
 

 

 

 

 

 

ค ำสั่ง  กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๓ 
ที่  170 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๓   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

---------------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี พุทธศักราช 
๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2562 หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙ ก าหนดให้ส่วนราชการ 
ก่อนจะด าเนินการภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียด
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์          
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน     
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด  
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๓ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑.รองผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ) 
                                                                                     เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
 ๒.ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
                                                                                     เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน 
 3.ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 - 34   
                                                                                     เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน/คณะท างาน 
  4.รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
                        (รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ)            เป็นคณะท างาน 

5.สารวัตรกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 - 34 (งานแผนงานและงบประมาณ) 
                                                                เป็นคณะท างาน 
6.สารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
   (งานแผนงานและงบประมาณ)                         เป็นคณะท างาน/เลขานุการ 
7.รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
   (งานแผนงานและงบประมาณ)                         เป็นคณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ ำนำจหน้ำที่ 
1.ศึกษากรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) กลยุทธ์ แผนงาน

โครงการ และตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน            



๒ 
 

  2.ศึกษาและทบทวนผลการด าเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี   
๒๕๖๓ นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ 
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ จากหน่วยในสังกัด ตลอดจนรายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายใน 
ได้แก่ การพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด แผนงานโครงการกิจกรรม 
โครงสร้างหน่วย ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือสิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการองค์กร และงบประมาณ  

3.ร่วมกันพิจารณา ด าเนินการทบทวนก าหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่จะใช้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ในปี 256๔ โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานปัจจัยข้อมูลของพ้ืนที่ ที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ มอบหมาย ตามปัจจัย
ข้อมูลทีก่องบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนก าหนด 

4.ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมจัดล าดับความส าคัญของหมู่บ้านเป้าหมาย    
โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของหมู่บ้านเป้าหมาย และด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลหมู่บ้าน
เป้าหมายในภาพรวม ตลอดจนสรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ในพื้นทีฯ่ 

5.ร่วมกันพิจารณาน าเสนอความคิดเห็นในส่วนของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ว่ามีประเด็นเพ่ิมเติม แก้ไข หรือคงเดิม เพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 256๔ ต่อไป 

6.ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ประจ าปี
งบประมาณ 256๔ รองรับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 
256๔ และน าเสนอผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้
แผนดังกล่าว เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยในสังกัด กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ตลอดปีงบประมาณ 256๔   

 

  ทั้งนี ้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง    ณ    วันที่    30    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                   

                                                                                
                                                                                                                             

พลต ารวจตรี  นพพล  ชาติวงศ ์

                (นพพล  ชาติวงศ)์ 
   ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 


