเภท
เครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือส าคัญของประชาชนในการรวมตัวด าเนินกิจกรรมทางสาธารณะและ การ
เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกน ามาใช้ในทางที่ผิด เพื่อโจมตีบ่อนท าลาย  หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการแพร่กระจายถ้อยค าที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการ
เลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกในประเทศ รวมถึงส่งผล กระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีท่ีมีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนท าลายประเทศอ่ืน  

๓. สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ยังคงมีความสัมพันธ์ในระดับที่ดี  แนวโน้มภัยคุกคามใน

พ้ืนที่ระวังปูองกันด้านมาเลเซียที่ยังคงมีอยู่ คือ มาเลเซียยังเป็นสถานที่ท่ีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ประชุม /
สนับสนุนการก่อเหตุในประเทศไทย และสมาชิกกลุ่ม (IS) อาจหลบหนีการจับกุมจากมาเลเซียเข้าในเขต
ไทย และมาชักชวนเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมขบวนการ ซึ่งฝุายไทยจะต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวและประสานการปฏิบัติกับมาเลเซียอย่างใกล้ชิด 

 สภาพพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ ล้วนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเดินทางไปมากับประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมถึงใช้เป็นพื้นที่ส าหรับร่วมกันพัฒนาคว ามเจริญและความสงบสุขร่วมกัน โดยผ่านทาง
วัฒนธรรมและประเพณี  อย่างไรก็ตาม สภาพพ้ืนที่ชายแดน พื้นที่เฝูาทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ยังคง
เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และมีปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ   รวมทั้ง
เป็นเส้นทางที่ส าคัญในการกระท าสิ่งผิดกฎหมายทั้งแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และ สินค้าหลบหนีภาษี
ศุลกากร 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีชายแดนส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 
ความไม่สมดุลในการกระจายความเจริญจากพ้ืนที่ส่วนกลางไปยังพื้นท่ีชายแดน โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล
และทุรกันดาร ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ ได้แก่ 

 ๓.๑  ปัญหาความยากจน  เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของชุมชนที่จะเป็นปัญหาต้นเหตุที่จะ
น าไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยประชาชนในพื้นท่ีชายแดน ยังประสบกับปัญหาความยากจน รายได้น้อย 
ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ 
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 ๓.๒ ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน  
โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายปุา ซึ่งมีทั้งกระท าเพ่ือการค้า เพื่อใช้ประโยชน์ และการบุกรุก
แผ้วถางปุา เพื่อแสวงหาการครอบครองพ้ืนที่และการท ากิน 

 ๓.๓  ปัญหายาเสพติด   จะมีกลุ่ม ขบวนการ เครือข่าย ค้ายาเสพติดที่อยู่ในพื้นท่ี  และท่ีอาศัย
อยูใ่นประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย  ท าเป็นขบวนการ โดยร่วมมือกับกลุ่มคนไทยที่อยู่ในพื้นท่ีตามบริเวณ
แนวชายแดน  ลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่น  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  กลุ่มผู้ใช้
แรงงานตามสถานประกอบการ  และกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ ตามบริเวณแนวชายแดน ซึ่งตาม
นโยบายของรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบต่อความมั่นคง และทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้
ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อเพ่ิมความเข้มในการปราบปรามยาเสพติด ท าให้ยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้ ผู้ลักลอบจ าหน่ายมีการระวังตัวมากขึ้น  เช่น ยาไอซ์ ยาบ้า กัญชา ยาอี และพืชกระท่อม เนื่องจากทาง
เจ้าหน้าที่ได้เพ่ิมความเข้มในการปราบปราม การน าเข้าตามเส้นทางล าเลียง ยาไอซ์ ยาอี และพืชกระท่อม จะมี
ชาวมาเลเซีย และชาวไทยเป็นผู้น าเข้ามาในประเทศไทย ในลักษณะของนักทองเที่ยว โดยการซุกซ่อนมากับ
ยานพาหนะน าเที่ยวเข้ามาทางช่องทางด่านวังประจัน อ.ควนโดย จ.สตูล   

 ๓.๔ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง   พ้ืนที่บริเวณแนวชายแดน  จะมีกลุ่มขบวนการ
ลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพ่ือขายแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ  และส่งแรงงานไปขายต่างประเทศ เช่น 
ประประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์   ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะมาจากประ เทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย โดยมี โดยมีค่าหัวประมาณ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาทต่อคน  การลักลอบน าบุคคลต่างด้าวเข้าไปใน
พ้ืนที่เพ่ือขายแรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการจ้างค่าแรงของแรงงานต่างด้าว
ค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทย  เส้นทางในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มขบวนการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามา จะเป็น
ถนนสายหลักตามพ้ืนที่   ส่วนการหลบซ่อนตัว และที่พักพิงของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะอาศัย และหลบ
ซ่อนอยู่ตามที่นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวไว้ท างาน เช่น ตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  สวนยางพารา  โดย
การสร้างที่พักอาศัยให้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวก็มี หรือตามสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณแนว
ชายแดนก็จะมีที่พักให้ โดยกลุ่มนายจ้างจะน าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบไปรับท าบัตรแรงงาน
ต่างด้าว  แล้วน าบัตรตัวจริงเก็บไว้ ส่วนแรงงานต่างด้าวจะถือบัตรที่ถ่ายส าเนาไว้กับตัว เพื่อไว้ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 ๓.๕ การลักลอบค้ารถยนต์โจรกรรม  มีการโจรกรรมรถยนต์ลักลอบน าไปจ าหน่ายในประเทศ
เพ่ือนบ้าน และมีการลักลอบน ารถยนต์โจรกรรมจากประเทศเพ่ือนบ้านมาจ าหน่ายในประเทศด้วยเช่นกัน โดย
น ารถยนต์มาแยกส่วนแล้วจ าหน่าย หรือไม่ก็น ารถโจรกรรมไปจดทะเบียนใหม่แล้วจึงน าไปจ าหน่าย   

 ๓.๖ การลักลอบค้าอาวุธสงคราม  ไม่ปรากฏชัดถึงขบวนการค้าอาวุธสงคราม แต่พบว่ายัง
มีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในพื้นที่อยู่บ้าง  ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการลักลอบค้าอาวุธสงคราม
เบาบางลง เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยประกาศกฎอัยการศึก  

 ๓.๗ การลักลอบค้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการลักลอบค้ายาเสพ
ติดคือ แรงจูงใจในก าไรที่ได้จากการค้า ตัวสินค้ามีราคาต้นทุนที่ไม่สูง แต่ผู้ค้า   ได้ก าไรสูง ซึ่งแรงจูงใจนี้
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ท าให้มีผู้กล้าเสี่ยงเพ่ือรายไ ด้งามๆ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการขยายตัวและแสวงหาช่องทางใหม่ๆ เพ่ือ
ประกอบการได้ต่อไป ซึ่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในที่นี้หมายความรวมถึงสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าต่างๆ  
เพลงและหนังในรูปของซีดีและดีวีดี  อย่างไรก็ตาม การปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้มั กข้ึนอยู่กับ
ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ ถ้าเข้มงวดกวดขันการลักลอบค้าก็จะหยุดชะงักไป แต่ถ้าผ่อนคลาย
ความเข้มงวด สินค้าเหล่านี้ก็จะกลับสู่ตลาดอีกครั้ง 

 ๓.๘ ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ปลอดภัยของ ค นและชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน  ในขณะที่หลายปัญหาได้ขยายตัว
เข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดชั้นในอย่างต่อเนื่อง 

๔. สถานการณ์ชายฝั่งทะเล 
 แนวโน้มในอนาคตอันใกล้ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะ

รวมตัวกันใกล้ชิดมากขึ้น และจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ทั้งทางการเมืองและความม่ันคง  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  โดยสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่ จังหวัดสงขลา 
ตรัง และ จังหวัดสตูล คือปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ  จากการที่ในพ้ืนที่ที่ติดทะเล และ
มีเกาะแก่งจ านวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษ ณะเปิด ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการควบคุม
ทะเล  ท าให้ทะเลเป็นพื้นที่ท่ีมีการกระท าผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็น  เช่น การลักลอบขน
สินค้าหนีภาษี  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  การลักลอบขนอาวุธ  การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
การก่อการร้าย โจรสลัด  จากสภาพการณ์ของปั ญหาจึงจ าเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องปรับตัว เพื่อให้
การควบคุมทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             

สรุป 
   จากสถานการณ์ความมั่นคง จะเห็นว่า  ประเทศไทยในระยะต่อไปก าลังเผชิญกับปัญหา

และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนของทุกภาคส่วนในประเทศให้
พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและภัยที่อาจเกิดข้ึน  เพ่ือปูองกันและ  แก้ไขปัญหาและภัยคุกคามท่ี
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติได้อย่างเป็นรูปร่าง โดยปัญหา   ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ีจังหวัด  จะมี
ความแตกต่างกันไป ตามสภาพพ้ืนที่และสัมพันธ์เชื่อ มโยงใกล้ชิดกับมิติต่างๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวมสูงขึ้น จึงท าให้ไม่อาจปูองกันแก้ไขปัญหาแนวทางและวิธีการ
มองปัญหาแบบแยกส่วนหรือแยกมิติได้ดังในอดีต ประกอบกับประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปลายปี พ .ศ.๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องเตรียมควา มพร้อมในระดับพ้ืนที่ เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ปัญหาและภัยความมั่นคงท่ีส าคัญ   

 ส าหรับสถานการณ์ปัญหาบริเวณพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ปัญหาที่มีแนวโน้ม  ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนระยะต่อไป มีทั้งปัญหาและภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบเก่ากับปัญหา
และภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ ซึ่งหลายปัญหาได้ขยายตัวเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดชั้นในอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย การสู้รบตามแนวชายแดน ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 



๖ 
 
การค้าอาวุธสงคราม การก าหนดสถานะบุคคล ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว  ผิดกฎหมาย การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน   สาธารณภัยขนาดใหญ่ โรคระบาด
ตามแนวชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๖ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีภารกิจหลักในการลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความมั่นค งปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ในพื้นที่ชายแดนและพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน
ความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
SWOT ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
   ๑. ต ารวจตระเวนชายแดนสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบภายใต้

คุณลักษณะ ๓ ประการของต ารวจตระเวนชายแดนคือ ทหาร ต ารวจ และพลเรือน 
   ๒. องค์กรมีต้นทุนและภาพลักษณ์ทางสังคมท่ีดีในด้านการพัฒนาและ

ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะหน่วยมีสิ่งของพระราชทานท่ีได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ประจ าหน่วย ถึงระดับกองร้อย ตชด . ส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยต่าง ๆ ได้ทันที 

   ๓. มีพื้นทีต้ั่งของหน่วยปฏิบัติกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
  ๑. ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงของ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ที่เห็นประโยชน์และคุณค่าของต ารวจตระเวนชายแดนมีน้อย 
   ๒. ค่านิยม และความเป็นต ารวจตระเวนชายแดน เสื่อมถอย 
   ๓. การจัดหน่วย ตชด . เป็นหน่วยสนับสนุนของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ      ท าให้เกิดปัญหาความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่ม
ของหน่วย   และปัญหาด้านงบประมาณเพื่อใช้ในการท างานของหน่วย 

โอกาส 
(Opportunities) 

   ๑. การได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพร ะ
เจ้าอยู่หัว    และพระบรมวงศานุวงศ์ให้สนองงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ        ในหลายโครงการฯ 

   ๒. ตามนโยบายของรัฐบาล ในอนาคตจะมีการเปิดเขตการค้าเสรีตาม         
แนวชายแดนของประเทศกลุ่มอาเซียน (FTA) Free Trade Area ซึ่งต ารวจตระเวน
ชายแดน จะเป็นหน่วยหนึ่ งท่ีส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่ตาม      แนว
ชายแดน 

   ๓. การน้อมน างานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริมาปฏิบัติ ท าให้
ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความร่วมมือ 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

   ๑. การถูกปรับลดงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และการปรับลดด้าน
ก าลังพลของหน่วย ท าให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างยากล าบากและล่าช้าไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าท่ี 

   ๒. ในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันไม่มีกฎหมาย
รองรับท่ีชัดเจนในการระบุภารกิจ หน้าท่ี รวมไปถึงพื้นท่ีรับผิดชอบท าให้ถูกจัดอยู่ใน
ส่วนสนับสนุน การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแทนท่ีจะเป็นหน่วย เจ้าภาพ
เหมือน กองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค   ๑-๙ (ตาม
แผนภูมิการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

   ๓. ขาดแคลนด้านงบประมาณ 
 



๘ 
 
 
 
 
 
 “กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝูาระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพ้ืนที่ชายแดน” 
 
 
 
 

๑. ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และ
ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และท่ีประทับอย่างมีประสิทธิภาพ
และสมพระเกียรติ 

๒. เฝูาตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านความม่ันคง 

๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย 

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 

การักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : หมู่บ้านเปูาหมายที่ด าเนินกิจกรรมเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ หมู่บ้าน 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 



๙ 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๖ ก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมายในการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม ทั้งชายแดน และชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ 
หมู่บ้าน แบ่งเป็น 
  หมู่บ้านเปูาหมายหลัก ตามแผนจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ หมู่บ้าน 
  หมู่บ้านเปูาหมายรอง  ตามแผนจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๕ หมู่บ้าน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการต า รวจตระเวนชายแดนได้ก า หนดให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสานักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ที่ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์  “กองบัญชาการต า รวจตระเวนชายแดน  เป็นหน่วยงานหลักของสา
นักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝูาระวัง  และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ  ในพ้ืนที่
ชายแดน” ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายสานักงานต ารวจแห่งชาติ  

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์  
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจ

ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายสานักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วยดังนี้  
๑.๑.๑.๑ ปกปูองเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๑.๑.๒ การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๑.๑.๓ การดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
๑.๑.๑.๔ การพัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับ ร.ร.ตชด. 

กลยุทธ์ ๑.๑.๒ ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ 
(๑) ปูองกันและรักษาสถานการณ์ชายแดนและพ้ื นที่ที่มีปัญหา

ด้านความมั่นคง 
(๒) การรักษาความมั่นคงภายใน 

(๒.๑) ชายแดนไทย-กัมพูชา  
(๒.๒) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
(๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดน 

(๓.๑) การปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
(๓.๒) การปูองกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 

ยุทธศาสตร์ 



๑๐ 
 

(๓.๓) การปูองกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายปุา
และทรัพยากรธรรมชาติ  

(๓.๔) การปูองกันปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าหลบหนี
ศุลกากร  

(๓.๕) การปูองกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอาวุธ
สงครามและวัตถุระเบิด 

(๓.๖) ปูองกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

(๓.๗) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓.๘) สนับสนุนการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม  

ให้กับสานักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ ๑.๑.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภารกิจ

ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายสานักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้  
๑.๑.๓.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการปูองกันการก่อความไม่

สงบให้กับสานักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) การปฏิบัติการพิเศษและการต่อต้านการก่อการร้าย 
(๒) งานศูนย์ฝึกสุนัขและสนับสนุนสุนัขต า รวจในการปฏิบัติ

ภารกิจ  
๑.๑.๓.๒ การปฏิบัติงานเพ่ือการสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  
เป้าประสงค์ที่  ๑.๒ เสริมความม่ันคงปลอดภัยในพื้ นที่ชายแดนและเพ่ิม

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  
กลยุทธ์ ๑.๒.๑ พัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความม่ันคงในพื้ นที่

ชายแดน  
๑.๒.๑.๑ การพัฒนาชนบทเพ่ือเสริมความม่ันคง  
๑.๒.๑.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือ

เสริมความม่ันคง  
กลยุทธ์ ๑.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
กลยุทธ์ ๑.๒.๓ การดาเนินงานโครงการพระราชดาริและการขยายผล  

โครงการจาก ร.ร.ตชด. เพ่ือเสริมความม่ันคง  
เป้าประสงค์ที่  ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มี

ประสิทธิภาพ  



๑๑ 
 

กลยุทธ์  ๑.๓.๑ ปรับปรุง  พัฒนาระบ บงานและกระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ๑.๓.๒ การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วย  (Public 
Relation : PR)  

กลยุทธ์ ๑.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพงานการข่าว  
เป้าประสงค์ที่  ๑.๔ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเสริม

ศักยภาพ ในการปฏิบัติภารกิจ  
กลยุทธ์ ๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ ๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและมีการ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
กลยุทธ์๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานต ารวจตระเวนชายแดนให้โปร่งใส มีมาตรฐาน  

เป้าประสงค์ที่  ๒.๑ ประชาชน  หน่วยงานในสังกัด  ตร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเชื่อมั่น ตชด.  

กลยุทธ์ ๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้ งจาก
ภายในและภายนอก  

กลยุทธ์ ๒.๑.๒ การบังคับใช้มาตรการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับข้าราชการต ารวจอย่างจริงจัง  

กลยุทธ์ ๒.๑.๓ การนามาตรการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจ  

กลยุทธ์  ๒.๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต า รวจ ให้มีวินัย
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต ารวจ  

กลยุทธ์ ๒.๑.๕ การปฏิบัติงานเพ่ือภาพลักษณ์ของต า รวจเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและประชาชน  

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ตชด.  
กลยุทธ์  ๒.๒.๑ เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยในการให้บริการ

ประชาชน  
กลยุทธ์  ๒.๒.๒ ปรับทัศนคติการทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยยึด

ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน  



๑๒ 
 

กลยุทธ์ ๒.๓.๑ การให้ความส า คัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

กลยุทธ์ ๒.๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ หน่วยงานมีครุภัณฑ์  ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ การตรวจสอบ ควบคุมเพ่ือวางแผนขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์  

ยุทโธปกรณ ์ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดตามแผนอัตราครุภัณฑ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของ  

ต ารวจตระเวนชายแดน  
เป้าประสงค์ ที่ ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน  เครือข่ายภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการปฏิบัติงานให้กับ ตชด.  
กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เครือข่ายภาครัฐ  และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจปูองกันชายแดนและปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมส าคัญในพืน้ที่ชายแดน  

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ ประชาชนและเครือข่ายชายแดนมีความพึงพอใจต่อการเข้า
มาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและรางวัลสิ่งตอบแทนที่ได้รับจาก ตชด.  

กลยุทธ์ ๓.๒.๑ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทน
คุณความดีแกประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามา  มีส่วน
ร่วมในกิจการของ ตชด.  

กลยุทธ์ ๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม  

กลยุทธ์ ๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง 
การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของปร ะชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน ให้มีความชัดเจน  สามารถนาไปปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม  มีความเหมาะสมกับ  สภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องเอ้ือต่อการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน  

กลยุทธ์  ๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เก่ียวข้อง  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซาซ้อนในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ ๓.๓.๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาครัฐ  และ 
ภาคเอกชน  



๑๓ 
 

เป้าประสงค์ ที่ ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายชายแดนเข้ามาใช้ในการเสริมการปฏิบัติภารกิจและให้บริการประชาชน  

กลยุทธ์ ๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต า รวจและ
เปูาหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการทางานตาม
แนวคิด Community Policing  

กลยุทธ์ ๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ได้แก่ทะเบียนอาสาสมัคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาครัฐ  และภาคเอกชน  ประเภทและ
ชนิดของกิจกรรมที่ด าเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร  
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

กลยุทธ์ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ต่อ การบริหารงานของ ตชด.  
กลยุทธ์ ๔.๒.๑ การสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ ๔.๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน  
กลยุทธ์  ๔.๒.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์การ  โดยให้มีจิตสานึกต่อการ

ให้บริการประชาชน  
กลยุทธ์ ๔.๒.๔ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับ บริการ

ได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง  
เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ๔.๓.๑ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๔.๓.๒ ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนที่ทาการ  บ้านพัก 

และสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
กลยุทธ์ ๔.๓.๓ สร้างมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

หน่วย 
กลยุทธ์ ๔.๓.๔ การวิจัยประเมินผล  

เป้าประสงค์ ๔.๔ บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์๔.๔.๑ จัดทาแผนการศึกษาอบรมให้ตรงกับความจาเป็น  และ

ความต้องการของแต่ละสายงานและสอดรับกับพันธกิจของหน่วย 
กลยุทธ์ ๔.๔.๒ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 



๑๔ 
 

กลยุทธ์ ๔.๔.๓ พัฒนาระบบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน 

กลยุทธ์ ๔.๔.๔ ส่งเสริมข้าราชการต า รวจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ๔.๔.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ทันสมัยและเหมาะสม  

กลยุทธ์ ๔.๔.๖ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
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  ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของ ตชด. 

 

๑
๔ 

แผนท่ียุทธศาสตร์กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (Strategy Map) 
                      
               กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่บริเวณชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัต ิ

ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนางานต ารวจตระเวนชายแดน 

ให้โปร่งใสมีมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสร้างความเข้มแข็ง 

ในการบริหาร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
การปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดน 

 

วิสัยทัศน์ 

๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

๒.๑ ประชาชน หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นต ารวจตระเวนชายแดน 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
ม

พัน
ธก

ิจ  
๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ ์

 

๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการ

ปฏิบัติงานให้ต ารวจตระเวนชายแดน 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พข
อง

 
กา

รป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร 

๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 

 

๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใส 
มีมาตรฐาน 

คุณ
ภา

พ 
กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

 

๒.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของ ตชด. 

๑.๒ เสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

๓.๒ ประชาชนและเครือข่ายชายแดนมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและรางวัล 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากต ารวจตระเวนชายแดน 

กา
รพ

ัฒน
า 

อง
ค์ก

าร
 ๑.๔ มีเทคโนโลยีทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ

เสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ 
 

๔.๔ บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเครือข่ายชายแดนเข้ามาใช้ใน

การเสริมการปฏิบัติภารกิจและให้บริการประชาชน 

๒.๔ หน่วยงานมีครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๓  กฎหมาย กฎ ระเบียบค าส่ังและข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายชายแดน 
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ส่วนที่ ๒ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัต ิ



 

 

18 

 



 

     19 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนปลอดภัยคุกคาม ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

๑.๑.๑ เพ่ิมขีดความ 
สามารถของหน่วยใน
การตอบสนองต่อ
ภารกิจหลัก ตาม
นโยบายรัฐบาลโดย
มุ่งเน้นภารกิจส าคัญ 
ดังนี้ 
     ๑.๑.๑.๑ ปกปูอง
เทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - การปฏิบัติงาน
ถวายความ
ปลอดภัยเป็นไป
โดยมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุดและสมพระ
เกียรติร้อยละ 
๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑ . โครงการถวาย
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(๑.๑) ด้านเตรียมการ 
     (๑.๑.๑) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัยให้มีความพร้อม
ปฏิบัติงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การมี
ระเบียบวินัยเสียสละอดทน โดยเฉพาะการ
ปลูกฝังความจงรักภักดีที่ต้องปลูกฝัง          
โดยต่อเนื่อง 
     (๑ .๑ .๒ )  พัฒนาเครื่องมือ- อุปกรณ์
ยานพาหนะและยุทโธปก รณ์ในการถวาย
ความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

 
 
 
 
 

 
 
 
-การปฏิบัติ
บรรลุผลตาม
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผงป. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ทุก มว./ชป. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เหมาะสมกับภารกิจ 
    (๑.๑.๓) ประสานเกี่ยวกับการฝึก การ
เตรียมก าลังและจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง      อย่างรัดกุมละเอียดและ
ชัดเจนก่อนปฏิบัติภารกิจ 
    (๑.๑.๔) ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการ
ปฏิบัติให้เป็นไป ตามคู่มือการปฏิบัติก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
(๑.๒) ด้านปฏิบัติการ  
      (๑.๒.๑) ปฏิบัติการถวายความปลอดภัย
ในเขตพระราชฐานที่ประทับหรือกรณีเสด็จ
พระราชด าเนินตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (๑.๒.๒) ก าหนดมาตรฐานในการควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องมี
การจัดท าแผนส ารองไว้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนาการ
ถวายความปลอดภัย
ให้มีมาตรฐานและ

- สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับหน่วยที่เก่ียวข้อง     
ในการพัฒนาแผนเทคนิค วิธี การ ยุทธวิธีใน
การถวายความปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๑.๒ การเทิด  
พระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

ประสิทธิภาพสูงสุด  
ประกอบด้วย ๒ 
กิจกรรม ดังนี้ 
 ๒ .๑ กิจกรรมการ
ฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจผู้ท าหน้าที่เป็น
สารถีในการเสด็จ
พระราชด าเนินโดย
รถยนต์  
 ๒ . ๒ กิจกรรม
สัมมนาการถวาย
ความปลอดภัย
นายต ารวจราชส านัก
เวรของ ตร.  
  

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
- จัดข้าราชการต ารวจตามท่ีได้รับมอบหมาย
หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทางที่ 
สง.นรป.ก าหนด 
 
 
 
 
- จัดข้าราชการต ารวจที่ได้รับการแต่งตั้ง           
ร่วมสัมมนาตามท่ี สง.นรป. ก าหนด 
 

 
 
 
- จ านวน
ข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่เข้าและผ่านการ
ฝึกอบรม   ในปี 
๖๐ 
- จ านวน
นายต ารวจราช
ส านักเวรของ 
ตชด . ที่เข้าร่วม
สัมมนาในปี ๖๐ 

 
 
 

ผงป. 
 
 
 
 
 
 
 

ผงป. 

 
 
 
นายต ารวจ
สัญญาบัตรที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา        
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งของทุก
หน่วย ในสังกัด 

๓ . โครงการ
สนับสนุนการสืบสวน
ปราบปราม     การ
กระท าผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสถาบัน 

- สืบสวนปราบปรามการกระท าผิดรวมทั้ง           
ที่สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าผิดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
 

- จ านวนครั้งการ
สืบสวนปราบปราม         
ที่ด าเนินการได ้
- การรายงานข้อมูล
กลุ่มบุคคลหรือ

ผงป. 
 

-ทุก มว./ชป. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.๑.๑.๓ การ
ด าเนิน การงาน
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
     ๑) โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่ กก.
ตชด.๔๓ เนินการ 
 (๒ โครงการ) 
 

 
 
 
 

องค์กร   ที่ละเมิด
สถาบันตาม
วงรอบที่ก าหนด  

๔.  โครงการสนับสนุน
เฝูาระวังปูองกัน การ
น าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร   ที่มีเนื้อหา
ไม่เหมาะสมและส่งผล
กระทบต่อสถาบัน  

- สนับสนุนการเฝูาระวังตรวจสอบการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบันรวมถึงการ
น าเสนอ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ  
โด ย เฉพาะสื่อ สังคมออนไลน์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมส่งผล
กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-  จ านวนครั้งที่
ตรวจพบข้อมูล
ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วย 

ศทส. -สส./ศทส. 
 

๕.โครงการจิตส านึก
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- รณรงค์สร้างจิตส านึกและการแสดงออกถึง            
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์           
ในหมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ         
กก.ตชด.๔๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จตาม
เปูาหมาย  ที่
ก าหนด  
 

กร. -กร./วปง. 

๖ . โครงการจัด
ข้าราชการต ารวจ
ร่วมงานและ
สนับสนุนงาน
เทิดพระเกียรติ       
ในโอกาสส าคัญต่างๆ 

- จัดข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ร่วมงานเทิดพระเกียรติในโอกาสวันส าคัญ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จ านวนข้าราชการ
ต ารวจที่ร่วมงาน 
 - จ านวนครั้งที่
ร่วมกิจกรรม 

ธกวส. -ทุก มว./ชป. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

  ๖.๑ กิจกรรมนอก
ที่ตั้งหน่วย  
  ๖ . ๒ กิจกรรม
ภายในหน่วย    
๗. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์พระ
ราชกรณียกิจฯ 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจผ่านสื่อต่างๆ ภายในหน่วย
และ            สื่อสาธารณะ  

- จ านวนครั้งใน
การ
ประชาสัมพันธ์ 
-  จ านวนช่องทาง
ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 

กร. -ทุก มว./ชป. 

-สนองงาน
โครงการ
พระราชด าริได้
ตามพระราช
ประสงค์ 
 
 
 
 

๘. โครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

- ด าเนินการปลูกและขยายพันธ์หญ้าแฝกใน
พ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 
   (๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินการ  
             - ที่ตั้งหน่วย กก.ตชด. 
             - ที่ตั้งกองร้อยปฏิบัติการและ
หมู่บ้าน       ในความรับผิดชอบ 
             - ที่ตั้งฐานปฏิบัติการและหมู่บ้าน
ในความรับผิดชอบ 
             - ร.ร.ตชด.และหมู่บ้านในเขต

- จ านวน ต้นหญ้า
แฝก   ที่ปลูกได ้
-จ านวนหญ้าแฝก
ที่ขยายพันธ์ได้ใน
พ้ืนที่ด าเนินการ 
- จ านวน
ประชากรในพ้ืนที่
เปูาหมาย    ที่
ได้รับการรณรงค์

กร. -ที่ตั้ง กองร้อยฯ 
-ร.ร.ตชด.ในสังกัด 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการ 
   (๘.๒) ประชากรเปูาหมาย  : ประชาชนที่
อาศัย   อยู่ในพื้นท่ีด าเนินการ 

และมีการใช้หญ้า
แฝก 

๙. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี บช . ตชด . 
(อพ.สธ. - บช.ตชด.) 

- ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ    ๕  กิจกรรมหลักดังนี้  
 (๙.1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 (๙.๒) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 
 (๙.๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 (๙.๔)กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 (๙.๕) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 - ผลส าเร็จของ
การด าเนิน
กิจกรรม     ใน
พ้ืนที่ที่เป็น
เปูาหมายได้ครบ     
ทั้ง ๕ กิจกรรม 

กร. -กร. 
-ร.ร.ตชด.ในสังกัด 
 

๑ . ๑ . ๑ . ๔ การ
พัฒนา 
การด าเนินงาน
เกี่ยวกับ รร.ตชด. 

มีการด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนางาน 
ร .ร .ตชด . ตาม
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๑๐. โครงการสัมมนา
ครูใหญ่ ร .ร .ตชด . 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

- จัดสัมมนาครูใหญ่ ร .ร.ตชด . ทั่วประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

-จ านวนครูใหญ่  
ร.ร.ตชด. ที่เข้าร่วม
สัมมนาฯ 

กร. -ร.ร.ตชด.ใน
สังกัด 

  ๑๑ . โครงการจัด
แข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด.

- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร .ร .ตชด . 
ประจ าปี ๒๕๖๐   

-จัดการแข่งขัน
กีฬา ร .ร .ตชด . 

กร. -ร.ร.ตชด.ใน
สังกัด 
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เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ประจ าปี ตามท่ีก าหนดได้
แล้วเสร็จ 

๑ . ๑ . ๒ การ
ปฏิบัติการด้านความ
มั่นคง        ในพ้ืนที่
ชายแดนและพ้ืนที่ที่
มีปัญหาสถานการณ์
ความมั่นคง 
    ๑) ปูองกันและ
รักษาสถานการณ์
ชายแดนและพ้ืนที่มี
ปัญหา ด้านความ
มั่นคง 

หมู่บ้านเปูาหมาย
ที่ด าเนินกิจกรรม
เฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์
ชายแดนเพื่อ
ความสงบ
เรียบร้อย และ 
ความมั่นคงของ
รัฐ ไม่น้อยกว่า ๒,
0๒5 หมู่บ้าน 

๑๒ . โครงการ
วิเคราะห์พื้นที่
ปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

(๑๒.๑) ด าเนินการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 
(หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ) ให้เป็นปัจจุบันและ
ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารส าคัญ ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน , ข้อมูลส ามะโน
ประชากร ,ภูมิประเทศส าคัญ  หลักเขต,สันปัน
น้ า , ช่องทางจุดผ่านแดน ,การวางก าลังของ
ฝุายตรงข้าม,ปัญหาชายแดนและปัญหาชุมชน
ในพ้ืนที่ชายแดน 
(๑๒.๒) น าผลการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการส่ง
ต่อให้ฝุาย อ านวยการที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาและด าเนินงาน โดยเฉพาะง าน
กิจการพลเรือนและ        งานยุทธศาสตร์ 

- ผลการสืบสภาพ
หมู่บ้านเปูาหมาย
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ที่เป็น
ปัจจุบันและครบ   
ทุกหมู่บ้าน 

ขว. 
 

- ทุก มว./ชป. 
- ร.ร.ตชด.ใน
สังกัด 
 

๑๓ . โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝูา
ระวังชายแดน 

(๑๓ .๑ ) ปฏิบัติภารกิจตามแผนปูองกัน
ชายแดนที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ ก าหนด
และมอบหมายให้ ตชด . ด าเนินการ รวมถึง
ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์และปฏิบัติการ
จิตวิทยาสนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่

- การเฝูาระวัง
ชายแดนและ
ชายฝั่งทะเลเกาะ
แก่ง เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

ผงป. 
 
 
 
 

- ชฝต. 
- วปง. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ชายแดน 
(๑๓ .๒ ) พัฒนาความเป็นสากลในการ
ปฏิบัติงาน     ด้านชายแดน ด้วยการแสดง
ท่าทีที่เป็นมิ ตรเพื่อลดความหวาดระแวงและ
ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และการปฏิบัติ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการค้าชายแดน       โดย
การแสดงก าลังในลักษณะเป็นมิตร , มี
บุคลิกภาพในเชิงให้บริการและอ านวยความ
สะดวก , ก าหนดการแต่งกายหรือใช้
สัญลักษณ์ประกอบเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็น
สากล 
(๑๓.๓) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความ
มั่นคงเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและ    ทันต่อเหตุการณ์ 
    (๑๓.๓.๑)จัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูล      
ด้านการข่าว บูรณาการด้านการข่าวในทุก
ระดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือน
และสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ ์
 

 
- การปฏิบัติงาน     
มีความเป็นสากล
และเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
ด้าน    การข่าว 
 
 
 
 

 

 

 
ขว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขว. 
 
 
 
 

 
- ชฝต. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชฝต. 
- ชปข./ขล. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

    (๑๓.๓.๒)สร้างเครือข่ายเฝูาระวังปูองกัน
ชายแดน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางสัญจร
ข้ามแดน          ตามธรรมชาติ 
    ( ๑๓ .๓ .๓) วางแผนและประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการพิจารณา
จัดก าลังตรวจตราชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 
 
 
    (๑๓ .๓.๔) ก าหนดให้มีแนวทางในการ
รักษาวินัยและมาตรการควบคุมการปฏิบัติที่
ชัดเจนและมีการตรวจการปฏิบัติตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 

-มีฐานข้อมูล
เครือข่ายเฝูาระวัง
ตามท่ีก าหนด 
-จ านวนครั้งใน
การวางแผนและ
การปฏิบัติภารกิจ
กับหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง 
-มีระบบหรือ
มาตรการควบคุม   
ในการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนด 

  ๑๔ . โครงการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
ระดับพ้ืนที่สนับสนุน
ภารกิจด้านความ
มั่นคง 

(๑๔.๑) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับกองก าลังฝุายตรงข้ามของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ พบปะเยี่ยมเยือน ประชุม
ร่วม ลาดตระเวนร่วม แลกเปลี่ยนข่าวสาร 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดกิจกรรม กีฬา 
เป็นต้น 
(๑๔.๒) ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
บริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่าน

 - จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
- ไม่พบเงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงและ
ความไม่ไว้วางใจ
ระหว่าง ตชด. กับ
กองก าลังของฝุาย

ผงป., 
ศฝด.๔๓๑ 

(สย๑) 
 

- ชฝต. 
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เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ชายแดนและการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ 
(๑๔ . ๓ ) สร้างเครื่องมือในการข ยาย
ความสัมพันธ์กับ ประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดแนว
ชายแดนและประเทศใกล้เคียงในระดับพ้ืนที่
เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในกรณี
พิพากษ์ต่าง ๆ และเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน  

ประเทศเพ่ือน
บ้าน 
 
 

   ๒ ) การรักษา
ความมั่นคงภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการด าเนินการ
ตามภาร กิจที่
ได้รับมอบหมาย
บรรลุผลส าเร็จ
ตามแนวทาง  ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ . โครงการจัด
ก าลังอาวุธและ
ยุทโธปกรณ์สนับสนุน
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและการ
ก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ( ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 
สงขลา ใน    ๔ 
อ าเภอ ได้แก่ อ .นา
ทวี อ . เทพา , อ .

(๑๕ .๑) จัดก าลังสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามอัตราก าลังที่
ก าหนด 
(๑๕.๒) ก าหนดมาตรการการใช้ก าลังปฏิบัติ
ภารกิจ และคู่มือการปฏิบัติงานตามแผน /
ค าสั่งที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนในทุกภารกิจ 
(๑๕ .๓) ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน /ค าสั่ง
อย่างสม่ าเสมอและเน้นย้ าให้มีการควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ ประจ าและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 
(๑๕ .๔ ) จัดหน่วยเฉพาะกิจหรือหน่วย

-มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ตามแผน/ค าสั่ง 
 
 
 

-มีการซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามแผน /
ค าสั่งไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/เดือน 
 
 
 

ผงป. 
 

- ทุก มว./ชป. 
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หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สะบ้าย้อย, อ.จะนะ) รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาที่ชัดเจน
เป็นเอกภาพ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติตามภารกิจ 
(๑5.๕) วางแผนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายและ
สับเปลี่ยนก าลั งพลตามวงรอบที่ก าหนดหรือ
เมื่อได้รับค าสั่ง 

 
 
 
 

-มีการจัดท า
แผนการ
สับเปลี่ยนก าลัง 
๑ ครั้ง/ปี 

  ๑๖ . โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้น าศาสนา 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ลูกเสือ
ชาวบ้าน และ
ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือร่วมกัน

(๑๖ .๑) เชิญผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่นผู้น า
ชุมชน ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนในพื้นท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่หน่วยด าเนิ นการใน
พ้ืนที ่
(๑๖ .๒) จัดก าลังพลสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกิจกรรมต่างๆชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๑๖ .๓ ) หน่วยประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นท่ี

- จ านวนครั้งการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- จ านวนมวลชนที่
ขยายเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

กร. 
 
 

- วปง. 
- ชฝต. 
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หน่วยปฏิบัติ 

แก้ไขปัญหา รับผิดชอบ 
(๑๖.๔) ขยายฐานมวลชน ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง
และต่อเนื่ อง เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ภารกิจและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้         โดย ด าเนินการสร้าง
ฐานมวลชนของหน่วยเพิ่มเติมโดยการขยาย
พ้ืนที่การปฏิบัติงานให้กว้างขวางออกไปให้
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๑๖.๕) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
เช่น กิจกร รมจิบน้ าชายามเช้า โดยให้ต ารวจ
ไปพบปะกับประชาชน เป็นต้น 
 

 
-จ านวนครั้งที่
ด าเนินกิจกรรม 
 

  ๑๗ . โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ            
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงได้ 
โดยเนื้อหา           การฝึกอบรมต้องมีเรื่อง 
ดังนี้  
(๑๗.๑) การน้อมน ากระแสพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง 

-จ านวนข้าราชการ
ต ารวจผู้ที่ผ่าน     
การฝึกอบรม 

ธกวส. - ทุก มว./ชป. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

พัฒนา ” และหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจ
พอเพียง ”   มาเป็นหลักปฏิบัติแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแนวทางสันติวิธี 
(๑๗ .๒) แนวทางสันติวิธีและความสามาน
ฉันท์ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การเมืองน า
การทหาร” 
(๑๗.๓) มาตรการ ๗ ย. (เยี่ยมเยียน ,ยิ้มแย้ม ,
แยกแยะ ,ยกย่อง , เยียวยา , ยั่งยืน , ยุติธรรม ) 
เพ่ือใช้ในการสร้าง มิตรไมตรีและความจริงใจ 
รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
(๑๗.๔) การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของทุก
ภาคส่วนและประชาชนบนหลักศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ภาษาถ่ิน พ้ืนฐานความ
เป็นอยู่และความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นท่ี
หลากหลาย และมองความแตกต่างเป็น
ศักยภาพมากกว่าเป็นอุปสรรค 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

    ๓ ) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในพ้ืนที่ชายแดน  
      ๓.๑) การปูอง 
กันปราบปรามยา
เสพติด 

มีการด าเนินการ
บรรลุตาม
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๑๘. โครงการปูองกัน
การแพร่ระบาดยาเสพ
ติด 

(๑๘.๑) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแพร่ระบาดของ     
ยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๑๘.๒) สกัดกั้นการน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่
และจุดเสี่ยงตามแนวชายแดนมิให้แพร่
ระบาดสู่พื้นท่ีตอนใน 
 

-มีการศึกษา
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในพื้นที่
รับผิดชอบและ
ฐานข้อมูลด้าน
การข่าว ๑ ครั้ง /
ปี 

ขว. 
 
 

- ชปข. 
- ชฝต. 
- วปง. 
 

   (๑๘ .๓) วางแผนก าหนดแนวทางในการตัด
วงจรเส้นทางการล าเลียงและสารตั้งต้นในการ
ผลิตตลอดจนโรงงานผลิต และแหล่งพักยา
ภายในประเทศและจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

-จ านวนครั้งที่มี
การสกัดก้ันการ
น าเข้ายาเสพติด
ในพ้ืนที่ 

กร. 
 

- ชปข./ขล. 
- ชฝต. 
- วปง. 
- ร.ร.ตชด. 

   (๑๘.๔) ใช้เครือข่ายจากการปฏิบัติงานกิจการ
พลเรือน งานมวลชนสัมพันธ์ งานลูกเสือ
ชาวบ้าน และ ร .ร.ตชด . เป็นฐานข้อมูลด้าน
การข่าวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ 
(๑๘ .๕) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้และ
โทษภัยอันตรายจากยาเสพติดและโทษภัย
จากการกระท าผิดให้ กลุ่มเปูาหมายที่เป็น
ประชา ชน เด็ก / เยาวชน ในทุกหมู่บ้าน
เปูาหมายตามแผนฯ และใน ร .ร.ตชด.ทุกแห่ง

-จ านวนครั้งที่มี
การจัดการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
 
-จ านวนครั้งที่มี
การจัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ 
(๑๘.๖) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่
เสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
การปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือ
ตัดวงจรการค้ายาเสพติดและไม่ให้มีผู้เสพราย
ใหม่เกิดขึ้นทั่วไป มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

ปูองกัน 
 

   (๑๘.๗) ริเริ่มจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจด าเนินการ
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง เพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็น
รูปแบบทดลองในการศึกษา พัฒนา ขยายผล 
การปฏิบัติของหน่วยให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรมต่อไป 
(๑๘ .๘) สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับเครือข่ายชายแดนภายในประเทศ
และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมการปูองกัน

-จ านวนหน่วย
เฉพาะกิจที่ถูก
ริเริ่มจัดตั้งขึ้น 
 
 
 
-จ านวนข่าวสาร       
ที่ได้รับ 

ขว. 
 
 

 
 
 

ขว. 
 
 

- ชปข. 
 

 
 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนว
ชายแดน 

๑๙ . โครงการ
สนับสนุนและพัฒนา
ครูต ารวจ D.A.R.E. 

- สนับสนุนให้ก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือ      ท าหน้าที่ครูต ารวจ D.A.R.E.(Drug 
Abuse Resistance  Education) เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจใน ร.ร.ตชด. และสนับสนุนการปฏิบัติ
ให้กับต ารวจภูธร 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- จ านวนก าลังพล
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมครู
ต ารวจ D.A.R.E. 
- จ านวนครั้งใน
การ 
ปฏิบัติภารกิจ
ต ารวจ  D.A.R.E. 
ใน ร . ร . ตชด . , 
และการสนับสนุน
ต ารวจภูธร 

ขว. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐.โครงการปูองกัน
ข้าราชการต ารวจ
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับ     ยาเสพติด 

(๒๐.๑) ก าหนดมาตรการปูองกันข้าราชการ
ต ารวจไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
(๒๐.๒) ติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันข้าราชการต ารวจทุกนายใน
สังกัดไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

- จ านวนครั้งการ
ด าเนินการตาม
มาตรการปูองกัน
ฯ  
- จ านวนข้าราชการ

ธกวส. ทุกหน่วย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 

 
 

(๒๐.๓) กรณีพบ ข้าราชการต ารวจในสังกัด
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเ สพติด ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการทางอาญา 

ต ารวจที่ถูกตรวจพบ
และด าเนินการตาม
มาตรการทางอาญา 

  ๒๑.โครงการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติด 
 

(๒๑.๑) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติด
ของ       บช .ตชด .รองรับแผนปฏิบัติการยา
เสพติดของ ตร.  
 
(๒๑.๒) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการน าเข้า
ยาเสพติด เส้นทางล าเลียง แหล่งพักยาใน
พ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ของหน่วยตามล าดับความส าคัญ 
๑,๒,๓ (แยกตามรายหมู่บ้าน) ดังนี้          
(๒๑ .๒ .๑ ) พ้ืนที่หมู่บ้านเปูาห มายที่มี
ความส าคัญล าดับที่ ๑ (ติดชายแดนหรือติด
หน้าแนวชายแดน)   
            - ส ารวจสถิติการน าเข้าและเส้นทาง
การล าเลียงยาเสพติดจากภายนอกประเทศ
ผ่านมาตามทางช่องทางต่างๆ ของหมู่บ้าน
เปูาหมายในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 

- มี การศึกษา /
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการแพร่ 
ระบาดยาเสพติด
ในพ้ืนที ่
- มีระบบ
ฐานข้อมูลการ
น าเข้ายาเสพติด
ของหน่วย 
- มีแผนปฏิบัติ
การด้านยาเสพ
ติดของ บช.ตชด. 
-จ านวนครั้งใน
การตรวจสอบ
และปราบปราม
แหล่งผลิตหรือ
แหล่งเพาะปลูก

ขว. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

(๒๑ .๒ .๒ ) พ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายที่มี
ความส าคัญล าดับที่ ๒ (หมู่บ้านที่อยู่ถัดลึกเข้า
มาตอนในประเทศต่อจากหมู่บ้านเปูาหมายที่
มีความส าคัญล าดับที่ ๑) 
          - ส ารวจการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
หมู่บ้านเปูาหมาย รวมถึงสารตั้งต้นแหล่งพัก
ยาและแหล่งผลิตในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
(๒๑ .๒ .๓ ) พ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายที่มี
ความส าคัญล าดับที่ ๓ (หมู่บ้านที่อยู่ถัดลึกเข้า
มาตอนในประเทศต่อจากหมู่บ้านเปูาหมายที่
มีความส าคัญล าดับที่ ๒) 
        - ส ารวจการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
หมู่บ้านเปูาหมาย รวมถึงสารตั้งต้นแหล่งพัก
ยา และแหล่งผลิตในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
(๒๑ .๓ ) น าข้อมูลผลการส ารวจ ตามข้อ
(๒๒ .๒) มาบูรณาการร่วมกับข้อมูลผลการ
สืบสวนหรือจับกุมทางคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
หมู่บ้านเปูาหมายในแต่ละระดับความส าคัญ
ของพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมาย (ล าดับ ๑,๒,๓ 
ตามล าดับ ) เพ่ือวิเคราะห์หรือสรุปให้ได้ที่มา

พืชเสพติดในพ้ืนที่
ชายแดน 
-สถิติการจับกุม
ปราบปรามยาเสพ
ติด 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ของเส้นทางการล าเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่
แนวชายแดนเข้ามาแพร่ระบาดในพ้ื นที่ตอน
ในของประเทศ หรือจากพ้ืนที่ตอนในประเทศ
สู่พื้นที่แนวชายแดน ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลซึ่งเป็น
ผลจากการด าเนินการตาม โครงการวิเคราะห์
พ้ืนที่ปฏิบัติการ (หมู่บ้าน, ภูมิประเทศ , ส ามะ
โนประชากร , หลักเขต , สันปันน้ า , ช่องทาง , 
จุดผ่านแดน , ปัญหาชายแดน )ประจ าปี 
๒๕๕๙  มาเป็นก รอบเริ่มต้นในการพิจารณา
และด าเนินการ 
(๒๑.๔) ด าเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม
แผนและยุทธวิธีที่ก าหนดด้วยการ 
          (๒๑ .๔.๑) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิด
ล้อม    ตรวจค้น ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนและ      ทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
          (๒๑ .๔ .๒ ) จับกุมบุคคลหรือก ลุ่ม
บุคคลกลุ่มเครือข่ายผู้กระท าผิดรายใหญ่เป็น
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด   
          (๒๑.๔.๓) พิสูจน์ทราบท าลายแหล่ง
เพาะปลูกพืชเสพติด โรงงานผลิตเครื่องมือ



 

 

38 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

อุปกรณ์ในการผลิต  
(๒๑.๔) ด าเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม
แผนและยุทธวิธีที่ก าหนดด้วยการ 
 
          (๒๑ .๔.๑) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิด
ล้อม    ตรวจค้น ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนและ      ทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
           (๒๑ .๔ .๒) จับกุมบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลกลุ่มเครือข่ายผู้กระท าผิดรายใหญ่เป็น
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด   
          (๒๑.๔.๓) พิสูจน์ทราบท าลายแหล่ง
เพาะปลูกพืชเสพติด โรงงานผลิตเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการผลิต  
          (๒๑ .๔ .๔ ) ปราบปรามจับกุมการ
ลักลอบล าเลียงยาเสพติด น้ ายาเคมี และสาร
ตั้งต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพ
ติดในพ้ืนที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน  
(๒๑ .๕) ขยายผลการจับกุมเพ่ือน าไปสู่การ
สกัดกั้นเส้นทาง กา รล าเลียงและจับกุม
ปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

รับผิดชอบ 
(๒๑.๖) จัดก าลังพลสนับสนุนการปฏิบัติการ
ระดมกวาดล้างยาเสพติดร่วมกับต ารวจภูธร
และนครบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความ
ร้องขอหรือเมื่อสั่ง 

  ๒๒. โครงการพัฒนา
ระบบงานสืบสวนปราบ 
ปรามที่มุ่งเน้นการสนับ 
สนุนการด าเนินการ
ตามมาตรการยึดทรัพย์
มาตร การสมคบและ
การฟอก 
เงินกับผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
ยาเสพติด 
 

- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
ปราบปราม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
มาตรการยึดทรัพย์มาตรการสมคบและการ
ฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- จ านวนครั้งการ
สนับสนุนปฏิบัติการ
ตามมาตรการยึด
ทรัพย์ มาตรการ
สมคบและการฟอก
เงิน 

ขว. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 
 

  ๒๓ . โครงการ
สนับสนุนการบ าบัดผู้
ติดยาเสพติด 
 

- ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บ าบัดผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ใน
ด้านสถานที่ ,วิทยากรและกิจกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

- จ านวนครั้งใน
การให้การ
สนับสนุน       ของ
หน่วย 

พท. ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

    ๓ . ๒ ) การ - มีการด าเนินการ ๒๔.โครงการปูองกัน (๒๔ .๑) ลาดตระเวน พิสูจน์ทราบและเฝูา - จ านวนครั้งใน ผงป. ร้อย ตชด.ที ่
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ปูองกันปราบปราม
การลักลอบ
หลบหนี    เข้า
เมือง 

ตามเปูาหมาย
และแนวทางท่ี
ก าหนด 

การลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง 

ตรวจพื้นที่ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง โดยไม่
ผ่านช่องทางหรือพิธีการศุลกากรตาม
กฎหมาย 
(๒๔.๒) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจ
ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างชาติที่เข้า
มาท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ และ
ทางด้านเกษตรกรรมในพื้นท่ีบริเวณแนว
ชายแดนไว้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

การ ลาดตระเวน
ตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันฯ 
- มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
แรงงานต่างชาติที่
เข้าท างานในพ้ืนที่
ชายแดนฝั่งไทย
และเป็นปัจจุบัน 

 
 

๔๓๖ 
 
 

   (๒๔ .๓ ) ประชาสัมพันธ์และแนะน าให้
ประชาชนในบริเวณแนวชายแดนได้รับทราบ
ถึงโทษภัยอันจะเกิดจากผู้ลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

-จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
และให้ค าแนะน า
ฯ 

กร. ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

  ๒๕ . โครงการ
ปราบปรามการ
ลักลอบหลบหนีเข้า
เมือง 

(๒๕.๑) ด าเนินการสกัดกั้น ผลักดันมิให้มีการ
ลักลอบเข้ามาในพ้ืนที่ประเทศไทยโดยผิด
กฎหมาย 
(๒๕.๒) ปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองและการค้ามนุษย์ โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมายและนโยบายของ

- สถิติการจับกุม
ปราบปรามผู้
ลักลอบหลบหนีเข้า
เมือง 
- สถิติการผลักดัน
หรือสนับสนุนการ

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

รัฐบาลตามคู่มือการด าเนินคดีเก่ียวกับ
ความผิดการค้ามนุษย์ และคู่มือการ
ประสานงานการช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับความ
เสียหายจากการค้ามนุษย์  
 
 
 

ส่งกลับประเทศฯ 

    ๓.๓) การปูองกัน
ปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ท าลาย
ปุาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- มีการด าเนินการ
เป็นไปตาม
แนวทางและ
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๒๖ . โครงการปูองกัน
การลักลอบตัดไม้
ท าลายปุาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒๖ .๑) ส ารวจตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพ้ืนที่ปุาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น ขอบเขตของปุาแต่ละประเภท 
สภาพปุา สัตว์ปุา และแหล่งต้นน้ าล าธารที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เป็นต้น 
(๒๖.๒) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ปุาในเขตความรับผิดชอบ 
(๒๖ .๓) เฝูาตรวจ ลาดตระเวน ตรวจสอบ 
พิสูจน์ทราบ ช่องทางหรือพ้ืนที่ที่น่าสงสัยว่า
จะมีการ ลักลอบตัดไม้ท าลายปุา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒๖.๔) ร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเฝูาระวังรักษาทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุามิให้ถูกท าลายจากบุคคลหรือไฟ

- มีฐานข้อมูล
พ้ืนที่ปุาในความ
รับผิดชอบที่เป็น
ปัจจุบัน 
- สถิติการ
ด าเนินการ
ปูองกันพ้ืนที่ปุาใน
ความรับผิดชอบ
ของ ตชด. 
  
 

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ปุา รวมถึงการพื้นฟูสภาพนิเวศน์วิทยา 
   (๒๖.๕) ใช้งานประชาสัมพันธ์และงานมวลชน

สัมพันธ์ เพ่ือปลุกจิตส านึกและปลูกฝัง
อุดมการณ์ในการรักหวงแหนปุาไม้แก่
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเปูาหมาย  รอบท่ีตั้งหน่วยหรือพ้ืนที่ตั้ง
ฐานการของหน่วย และ ร.ร.ตชด. 

- จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

กร. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

๒๗ . โครงการ
ปราบปราม การ
ลักลอบตัดไม้ท าลาย
ปุาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 (๒๗..๑) ใช้มาตรการการข่าวและสืบสวน เพ่ือ
น าไปสู่การจับกุม ขยายผลเพื่อด าเนินคดีกับผู้
จ้างวานหรือกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง และ
เน้นการจับกุม      ตรวจยึด อุปกรณ์การ
กระท าผิด ได้แก่ เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์ดัก
จับสัตว์ปุา เป็นต้น 
(๒๗.๒) ลาดตระเวน สกัดกั้นเส้นทางล าเลียง
และตามช่องทางน าออกนอกราชอาณาจักร 
โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ และการบุกรุก
แผ้วถางปุา       โดยกลุ่มนายทุน 
(๒7.๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปุาไม้ ต ารวจ
ปุาไม้ ต ารวจภูธร เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง เพื่อให้

สถิติการ
ปราบปรามจับกุม
ผู้กระท าผิดและ
จ านวนของกลาง
ที่ตรวจยึดได้ 
 

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓ . ๔ ) การ
ปูองกันปราบปราม
การลักลอบค้า
สินค้าหลบหนี
ศุลกากร 
 
 

- มีการด าเนินงาน
เป็นไปตาม
แนวทางและ
เปูาหมายที่
ก าหนด 
 
 

๒8. โครงการปูองกัน
การลักลอบค้าสินค้า
หลบหนีศุลกากร 
 
 
 
 

(๒8.๑ ) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการ
ลักลอบค้าสินค้าหลบหนีศุลกากรในพื้นที่
ความรับผิดชอบ 
(๒8.๒) ก าหนดแนวทางให้ประชาชนและ
กลุ่มมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินการโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้าสินค้าหลบหนี 
ศุลกากร 
(๒๙.๓)ประสานความร่วมมือกับต ารวจท้องที่
และหน่วยงานเกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
มาตรการปูองกัน  
 
(๒๙.๔) ใช้งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
ได้ทราบและตระหนักถึงโทษภัยของการ
กระท าผิดเกี่ยวกับ พ .ร .บ .ศุลกากร และ
ผลเสียต่อประเทศชาติ 

- มีการจัดท า
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ลักลอบค้าสินค้า
หลบหนีศุลกากร
ในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้เป็น 
ปัจจุบัน 
- จ านวนครั้ งใน
การลาดตระเวน
ตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันฯ 
- จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ปูองกัน 
 
 

ผงป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กร. 
 

 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

  29 . โครงการ
ปราบปราม การ

(29.๑) เฝูาตรวจ ลาดตระเวน ตรวจสอบ 
พิสูจน์ทราบ ช่องทางหรือพ้ืนที่ที่น่าสงสัยว่า

- สถิติการจับกุม
ผู้กระท าผิดและ

ผงป. 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ลักลอบค้าสินค้า
หลบหนีศุลกากร 

จะมีการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีศุลกากร 
 
(29.๒) ใช้มาตรการข่าวในการสืบสวนติดตาม
พฤติกรรมการกระท าผิดของกลุ่มผู้กระท าผิด 
(29.๓) จับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดและ
สินค้าหลบหนีศุลกากรตามแนวชายแดน 
(29.๔) ประสานความร่วมมือกับต ารวจหน่วย
อ่ืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน
ปราบปราม 

จ านวนของกลาง      
ที่ตรวจยึดได้ 
 
 
 

  

    ๓ . ๕ ) การ
ปูองกันปราบปราม
อาวุธปืนผิด
กฎหมายอาวุธ
สงครามและวัตถุ
ระเบิด 

- มีการด าเนินการ
ตามแนวทางและ
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๓0. โครงการปูองกัน
อาวุธ ปืน ผิด
กฎหมาย อาวุธ
สงครามและ    วัตถุ
ระเบิด 

(๓0.๑) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการลักลอบค้า
อาวุธปืนผิดกฎหมาย อาวุธสงครามและวัตถุ
ระเบิดแล้วก าหนดมาตรการในการปูองกันใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๓0.๒) เฝูาตรวจ ลาดตระเวน ตรวจสอบพิสูจน์
ทราบ ช่องทางหรือพ้ืนที่ที่น่าสงสัยว่าจะมีการ
ลักลอบค้าอาวุธปืนผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม
และวัตถุระเบิด      เพ่ือปูองกันปราบปราม
การกระท าผิด 
(๓0.๓) ประสานความร่วมมือกับต ารวจท้องที่ 
ต ารวจหน่วยอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

- มีการจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การลักลอบค้าอาวุธ
ปืนผิดกฎหมาย  
อาวุธสงครามและ
วัตถุระเบิดในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน 
- จ านวนครั้งในการ
ลาดตระเวน
ตรวจสอบ เพ่ือ

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

การด าเนินมาตรการเกี่ยวกับการปูองกัน ปูองกันฯ 
    (๓0.๔) ใช้งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนและ

มวลชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
ได้รับทราบและตระหนักถึงโทษ และอันตราย
อันเกิดจากอาวุธสงครามและอาวุธปืนผิด
กฎหมายที่ส่งผลต่อความม่ันคงชองชาติและ
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

- จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ปูองกันฯ 
 

กร. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 
 

๓ 1 . โครงการ
ปราบปรามอาวุธปืน
ผิดกฎหมาย อาวุธ
สงครามและวัตถุ
ระเบิด 

(๓1.๑) ใช้มาตรการการข่าวในการติดตาม
กลุ่มบุคคลต้องสงสัยและกลุ่มเครือข่าย
กระบวนการในการกระท าผิด 
 
(๓1.๒) ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแหล่งซุก
ซ่อนอาวุธปืนผิดกฎหมาย อาวุธสงครามและ
วัตถุระเบิดในพ้ืนที่รับผิดชอบ     โดยเฉพาะ
แนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
(๓1.๓) เฝูาตรวจบริเวณช่องทางหรือพ้ืนที่น่า
สงสัยว่าจะมีการล าเลียงเคลื่อนย้ายอาวุธปืน
ผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดใน
บริเวณพ้ืนที่ชายแดน เมื่อปรากฏข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว 

-  สถิติการจับกุม
ผู้กระท าผิดและ
ของกลางที่ตรวจ
ยึดได ้
- จ านวนครั้งใน
การปฏิบัติตาม
มาตรการที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ผงป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

(๓1.๔) ปราบปรามผู้กระท าผิดและมุ่งขยาย
ผลต่อกลุ่มเครือข่ายขบวนการรายใหญ่ 
(๓1.๕) ให้ความร่วมมือและประสานการ
ปฏิบัติกับต ารวจท้องที่ และหน่วยงานราชการ
โดยใกล้ชิดและต่อเนื่องในการปราบปราม
จับกุม 
(๓1.๖) สนับสนุนหน่วยต่างๆ ในการตรวจ
พิสูจน์ทราบและ/หรือเก็บกู้ท าลายวัตถรุะเบิด 

 
 
-จ านวนครั้งใน
การปฏิบัติเมื่อ
ได้รับการร้องขอ
หรือค าสั่ง 

 
ผงป. 

 
ร้อย ตชด.ที ่

๔๓๖ 

    ๓ . ๖ ) การ
ปูองกันปราบปราม
การโจรกรรม
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

 - มีการ
ด าเนินการตาม
แนวทางและ
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๓2. โครงการปูองกัน
การโจรกรรมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ 

(๓2.๑ ) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการ
โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และการ
ลักลอบน ารถที่ถูกโจรกรรมข้ามแดนในพื้ นที่
ความรับผิดชอบ 
(๓2.๒) เฝูาตรวจและลาดตระเวน ตรวจสอบ พิสูจน์
ทราบ ช่องทางหรือพ้ืนที่ที่น่าสงสัยว่าจะมีการ
ลักลอบโจรกรรมหรือน ารถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมออกนอก
ประเทศตามช่องทางแนวชายแดน 
(๓2.๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มมวลชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกา ร โดยเฉพาะ
การให้ข้อมูลข่าวสาร 

- จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ปูองกันฯ 

กร. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

(๓2.๔) ประสานแผนและประสานความ
ร่วมมือกับต ารวจ /หน่วยอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ราชการ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูก
โจรกรรม 
(๓2.๕) ใช้งานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
เผยแพร่ ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ และ
ตระหนักถึงโทษภัยของการกระท าผิดเกี่ ยวกับ
การโจรกรรมรถและผลเสียต่อประเทศชาติ 

  ๓ 3 . โครงการ
ปราบปราม การ
โจรกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 
 

(๓3.๑) เฝูาตรวจหรือลาดตระเวนควบคุม
ช่องทางหรือเส้นทางที่คาดว่าจะมีการลักลอบ
น ารถที่ถูกโจรกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศ เพื่อตรวจ
ยึดจับกุมการกระท าผิด 
(๓3.๒)ปราบปรามจับกุมการกระท าผิดและ
สกัดกั้นการลักลอบน ารถออกนอกนอก
ประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อปรากฎ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  

- สถิติการจับกุม
การผู้กระท าผิด
และของกลางที่
ตรวจยึด  
 
 
 

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 

   (๓3.๓) สืบสวนขยายผลพิสูจน์ทราบและ
สนับสนุนการปราบปรามแหล่งดัดแปลง
สภาพ หรือแยกชิ้นส่วนรถที่ถูกโจรกรรม

-จ านวนครั้งใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติหรือ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพ่ือการจ าหน่าย
หรือประโยชน์อื่นๆให้กับหน่วย ตร . ในพ้ืนที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สืบสวนขยายผลที่
น าไปสู่การจับกุม 

    ๓.๗) การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- มีการด าเนินการ
ตามแนวทางที่
ก าหนด 

๓4. โครงการสืบสวน
อาชญากรรมส าคัญ     
ในพ้ืนที่ชายแดน 

(๓4.๑ ) ทบทวน /ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานสืบสวนที่มุ่งเน้นผลของการสืบสวน
ที่จะน าไปสู่การติดตามปราบปรามจับกุมการ
กระท าผิดหรือสืบสวนขยายผลจากการ
ปราบปรามจับกุมที่เป็นรูปธรรม 
 
 
(๓4.๒) ก าหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยในทุกระดับ 
 
(๓4.๓) จัดก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมการสืบสวนอาชญากรรม
ต่างๆของ ตร . และน ามาขยายผลภายใน
หน่วย 
       

 -  มีการทบทวน
ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
สืบสวน  ไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง/ปี 
 
 
 -  มีการจัดท าค าสั่ง
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
สืบสวนไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ปี 
- จ านวนครั้ง และ
จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมหรือการจัด
ก าลังพลเข้ารับการ

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 

 



 

     49 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรม
การสืบสวน
อาชญากรรมต่าง ๆ 
ของ  ตร. 

    ๓ . ๘ ) การ
สนับสนุนการ
ปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมให้กับ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 - มีการสนับสนุน
การปฏิบัติต่างๆ
ได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

๓ 5 . โครงการ
สนับสนุนการปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมให้กับ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 

(๓5.๑) สนับสนุนการจัดก าลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ให้กับต ารวจหน่วยอื่นๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอ
หรือเมื่อสั่ง 
     - งานสนับสนับการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมตามโครงการสายตรวจชายแดน 
บช.ตชด. 
      - งานสนับสนุนการจับกุมตามหมายจับ 
โครงการศูนย์ข้อมูล ตร. (Police Date Center) 
      - งานสนับสนุนการ รปภ. นักท่องเที่ยว 
      - งานสนับสนุน การพิทักษ์เด็ก สตรี 
ครอบครัวและปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
     - งานสนับสนุนการปราบปรามการค้า
งาช้าง 
     - งานสนับสนุนการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

- จ านวนครั้งใน
การจัดก าลัง
สนับสนุนการ
ปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมตาม
สั่งการของ ตร . 
และตามร้องขอ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- การปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วย
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยทุกครั้ง 

ผงป. 
 
 

ร้อย ตชด.ที ่
๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

และมือปืนรับจ้าง การปล่อยกู้เงินนอกระบบ 
ฯลฯ 
    - งานสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้น
เรือนจ า 
    - งานสนับสนุนชุดตรวจค้น เก็บกู้และ
ท าลายวัตถุระเบิด (E.O.D.) 
    - งานสนับสนุนชุดปฏิบัติการสุนัขสงคราม 
(K-9) 
    - การสนับสนุนการแก้ไขปั ญหา
อาชญากรรมข้ามชาติโดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติกับ
ศูนย์อาชญากรรมอ่ืนๆ  (CMIS) 
(๓5.๒) จัดก าลังพล ยานพาหนะและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติให้กับหน่วย
อ่ืน ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

   ๑.๑.๓ การเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการตอบสนอง
ต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
๑.๑.๓.๑ สนับสนุน 
การปฏิบัติภารกิจ
การปูองกันการก่อ
ความไม่สงบให้กับ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
         

 - ความส าเร็จใน
การด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๓ 6 . โครงการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ     การ
ปูองกันการก่อ  
ความไม่สงบ 
    - สนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย     ในการ
ชุมนุมเรียกร้องตาม
แผนกรกฎ ๕๒ และ 
พ .ร .บ . การชุมนุม
สาธารณะ พ . ศ . 
๒๕๕๘ 
 

(๓6.๑) จัดเตรียมก าลังกองร้อยควบคุมฝูงชน
ปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย
การชุมนุมเรียกร้อง จ านวน ๑ กองร้อย ก าลัง
พล 155  นาย ตามแผนกรกฎ ๕๒ และ 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓6.๒) การด าเนินการพัฒนาส่งเสริมการฝึก
ทั้งการฝึก ทดแทน การฝึกทบทวน การฝึก
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมกับชุด
เคลื่อนที่กับแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนด 
(๓6.๓) พัฒนาประสิทธิภาพก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมฝูงชน 
การต่อต้านการก่อความไม่สงบในรูปแบบใหม่ให้
มีมาตรฐาน 
(๓6.๔ ) การพัฒนาปรับปรุงยุทโธปกรณ์ 
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิ จให้
เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์การก่อ
ความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงจัดให้มี
อุปกรณ์เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับตัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
(๓6.๕) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ การ

-มีการจัดเตรียม
ความพร้อมของ
หน่วยทั้งด้าน
ก าลังพล
ยุทโธปกรณ์ 
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 
-มีการฝึกเตรียม
ความพร้อมและ
ซักซ้อมการปฏิบัติ
ทุกครั้งเมื่อได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัติ
ภารกิจ 
 
-จ านวนครั้งใน
การปฏิบัติภารกิจ 

ผงป. 
เจ้าภาพร่วม 

ธกวส., 
กบ.กก.ฯ 

  
ธกวส. 

 
กบ.กก.ฯ 

 
 
 
 

ผงป.ฝอ.ฯ 
 

ทุกหน่วย 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
 

กบ.กก.ฯ 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ต่อต้านการก่อความไม่สงบให้กับต ารวจท้องที่ 
และค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยมี
การก าหนดแผน ขั้นตอน การปฏิบัติ ตาม 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ .ศ.๒๕๕๘ และ
วิธีการประสานงาน อย่างชัดเจน 

  ๓7. โครงการฝึกสุนัข
ต ารวจและการ
สนับสนุนสุนัขต ารวจ
ในการปฏิบัติภารกิจ 
 
 
 
 

(๓7.๑) จัดหาสุนัขเพ่ือใช้ฝึกในปี ๒๕๖๐ และ
ท าการฝึกสุนัขต ารวจ ให้ได้ตามคุณภาพและ
มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือใช้ปฏิบัติภารกิจ
ปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรมและติดตาม
จับกุมผู้กระท าผิด 
(๓7.๒) พัฒนาระบบฐานข้อ มูลสุนัขของ
หน่วยในสังกัด กก.ตชด.43 ให้เป็นปัจจุบัน 
(๓๘.๓) ดูแลบ ารุงรักษาสุนัขต ารวจในความ
รับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

- จ านวนสุนัข       
ที่ผ่านการฝึก 
- สถิติการ
สนับสนุนสุนัข
ต ารวจให้กับ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ผงป. 
 
 
 
 
 

 

ร้อย ตชด . ที่ 
๔๓๓ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

   (๓7.๔) สนับสนุนสุนัขต ารวจในการปฏิบัติ
ภารกิจภายในหน่วย และนอกหน่วยตามร้อง
ขอ 
(๓7.๕) ประชุมพิจารณาแผนการบรรจุสุนัขท่ี
ผ่านการฝึกแล้วไปบรรจุให้กับหน่วยปฏิบัติที่มี
ความต้องการใช้สุนัขได้อย่างเหมาะสม 
 
(๓7.๖) สรุปรายงานผลการปฏิบัติและการ
สนับสนุนสุนัขต ารวจให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ตามวงรอบที่ก าหนด 

   

     ๑.๑.๓.๒ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
สนับสนุนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-มีการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
และแนวทางท่ี
ก าหนด 

๓8. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของ กก.ตชด.๔๓ 

 - การด าเนินการเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการ
ชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุก
รูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ ภารกิจที่ 
๑ การเฝูาระวังตามแนวชายแดนและคนต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

-มียุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนของ
หน่วย ส าหรับใช้
ในแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่
หน่วย 

ผงป. 
 

ร้อย ตชด.ที่ 
๔๓๖ 

   ( ๓ 8 . ๑ ) แต่งตั้งคณะท างานก าหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 
กก .ตชด .43 โดยศึกษานโยบายรัฐบาล

ในสังกัดและ
หน่วยเกี่ยวข้องที่
ชัดเจน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการจัดกองก าลังทหารในพื้นที่
ชายแดนและตรวจสอบความชัดเจนของ
นโยบายกองทัพ 
(๓8.๒ ) ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบ
ต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
เสรีของบุคคลและสินค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบ
ผ่านแดนในช่องทางธรรมชาติ  
(๓8.๓) ตรวจสอบความพร้อมในการดูแลแนว
ชายแดนทั้งทางบก ทางน้ าและชายฝั่งทั้ง
ทางด้านหน่วยงานบุคลากร การประสานงาน
และด้านการข่าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายปูองกัน
คนเข้าเมืองบริเวณแนวชายแดน เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติให้กับ สตม. และ ภ.ต่างๆ ที่มีพ้ืนที่
ติดชายแดนไทย แบ่งมอบภารกิจรวมถึงพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละหน่วย ตลอดจนบูรณา
การระหว่างหน่วยให้มีความชัดเจน 
 
  (๓8.๔) ประสานแผนและประสานความ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ร่วมมือในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ กก .
ตชด.43 ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ สตม . 
และ ภ. ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบแนวชายแดน 

  39.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ
ตระเวนชายแดน      
เพ่ือรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน    
(Flagship project)   
    39.๑ กิจกรรม 
จัดหายุทโธปกรณ์
ยาน พาหนะ สิ่ง
อุปกรณ์ ตามอัตรา
การจัดสิ่งอุปกรณ์
ของ บช.ตชด.ตาม
แผน การจัดหาที่
ก าหนด 

- ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยด าเนินการตาม
แผนการจัดหา ที่ได้รับการจัดสรรตาม พ .ร.บ.
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 
(39 .๑ .๑ ) รถยนต์ กระบะ ขนาด ๑ ตัน 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟ  จ านวน ๑ คัน 
(39.1.๒) รถยนต์บรรทุก 12 ท่นั่ง จ านวน 1 
คัน 
(39.๑.๓) รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบ
บรรทุกน้ า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จ านวน 1 คัน 
 

 
 
 
 
-มีการด าเนินการ
จัดหายุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ และ
สิ่งอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติภารกิจ
รองรับอาเซียน
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด  
- จัดท าแผน
แจกจ่ายให้กับ
หน่วยปฏิบัติใน
พ้ืนที่   

 
 
 
 

กบ.กก.ฯ 
 

 
 
 
 

ร้อย ตชด.ที่ 
431 

     39 .๒ ) กิจกรรม   
ติดตามประเมินผล

- ด าเนินการเตรียมความพร้อม ด้านพัฒนา
ระบบงาน ด าเนินการตามกิจกรรมต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ระบบควบคุมติดตาม
สั่งการ (C4I) การ
ปฏิบัติภารกิจเฝูา
ระวังรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ี
ชายแดน  

จาก ปี ๒๕๕๙ 
(39.๒.๑) การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุม
ติดตามสั่งการ (C4I) และการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วย 
(39.๒.๒) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ
ควบคุมติดตามสั่งการ (C4I) และปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วยทุกระดับ 
 
 
(39.๒.๓) ศึกษาและด าเนินการการน าระบบ
ระบบควบคุมติดตามสั่งการ (C4I ไปเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิลบัติภาร กิจให้กับ
หน่วยในสังกัด 

- ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแนวทางการ
ด าเนินการที่
ก าหนด  
 
 
 
 
- ติดตาม
ประเมินผลการใช้
งานระบบควบคุม
ติดตามสั่งการ 
(C4I)และปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ 
ของหน่วยทุก
ระดับได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ศทส.กก.ฯ ร้อย ตชด. 
ที่ ๔๓๖ 

     39 .๓ กิจกรรม  
ติดตามประเมินผล
ระบบโทรคมนาคม

- ด าเนินการตามกิจกรรมต่อเนื่องจาก ปี 
๒๕๕๙ดังนี้  
   (39 .๓ .๑ ) การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

- ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแนวทางการ

ศทส.กก.ฯ ร้อย ตชด. 
ที ่๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ส าหรับที่บังคับการ
ทางยุทธวิธี เคลื่อนที่
พร้อมรถยนต์เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โทรคมนาคมส าหรับที่บังคับการทางยุทธวิธี 
เคลื่ อนที่พร้อมรถยนต์ และการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วย 
(39.๓.๒) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ
โทรคมนาคมส าหรับที่บังคับการทางยุทธวิธี 
เคลื่อนที่พร้อมรถยนต์และปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ ของหน่วยทุกระดับ 
  (39.๓.๓) ศึกษาและด าเนินการน าระ บบ
โทรคมนาคมส าหรับที่บังคับการทางยุทธวิธี 
เคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ไปเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยในสังกัด 
 
 
 
 

ด าเนินการที่
ก าหนด  
 
 
- ติดตามประเมินผล   
การใช้ งานระบบ
โทรคมนาคม
ส าหรับที่บังคับ
การทางยุทธวิธี 
เคลื่อนที่พร้อม
รถยนต์ และปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ของ
หน่วยทุกระดับได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 

       
  ๔ 0 . โครงการ

ปรับปรุงโครงสร้าง
- แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยให้รองรับภารกิจเมื่อเข้าสู่

- มีการจัดท า
ข้อพิจารณา

ธกวส. ทุกหน่วย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

หน่วยให้สอดคล้อง
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาคมอาเซียนและเสนอ ตร.พิจารณา             ปรับปรุง
โครงสร้าง บช .
ตชด . เสนอ ตร . 
พิจารณา ตามห้วง
เวลาที่ก าหนด 

  ๔ 1 . โครงการ
สนับสนุน การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความม่ันคงของ
ประเทศเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชายแดนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

- การเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการ
ของหน่วย สนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจเฝูา
ระวังชายแดนตามขีดความสามารถและ
ศักยภาพของหน่วย โดยด าเนินการตาม
โครงการดังนี้   
   (๔๒ .๑ ) ศึกษาแผนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
รัฐบาลและวางแผนการด าเนินการในส่วน
เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
หน่วย 
   (๔๒ .๒) เตรียมความพร้อมของก าลังพล
และระดมทรัพยากรของหน่วยในการ
สนับสนุนการตอบสนองต่อเปูาหมายการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง
ของประเทศ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่

- จ านวนภารกิจ /
กิจกรรมที่หน่วย
ปฏิบัติให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติกับ
หน่วยงานหลักใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ผงป. 
 

บก.ตชด.ภาค ๔, 
กก.ตชด.๔๓,๔๔ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

ชายแดน 
      (๔๒.๓) พ้ืนที่เปูาหมายด าเนินการ จ านวน 1 

จังหวัดชายแดน ได้แก่ 
      (๔๒.๓.๑) อ าเภอสะเดา จว.สงขลา (ด่านสะเดา, 
ด่าน  ปาดังเบซาร์)พ้ืนที่รับผิดชอบ ร้อย ตชด .
๔๓๗       

 
 
- จ านวนครั้ง /
กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
 

ผงป. 

 
 

ร้อย ตชด.ที่ 
๔๓๗ 

 
 

  ๔2. โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน
รองรับการเข้าสู่
ประชาอาเซียน 

- ด าเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ ระดับ ก องร้อย
ปฏิบัติการ 

-จ านวนจุดบริการ
ประชาชน 
- จ านวน
ประชาชน / ผู้
ร้องเรียนที่ได้รับ
บริการ 

ผงป. ร้อย ตชด. 
ที่ 434-437 

  ๔ 3 . โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ

- ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน
และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด   ( ตามศักยภาพและขีด
ความสามารถของหน่วย) 

- จ านวนข้าราชการ
ต ารวจที่ผ่านการ
ฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่

ธกวส. ทุกหน่วย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

หน่วย เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ก าหนด 

  ๔4. โครงการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานรองรับการ
เข้า สู่ประชาคม
อาเซียน 

- ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ข้าราชการ
ต ารวจที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือเผยแพร่ /แจกจ่ายคู่มือกฏหมายที่
จัดท าเพ่ิมเติมในปี ๒๕๕๙ ให้หน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

-จ านวนข้าราชการ
ต ารวจที่ผ่านการ
ฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่
ก าหนด 

ธกวส. 
 

ร้อย ตชด. 
ที่ 436,437 

 

  ๔5. โครงการพัฒนา
สานสัมพันธ์กับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเสริมภารกิจ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาชายแดน
ร่วมกัน 

- การด าเนินการเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตร . ในยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การสร้างความร่วมมือด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมท้ังในและนอก
อาเซียน  ภารกิจที่ ๗ การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต ารวจในอาเซียนและ
หน่วยงานความมั่นคง เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ีมีแนวโน้มจะมีลักษณะข้าม
ชาติหรือข้ามพรมแดนมากขึ้น  

- จ านวนครั้งที่
หน่วยจัดประชุม 
เข้าร่วมการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ
ชายแดนระดับ
ต่างๆ ร่วมกัน
ระหว่างฝุายไทย
กับประเทศเพ่ือน
บ้าน  

ผงป. , 
ขว. 

ร้อย ตชด. 
ที่ 436,437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วย
เจ้าภาพ 

หน่วยปฏิบัติ 

 
 
  - ด าเนินการตามโครงการ โดยสร้างกลไก
ความร่วมมือกับหน่วยงาน ความมั่นคงของ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนปลอดภัยคุกคาม ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
เป้าประสงค์ ๑.๒ เสริมความม่ันคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๑ . ๒ . ๑ 
พัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริม
ความมั่นคงในพ้ืนที่
ชายแดน 

      
๑ . ๒ . ๑ . ๑  การ
พัฒนาชนบทเพ่ือ
เสริมความม่ันคง 

 

ประชาช
นในพื้นท่ีชายแดน 
จังหวัดชายแดน 
2  จังหวัด
ชายแดนได้รับ
การพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือ 

๑. โครงการ
เสริมความม่ันคงใน
ชนบทที่หมู่บ้านใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรี นครินทราบรม   
ราชชนนี (สมบ.สว.) 

 
 

- ด าเนินการการตามข้ันตอนของ
โครงการ  โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม
ของประชาชนภายใต้หลักการพัฒนาการและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต         แบบยั่งยืน 
โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

  (๑.๑) คัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมาย 
โดยสืบสภาพหมู่บ้าน  

   (๑.๒) จัดท าเวทีชาวบ้าน เพ่ือหา
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ

- ชุมชน
มีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีความ
พร้อมในการ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต (สมบ.สว.) 

-จ านวน
หมู่ บ้านที่มีการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

-จ านวน

กร. ร้อย 
ตชด. 

ที่ 434-
437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

คิดเห็นอย่างเต็มที่  
   (๑.๓) เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน

ของหมู่บ้าน และอาศัยเวทีชาวบ้านเป็น
เครื่องมือในการสอดแทรกให้ความรู้แก่
ชาวบ้าน ในเรื่องต่างๆ  (การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม, ด้านยา
เสพติด , ด้านอาชญากรรมต่างๆ , การพัฒนา
จิตใจในวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการ
พัฒนาทางด้านจิตใจให้เกิดความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างให้เกิด
ความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย รวมถึงด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง  

   (๑.๔) ร่างแผนยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน       ในหมู่บ้านเปูาหมาย กรณี
กลุ่มประชาชนมีความ 

หมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินการได้
บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

 

   ประสงค์จะพัฒนาอาชีพหลัก หรือ    
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

อาชีพเสริม หากแต่ขาดเงินทุนในการเริ่ม
โครงการฯ ให้หน่วยที่รับผิดชอบพื้นท่ี ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้ยืมจาก เงินจากกองทุน 
“สมบ . สว .” มายัง บช .ตชด . โดยให้
ด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับท่ี
ก าหนด 

  ๒ . งาน
บรรเทาภัยใน
พระราชานุเคราะห์ 

 

(๒.๑) ขั้นตอนที่ ๑ : ขั้นเตรียมการ   
     (๒.๑.๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรองรับแผน
ของ บช.ตชด. 

     (๒.๑.๒) ติดตามข่าวสารการเกิด
ภัยธรรมชาติ (โดยเฉพาะใกล้ช่วงเวลาที่เกิด
ภัยธรรมชาติ) 

     (๒.๑.๓) ตรวจสอบ และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ   ชุดปฏิ บัติการต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     (๒ . ๑ . ๔ ) จัดเตรียมสิ่งของ
พระราชทานที่มีอยู่ของหน่วย เพื่อแจกจ่าย
บรรเทาภัยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยก่อนที่

- มี
แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยครอบคลุม
พ้ืนที่รับผิดชอบ
และเป็นปัจจุบัน 

- มีการ
ด าเนินการตาม
แผนฯที่เป็น
รูปธรรมในแต่ละ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการและ
สรุปรายงานผล

กร. 
 

ร้อย 
ตชด. 

ที่ 434-
437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

หน่วยงานปกติจะเข้าให้การช่วยเหลือได้ 
(กรณีไม่มีสิ่งของพระราชทานให้ ประสาน
จังหวัดหรือหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรั บสิ่งของ
ไปแจกจ่ายเบื้องต้น) 

     ( ๒ . ๑ . ๕ ) ประสานงานกับ
จังหวัด/หน่วยงาน         ที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วม
วางแผนก าหนดพื้นที่รับผิดชอบและรวบรวม
ข้อมูลของพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย     

     (๒.๑.๖) ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการปูองกันและลดอันตรายจากภัยพิบัติ 
โดยใช้ชุดมวลชนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

การปฏิบัติทุกครั้ง 
-จ านวน

ครั้งในการ
ด าเนินการ 

 

   (๒.๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นเผชิญเหตุ  
     (๒.๒.๑) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยของหน่วยแต่ละระดับ (ศปก.ตชด.
หมายเลข (ชภ.) เพ่ืออ านวยการ ประสานงาน 
ติดตามก ากับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าจะ
เข้าสู่ภาวะปกติ 

     ( ๒ . ๒ . ๒ ) จัดชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย /ชุดกู้ชีพให้ความช่วยเหลือ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
     (๒ .๒ .๓ ) ชุดมวลชนสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสา
ธารณภัย ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติของหน่วย
และกรณีมีข่าวเชิงลบให้ ด าเนินการตรวจสอบ
ศึกษาถึงข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูล
ตามล าดับชั้นทันท ี

     (๒.๒.๔) ศปก .ตชด .หมายเลข 
(ชภ .) ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติและการ
สนับสนุนการปฏิบัติในพ้ืนที่ที่เกิดภัย 

(๒.๓) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นฟ้ืนฟู  
     ( ๒ . ๓ . ๑ ) ชุดช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย แจกจ่ายสิ่งของพระราชทานที่มี
อยู่ของหน่วยหรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อบรรเทา
ทุกข์ , สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ผู้ประสบภัย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

     (๒ .๓ .๒ ) ชุดช่างสนาม ออก
บริการรื้อถอนสิ่งปรักหักพัง ช่วยเหลือ
ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและ สิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย 

 
        (๒.๓.๓) จัดชุดพยาบาลสนามให้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในพ้ืนที่เกิดภัยและสนับสนุนการน าส่ง
ผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษา 

     (๒ .๓ .๔ ) ชุดมวลชนสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย 

   

  ๑ . ๒ . ๒ . 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร 

- มีการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

๓. งาน ร.ร.
ตชด. 

(๓.๑) ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตาม พ .ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ . ศ . ๒๕๔๒ และบรรลุจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์และปรัชญาของ ร.ร.ตชด.  

(๓.๒) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ของ ร .ร.ตชด . ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- จัดการ
เรียนการสอนใน 
ร .ร .ตชด ./ ศกร . 
จ านวน 15 แห่ง   

กร. 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 

 

   (๓.๓) ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจที่ - ร้อยละ   
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ท าหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเพ่ิมเติม           อย่างต่อเนื่อง 

(๓.๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งในระดับ ร.ร, กก.ตชด.หมายเลข และ บก., 
บช . ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได ้

(๓.๕) ส ารวจและจัดตั้ง ร .ร.ตชด . 
หรือ ศกร. ในพ้ืนที่จุดบอดด้านการศึกษาตาม
พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ของจ านวน
บุคลากรทาง
การศึกษาของ 
ร . ร . ตชด . ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- จ านวน 
ครู ตชด .   ที่ได้
ศึกษาเพ่ิมเติมใน
ปี ๒๕๖๐ 

- จ านวน
ระบบสารสนเทศ
ของ ร .ร.ตชด . ที่
ได้รับการพัฒนา 

- จ านวน 
ร.ร.ตชด.    ที่จัดตั้ง
เพ่ิมในปี ๒๕๖๐
( กรณีมีการ
ด าเนินการ) 

  ๔. โครงการ    (๑ ) ด าเนินการให้เป็นไปตาม ด าเนิน กร. ร้อย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี      
๘ โครงการ ดังนี้  

   ๔ . ๑ 
โครงการเกษตร เพ่ือ
อาหารกลางวัน 

   ๔ . ๒ 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) ไปพลางก่อน 
(ระหว่างรอการจัดท าแผนฉบับใหม่จาก 
ส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

   ( ๒ ) สนองงานโ ครงการ
พระราชด าริทั้ง ๘ โครงการ  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ปฏิบัติงานร่วม การประสานงาน โดยใกล้ชิด
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสายงานกิจการพล
เรือน และสายการแพทย์ในระดับ กก .ตชด . 
ขึ้นไป 

โครงการฯ ทั้ง ๘ 
โครงการใน ร .ร.
ตชด. จ านวน 15 
ร.ร./ศกร.     

 

 ตชด.ที่ 432, 
434-

437 
 

     ๔ . ๓ 
โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

   ๔ . ๔ 
โครงการ นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ 

   ๔ . ๕ 

   (๓) ประสานแผนและการปฏิบัติ
กับส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    อย่างใกล้ชิด 

   (๔) ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ปฏิบัติ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติ  เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องใน

- ผลกา ร
ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จในแต่ละ
โครงการบรรลุ
เปูาหมายตามที่
ก าหนด 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

โครงการฝึกอาชีพ 
  ๔ . ๖ 

โครงการส่งเสริม
สหกรณ์ 

  ๔.๗ โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  ๔.๘ โครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

 

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
   (๕) พัฒนาบุคลากรใน ร .ร.ตชด . 

ให้มีความรู้และขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 

   (๖ ) พัฒนาระบบข้อมูลผลการ
ปฏิบัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

 

  ๕.โครงการ
ฝึกอบรมความรู้
ส าหรับครูชั้นอนุบาล
และผู้ดูแลเด็กที่ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาด้าน

- จัดการฝึกอบรมความรู้ส าหรับครู
ชั้นอนุบาลและผู้ดูแลเด็กท่ีไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษาด้านปฐมวัยหรือด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

- จ านวน
ครูและผู้ดูแลเด็ก
ที่ไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษาด้าน
ปฐมวัยหรือด้าน

กร. 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ปฐมวัยหรือด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

  ๖ . โครงการอบรม
ทบทวนครูต ารวจ
ตระเวนชายแดน
ประจ าปี 

- จัดการอบรมทบทวนครูต ารวจ
ตระเวนชายแดนประจ าปี 

 

- จ านวน
ครูต ารวจตระเวน
ชายแดนและ
ผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับ
การฝึกทบทวน
เพ่ิมพูนความรู้ 

กร. 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 

 

  ๗. โครงการ
ติดตั้งระบบ 

การเรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ใน 
ร.ร.ตชด. 

- ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม(DLTV)  ใน ร.ร.ตชด. ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนด จ านวน  15  โรงเรียน 

- ติดต้ัง
ระบบการเรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  
ใน ร.ร.ตชด. ครบ
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

กร. 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 

 

  ๑ . ๒ . ๓ 
การด าเนินงาน
โครงการ
พระราชด าริและการ

- มีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

๘ . โครงการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน 
ร.ร.ตชด.  

- ด าเนินการพัฒนางานโครงการของ
พรราชด าริใน ร .ร .ตชด . ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนเพ่ือขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่ประชาชนและ

มีศูนย์
เรียนรู้ชุมชนใน 
ร.ร.ตชด . ไม่น้อย
กว่า ๑ แห่ง /

กร. 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ขยายผลโครงการ
จาก ร .ร. ตชด . เพ่ือ
เสริมความม่ันคง 

ชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบที่ตั้งเขตบริการ     
ร.ร.ตชด. 

 
 

หน่วย  

  9. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

- ด าเนินการตามโครงการ และขยาย
ผลโครงการในลักษณะจัดให้มีการสาธิตหรือ
ศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วย เพื่อเป็น
แบบอย่างและขยายผลไปสู่ประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบตามปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

   (9.๑) รอบท่ีตั้ง ร.ร.ตชด.     
   (9.๒) รอบท่ีตั้งหน่วยระดับ กก. 
   (9 .๓ ) รอบท่ีตั้งหน่วยระดับ

กองร้อยปฏิบัติการ 

- จ านวน
ครัวเรือนรอบที่ตั้ง 
ร .ร .ตชด . , ที่ตั้ง
หน่วย , ที่ตั้งพ้ืนที่
โครงการฯ ที่ได้รับ
การขยายผล
โครงการฯ 

 
 

กร. 
 

-ที่ตั้ง 
กก.ฯ 

-ร้อย 
ตชด.ที่ 432, 

434-
437 

-ร.ร.
ตชด.ในสังกัด 

 

  ๑ 0 . 
โครงการบริการทาง
การแพทย์ ได้แก่  

    ๑ 0 . ๑ 
งานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมูลนิธิ

- สนับสนุนก าลังพลในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัด พ้ืนที่
รับผิดชอบตาม แผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

- จ านวน
ครั้งในการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัตภิารกิจ 

 
 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 431  

(มว.
พท.) 

 
 
 

ร้อย ตชด.
ที ่

๔๓๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

แพทย์อาสาในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (พอ.สว.) 

    ๑ 0 . ๒ 
งานรับ- ส่งคนไข้ใน
พระบรมราชานุ
เคราะห์ 

 
    ๑ 0 . ๕ 

งานสนับสนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การแพทย์แก่
ประชาชนตามแนว
ชายแดนและพ้ืนที่
ห่างไกลคมนาคม 

 
 
- ด าเนินการ รับ- ส่ง ผู้ปุวยในพระ

บรมราชานุเคราะห์พบแพทย์เพ่ือท าการ
บ าบัดรักษาในกรุงเทพมหานคร หรือในส่วน
ภูมิภาค และส่งกลับภูมิล าเนาเมื่อเสร็จสิ้นการ
บ าบัดรักษา 

- ให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ 
บริการตรวจรักษา แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
เบื้องต้นแก่ผู้รับบริการในพ้ืนที่ชายแดนและ
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

- สนับสนุนหน่วยแพทย์พระราชทาน
ใน รร.ตชด. 

      

 
- จ านวน

ครั้งในการ
ด าเนินการ 

 
 
- จ านวน

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
ร้อย 

ตชด.ที่ 431  
(มว.

พท.) 
 

ร้อย 
ตชด.ที่ 431  

(มว.
พท.) 

 
ร้อย ตชด.
ที ่

๔๓๖ 
 
 

ร้อย ตชด.
ที ่

๔๓๖ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนปลอดภัยคุกคาม ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
เป้าประสงค์ ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 



 

 

74 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๑ . ๓ . ๑ 
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ผลการ
ปฏิบัติงานของ
โครงการ /กิจกรรม 
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๑. โครงการ
พัฒนา ศปก .ของทุก
ระดับหน่วย 

ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
เป็นเครื่องมือของ
ผู้บังคับบัญชาในการ 
เฝูาฟังติดตาม
สถานการณ์ และ
บริหารงาน ควบคุม    
สั่งการไปยังหน่วย
ปฏิบัติ ในสังกัด 

(๑. ๑) ศปก. ทุกระดับหน่วยในสังกัด 
กก . (กองร้อยปฏิบัติการ ) เฝูาฟังติดตาม
สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบและรายงาน
สถานการณ์ให้ ศปก .ตชด.ภาค ๔ ทราบตาม
วงรอบที่ก าหนด 

(๑. ๒) จัดประชุม ศปก . ประจ าวัน
เพ่ือสรุปสถานการณ์เหตุการณ์และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาต าม  สั่งการที่
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์

(๑. ๓) พัฒนาปรับปรุง ศปก . ของ
ทุกระดับหน่วยให้มีความพร้อมและเป็น
มาตรฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 

- ศปก .
ของทุกหน่วยสั่ง
การติดตามเฝูาฟัง
สถานการณ์ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ได้ตลอด ๒๔ ชม.
และรายงาน
สถานการณ์ให้ 
ศปก .ตชด .ทราบ
ตามวงรอบ และ
ทั นทีที่มี
สถานการณ์ 

- มีการ
ประชุมสรุป
สถานการณ์ตาม
วงรอบที่ก าหนด 

ผงป. กก.ฯ 
ร้อย ตชด. 

ที่ 434-
437 

  ๒ .โครงการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตาม
นโยบาย ประจ าปี 

(๒.๑) จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามนโนบายฯ และแจ้งให้
หน่วยในสังกัดทราบและรายงานตามวงรอบที่
ก าหนด  

 - มี การ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตาม
นโยบายฯ และ

ผงป.  ร้อย 
ตชด. 

ที่ 
434-437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕60 ประกอบด้วย  
    ๒ . ๑ ) 

นโยบายการบริหาร
ราชการ ตร. ประจ าปี 
๒๕60  

    ๒ . ๒ ) 
นโยบายการ
ปฏิบัติงาน ผบช .
ตชด . ประจ าปี ๒๕
60  

(๒.๒) หน่วยเจ้าภาพรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติจากหน่วยปฏิบัติและสรุป
ประเมินผลในภาพรวม กก.ตชด .๔3 และส่ง 
บก.ตชด.ภาค 4 ทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาจัดท าสรุป
ประเมินผลการ
ปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว 

  ๓ . โครงการ
ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยจเรของ 
บช.ตชด. 

 

( ๓ . ๑ ) ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยจเรของ กก.ตชด .๔3 โดยยึด
ตามแนวทางการปฏิบัติของส านักงานจเร
ต ารวจ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและไม่
ซ้ าซ้อน โดยมีจเร กก .เป็นเครือข่ายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการตรวจ
ราชการให้สามารถครอบคลุมได้ครบทุกพ้ืนที่
รับผิดชอบในสังกัด  

(๓.๒) แต่งตั้ง จเร กก .ฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

-มีการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบ ไม่ซ้ าซ้อน
และเป็นม าตรฐาน
ตามแนวทางและ
ห้วงเวลาที่ จต . 
ก าหนด  

 - มีการ
จัดท าแผน การ

ธกวส
. 

ทุก
หน่วย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

(๓.๓) ประชุมจเรของหน่วยระดับ 
กก. เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแบบและ
วิธีการตรวจราชการให้เป็นมาตรฐาน เข้าใจ
ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งผู้ตรวจและผู้รับการ
ตรวจ(โดยใช้แบบตรวจ ราชการของส านักงาน
จเร ต ารวจที่ใช้ในการตรวจ กก .ตชด . และ
กองร้อยปฏิบัติการ) 

(๓.๔) จัดท าแผนการตรวจราชการ
และปฏิทินการตรวจราชการประจ าปีของ จเร
ในแต่ละระดับหน่วยรองรับ 

(๓.๕) จัดระบบการตรวจราชการให้
เกิดการบูรณาการการตรวจราชการร่วมกัน
ระหว่าง จเร บก .และ จเร กก .ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการตรวจ
ราชการให้สามารถครอบคลุมได้ครบทุกพ้ืนที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๓.๖)จเร บก . และ จเร กก .สรุปผล
การตรวจราชการ รวมถึงข้อปัญหา ขัดข้องใน
การตรวจราชการ  เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการตรวจราชการด้าน

ตรวจราชการและ
ปฏิทินการตรวจ
ราชการตามที่
ก าหนด 

-สรุปผล
การตรวจราชการ
ของหน่วย ทุก
ระดับ ๑ ครั้ง/ปี 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 ๑.๓.๒ การ

ประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานของหน่วย 
(Public Relation : PR) 

 

- ผลการ
ปฏิบัติการของ
หน่วยได้รับการ
เผยแพร่และเป็น
ที่รู้จักและยอมรับ
ของบุคคลและ
หน่วยงานทั่วไป 

๔.โครงการ
ผลิตสื่อและพัฒนา
รูปแบบสื่อ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานข้อมูล
ความรู้ ข่าวสารต่าง 
ๆ ของ ตชด. ให้
ประชาชนและ
สาธารณชนทราบ 

(๔.๑) ด าเนินการผลิตสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อประชาสั มพันธ์ ผลงานของหน่วย
หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ประชาชน 

(๔.๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

-ประเภท
และจ านวนสื่อที่
ผลิตได้ 

กร. ทุก
หน่วย 

  ๕.โครงการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานหน่วย 

(๕.๑) วางแผนแสวงหาความร่วมมือ
กับสื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการ
จัดกิจกรรมอย่างกว้างขวาง 

(๕.๒) สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
สื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกัน 

(๕ .๓ ) จัดให้มีสื่อมวลชนสัญจร 
เพ่ือให้สื่อมวลชน     ได้เห็นภาพการ

-จ านวนครั้งการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

กร.  ทุก
หน่วยวย 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานจริงของ ตชด . และเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 

  ๖.งานสถานี
วิทยุกระจาย เสียง 
ตชด. 

 

( ๖ . ๑ ) บริหารงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง ตชด . ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 

(๖ .๒) ใช้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ตชด. เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชน 
ทั้งเพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงกิจกรรมของ       ตชด.  

(๖.๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินงานสถานีวิทยุ
ตามกฎหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ด้านการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์และ
การผลิตรายการ เป็นต้น 

- มีการ
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
ของสถานีวิทยุ 

- จ านวน
ข่าวสารของทาง
ราชการที่ได้รับ
การเผยแพร่โดย
สถานีวิทยุ 

 
 

 
 
 

กร. 
 

สถานี
วิทยุ กระจาย
เสียง  

กก.
ตชด.43  

   ๑ . ๓ . ๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานการ
ข่าว 

 

- การปฏิบัติงาน
ด้านการข่าวมีผลใน
ระดับหน่วยปฏิบัติ
ทางยุทธวิธีของ 
ตชด . และสามารถ

๗. โครงการ
พัฒนาด้านการข่าว 

 

(๗.๑) พัฒนาบุคลากร 
     (๗.๑.๑) ให้บุคลากรด้านการข่าว

ระดับปฏิบัติการและอ านวยการได้มีโอกาส
เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งในและนอกหน่วยใน
หลักสูตรที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

 
- จ านวน

บุคลากรด้านการ
ข่าวที่ได้ฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่ม

 
ขว. 

 

 
ร้อย 

ตชด. 
ที่ 434-

437 



 

     79 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

น าไปวิเคราะห์
ประมาณ
สถานการณ์ เพ่ือ
เป็นข้อมูล
ประสานงาน
แลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับหน่วยงานด้าน
การข่าวความมั่นคง
อ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากร
ด้านการข่าวมี
ความรู้ความ 

กับงานการข่าวในหน้าที่ได้ 
    (๗.๑.๒) ปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไข

หลักสูตรที่เก่ียวกับงานการข่าวภายในหน่วย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
งบประมาณของหน่วย 

    (๗.๑.๓) สร้างจิตส านึกงานการ
ข่าวให้เกิดแก่ก าลังพลทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานข่าวเชิงรุกในลักษณะปิดลับ
และการต่อต้านข่าวกรองและให้ความส าคัญ
กับมาตรการ รปภ . หน่วยทั้ งบุคคล เอกสาร 
สถานที่อย่างเคร่งครัด 

ศักยภาพ 
- จ านวน

หลักสูตรด้านการ
ข่าวที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
ตามสถานการณ ์

- จ านวน
ครั้งในการจัด
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกหรือการ
ข่าวเชิงรุกภายใน
หน่วย 

 สามารถ
ในหลักการ
ด าเนินการต่อการ
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
สามารถผลิตข่าว
กรองให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง 

 (๗.๒) พัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงาน
ข่าวลับและการอ านวยการข่าว 

     (๗ . ๒ . ๑ ) พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานอ านวยการข่าวตามวงรอบข่าวกรองใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างประสิทธิผลงานข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 

    (๗.๒.๒) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

- จ านวน
ข่าวกรอง(Intelligence) 
ที่ผลิตได้ ในแต่ละ
วงรอบ 

-มีระบบ
ฐานข้อมูลการข่าว
ตามแนวทางที่

ขว. 
 

ร้อย 
ตชด. 

ที่ 434-
437 



 

 

80 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

รวดเร็วและ
น าไปใช้ได้
ทันเวลา 

 

อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ  
       - ข้อมูลสถานการณ์ชายแดน 
       - ข้อมูลอาชญากรรมส าคัญต่าง 

ๆ  
       - ข้อมูลกลุ่มขบวนการก่อการ

ร้ายภายในและภายนอกประเทศที่เคลื่อนไหว
ผ่านเข้า- ออกตามช่องทา งชายแดนที่จะ
น าไปสู่การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 

    (๗.๒.๓) ประสานเชื่อมโยงข้อมูล
เครือข่ายข่าว 

ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- จ านวน
ครั้งการประสาน
และเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่า ง
หน่วยเกี่ยวข้อง 

 
 

   อาชญากรรมส าคัญกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง ได้แก่  สตม ., บช .ก. , บช .ปส . , 
ปปส. และหน่วยข่าวความม่ันคงอ่ืน ๆ  

(๗.๓) จัดระบบแหล่งข่าว 
     (๗.๓.๑) แสวงหาข่าวสารส าคัญ

ในทางลับ เพื่อเป็นข้อมูลพิเศษต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วย 

     (๗.๓.๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าว
ลับในระดับ กก .ฯ และ กองร้อยปฏิบัติการ 
และมุ่งเน้นแสดงหาข่าวสารที่เป็นภัยต่อความ

 
 
 
 
 
 
- จ านวน

ชุดปฏิบัติการข่าว
ลับ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

มั่นคงและอาชญากรรมส าคัญ 
    (๗ .๓ .๓ ) จัดตั้งแหล่งข่าว ทั้ง

ในทางลับและเปิดเผย 

- จ านวน
ข่าวสารที่ได้รับจาก
แหล่งข่าว 

  ๘. โครงการ
ปฏิบัติการข่าวสาร
( Information 
Opration : IO) 

 

( ๘ . ๑ ) บูรณาการองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือและ
สิ่งอ านวยความสะดวก  ด าเนินการกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ตามพันธ
กิจการปฎิบัติการข่าวสารเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสิทธิภาพของข่าวสารที่ได้รับ 

(๘ .๒ ) วางแผน  อ านวยการ  
ประสานงาน และก ากับดูแล การปฏิบัติการ
ข่าวสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการ
ข่าวในพื้นท่ีรับผิดชอบรวมทั้งแสวงประโย ชน์
จากการด าเนินการตามมาตรการต่างๆเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลต่อทัศนคติท่าทีและพฤติกรรม
ของกลุ่มเปูาหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
(๘.๓) การปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก  โดยใช้การท า
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ,การท าสงครามข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาและการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ 

- มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การข่าวสารของ 
บช . ตชด . 
แจกจ่ายเป็น
แนวทางให้หน่วย
ในสังกัดยึดถือ
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ 

- จ านวน
ครั้งในการ
ปฏิบัติการ
ข่าวสารเชิงรุก 

- จ านวน
ครั้งในการ
ปฏิบัติการ
ข่าวสารเชิงรับ 

หน่วย
เจ้าภาพ : ผงป. 

หน่วย
เจ้าภาพร่วม 
ขว.,กร.,ศทส.
กก.ฯ 

ร้อย 
ตชด. 

ที่ 434-
437 



 

 

82 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

 
   และความเข้าใจแก่ประชาชนในการ

แก้ปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความมั่นคงภายในประเทศบนพื้นฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๘.๔) การปฏิบัติการข่าวสารเชิงรับ  
โดยการปกปูองคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างความถูกต้องด้านข่าวสาร การ
ต่อต้านข่าวกรอง การปูองกันเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่มุ่งเน้นการชี้แจงให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ และ
ผลกระทบจากภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

   

  ๙.โครงการ
ความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับหน่วยงานความ

- ประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ
เพ่ือนบ้านในระดับพื้นท่ีตามขีดความสามารถ
ที่หน่วยสามารถด าเนินการได้ 

-จ านวน
ครั้งในการประชุม
หรือการ
ประสานงาน

ขว. ร้อย 
ตชด. 

ที่ 436, 
437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
โครงการ 

หน่ว
ยเจ้าภาพ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

มั่นคงของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

แลกเปลี่ยน
ข่าวสาร 

-จ านวน
ข่าวสารที่ได้รับ
ข้อมูลจาก
หน่วยงานความ
มั่นคงของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

-บุคลากร
ด้านการข่าวมี
ความรู้
ความสามารถใน
หลักการด าเนินการ
ต่อการข่าวสารที่
ถูกต้องสามารถ
ผลิตข่าวกรองให้มี
ความสมบูรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนปลอดจากภัยคุกคาม ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
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เป้าประสงค์ ๑.๔ มีเทคโนโลยีทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

๑ . ๔ . ๑ 
น าระบบ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

- 
ระบบงานได้รับ
การพัฒนาให้มี
ความสะดวก
รวดเร็วต่อการ
ปฏิบัติภารกิจ 

๑ . 
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

 
 

- น าเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเข้ามาช่วยเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของโดยด าเนินการตามแนวทาง
ดังนี้ 

( ๑ . ๑ ) น าระบบการ
ติดตามควบคุมสั่งการ (C4I) และ
ระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่พร้อม
รถยนต์ที่ได้ด าเนินการในปี ๒๕๕๙  
มาเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอ่ืนๆ  เพ่ื อ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยในสังกัด 

(๑.๒) พัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ บช .ตชด . 
ประจ าปีของ กก .ตชด .43 ผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           

- มีการพัฒนาและจัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ งานของหน่วยไม่น้อยกว่า ๑ 
ระบบ  

- มีระบบการรายงานข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ กก.ตชด.
๔3 ประจ าปีของ กก.ตชด .๔3 ผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีฯ ที่ทันสมัย 

ศทส
.กก.ฯ 

ร้อย 
ตชด. 

ที่ 
434-437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

ที่ทันสมัย 
  ๒. โครงการพัฒนา

งานสื่อสารของ กก.
ตช ด . ๔ 3  ให้มี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในยุค
ปัจจุบัน       

- ทุกศูนย์สื่อสารในสังกัด 
ก ก . ตชด . 43  มีระบบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับ ศปก .ระดับต่าง 
ๆ ทั้งในภาวะปกติและในภาวะ
ฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว ต่อเนื่ องตลอด  ๒๔ 
ชั่วโมง โดยมีการด าเนินการตาม
โครงการดังนี้ 

 
( ๒ . ๑ ) การพัฒนา

ประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสาร 
      (๒.๑.๑) เสนอขอรับ

การสนับสนุนรถวิทยุสื่อสาร
เคลื่อนที่   

            -แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาแนวทาง
จัดท าร่างโครงการเสนอ ผ กก .
ตชด . ๔ 3  พิจารณาให้ความ

-ทุกหน่วยมีการติดต่อสื่อสารได้
ตลอด ๒๔ ชม. 

-จ านวนบุคลากรด้านการสื่อสารที่
ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- มีรถวิทยุสื่อสาร ส าหรับใช้งาน

เป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
สื่อสารฯ นอกสถานที่ ได้ครบตามที่

ต้องการ 
 
 
 
 
 

ร้อ
ย ตชด.ที่ 

431  
(ม

ว.สส.) 
 

มว.
สส.กก.ฯ , 

ร้อย 
ตชด.ที่ 

432-437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

เห็นชอบแล ะอนุมัติแนวทางการ
เสนอโครงการ        เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 

            -น าโครงการที่ 
ผ ก ก . ตชด . ๔ 3  อนุมัติ มา
ด าเนินการสู่กระบวนการ เสนอ
ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบฯ 
ต่อไป 

     (๒ .๑ .๒ ) ปรับปรุง
ห้องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ    

      - ศึกษาวางแผน
จัดท าข้อพิจารณาเสนอแนว
ทางการปรับปรุงห้องรับโทรศัพท์
อัตโนมัติ 

        -ประสานหน่วยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ารูปแบบ
รายการและความต้องการด้าน
งบประมาณเสนอ ผ กก.ตชด .๔3 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

       - ติดตาม ก ากับ

 
 
 
 
- มีห้องรับสายโทรศัพท์ ของ กก.

ตชด.๔3 ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศูนย์ปฏิบัติ การสื่อสาร ทุกหน่วย

ในสังกัด         กก.ตชด.๔3 มีก าลังพลและ
บุคลากรด้านการสื่อสารอย่างเพียงพอ  
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

ดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทาง          ที่ ผกก.ตชด.๔3 
สั่งการต่อไป 

(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพ
ด้านบุคลากร     ที่ปฏิบัติงานสื่อสาร 

      ( ๒ . ๒ . ๑ ) จัดท า
โครงการนายสิบต ารวจสายสื่อสาร  
กก.ตชด.๔3 

       - แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาแนวทางและ
จัดท าข้อพิจารณาเสนอแนวทาง 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบผ่านฝุาย
อ านวยการทีเ่กี่ยวข้อง 

       - จัดท าร่างโครงการ
ตามท่ีได ้

รับความ มเห็นชอบเสนอ 
ผกก.ตชด. 

๔3 เพ่ือพิจารณา 
       - น าโครงการที่ 

ผกก .ตชด .๔3 อนุมัติให้ความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๔3 มี

นามเรียกขานตามที่ บช .ตชด. ก าหนด เป็น
มาตราฐานเดียวกัน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

เห็นชอบน าเสนอ  ผบ ก.ตชด.ภาค 
4 เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

( ๒ . ๓ ) การพัฒนา
ศักยภาพด้านระบบและ
กระบวนการสื่อสาร 

    (๒.๓.๑) จัดท าบัญชี
นามเรียกขานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐   

       - ตรวจสอบ 
ทบทวน รวบรวม นามเรียกขาน
ทุกหน่วยงานในสังกัด     กก.ตชด.
๔3 

       - จัดท าข้อพิจารณา
เสนอ ผ กก .ตชด .๔3 พิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงบัญชี
นามเรียกขาน 

       -จัดท าบัญชีนาม
เรียกขานแจกจ่ายหน่วยในสังกัด
และส่วนที่เกี่ยวข้อง   

 

 
- ทุกหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๔3 มี

หนังสือค าแนะน าศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร 
(นปส.2560) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

  
    ( ๒ . ๓ . ๒ ) จัดท า

ค าแนะน าปฏิบัติการสื่อสารของ
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.ตชด.
๒๕๖๐) 

     - ตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงรายละเอียดการปฏิบัติ
ด้านสื่อสารให้สอดคล้อง กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องต่างๆ  

     - จัดท าข้อพิจารณา
เสนอ ผกก.ตชด.๔3 เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติด้าน
การสื่อสารพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบ ปรับปรุงแนวทงการ
ปฏิบัติให้หน่วยในสังกัดยึดถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

     - จัดท า นปส . 
แจกจ่ายให้หน่วย     ในสังกัด ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

  ๑.๔.๒ 
พัฒนาคุณภาพ
ของระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและมี
การเชื่อมโยง
ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

ระบบ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยมีความ
ถูกต้อง 
ครบถ้วน
สมบูรณ์และ
ทันสมัย 

๓ . 
โครงการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน 

- ออกแบบและจัดเก็บ
ข้อมูลของหน่วยให้เป็นระบบและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

- ระบบ ฐานข้อมูลหน่วยถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

ศทส
.กก.ฯ 

 
 

ร้อย 
ตชด.ที่  

43
4-437 

 
๔ . 

โครงการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและใช้
ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วย 

(๔ . ๑ )จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลภายในหน่วย และหน่วย
ต ารวจอื่นๆรวมทั้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

- มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลภายใน
หน่วย และหน่วยต ารวจอื่น ๆ รวมทั้งส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

 

ศทส
.กก.ฯ 

ร้อย 
ตชด.ที่ 

434-437 

   (๔ .๒ ) ปรับปรุงระบบ
โครงข่ายสารสนเทศของ กก.ตชด.
๔3 และ หน่วยรองในสังกัดให้
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
กับ หน่วยเหนือ ,หน่วยที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ บช .ตชด .,ตร ., ส านักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

- มีการปรับปรุงระบบโครงข่าย
สารสนเทศของ  

กก.ตชด .๔3 และ หน่วยรองใน
สังกัดให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
กับ หน่วยเหนือที่เก่ียวข้องได้ 

ศทส
.กก.ฯ 

ร้อย 
ตชด. 

ที่ 
434-437 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวั
ดกลยุทธ์ 

โครงการ
/กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ หน่
วยเจ้าภาพ 

หน่ว
ยปฏิบัติ 

สื่อสาร และ สตม . เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของต ารวจ
ตระเวนชายแดนในด้านการค้นหา
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล
หมายจับ ข้อมู ลโจรกรรมรถ  และ
ข้อมูลบุคคลต้องห้าม (Blacklist) 
เป็นต้น 
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