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คำสั่ง กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
ที่   60  / 2564 

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
                                                     …………………………………… 
  ตามคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 517/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง การจัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกองบัญชาการปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีการปรับปรุงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาความ
มั่นคงภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตลอดจนเพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้อง นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน                 
โดยในนโยบายเน้นหนักให้มีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ที่มีความพร้อมในการรวบรวมข่าวสาร 
การจัดทำข้อมูลเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา สั่งการและการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อนติดตามการปฏิบัติ และบูรณาการทำงานในทุกมิติ 
โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการ กำกับ ดูแล บังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร              
กับหน่วยต่างๆ ในสังกัดได้ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย การักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาคามปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งการแก้ไขและช่วยเหลือประช าชน 
ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร และภารกิจจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วนสำคัญ ที่จะต้องรีบดำเนินการ                  
ในแต่ละห้วงเวลา ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 (ศปก.ตชด.ภาค 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ภารกิจ 
      เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการ ในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาติดตามสถานการณ์และ             
การปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพ้ืนที่ชายแดน การเฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่                    
ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพ่ือความมั่นคงของชาติ และงานที่                   
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือประมาณการและให้ข้อเสนอแนะ                 
แก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา เพ่ือสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน
สำคัญ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
  2. การจัดและการปฏิบัติ 
      2.1 การจัด ประกอบกำลังและแนวทางในการปฏิบัติ : ผนวก ก 

         2.2 ส่วนบังคับบัญชา ผนวก ข 
           2.2 ส่วนอำนวยการ  ผนวก ค 
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       2.3 ส่วนปฏิบัติการ  ผนวก ง 
         2.4 แนวความคิดในการปฏิบัติ ผนวก จ 
         2.5 ประเภทการราย ผนวก ฉ 
       2.6 ประเภทการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญ ผนวก ช 
             2.7 ระเบียบปฏิบัติประจำ ผนวก ซ 

       2.8 ที่ตั้งและการติดต่อสื่อสาร  ผนวก ฌ 
  3. หน่วยที่ต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ 
      3.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31–34 
      3.2 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314-317, 324-327, 334-337, 344-347 
      โดยพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าได้ตามสถานการณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของ
ศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละระดับ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และให้ศูนย์ปฏิบัติการที่จัดตั้งในทุกระดับ ปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง 
  4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทำหน้าที่เป็น ศูนย์ปฏิบัติการในงาน
พิเศษที่ได้รับมอบหมายจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และงาน
เฉพาะกิจของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  

    5. คำสั่งใดขัดต่อคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        

               สั่ง   ณ    วันที่     11    มีนาคม   พุทธศักราช  2564 

                                 พลตำรวจตรี     

                         ( นพพล   ชาติวงศ์ )                               

                            ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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๑๑ มี.ค.๖๔ 

๖๐/๒๕๖๔ 
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มี.ค.64 ๑๑ มี.ค.๖๔ 

๖๐/๒๕๖๔ 
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ผนวก ข : ส่วนบังคับบัญชา ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่   60 /2564 ลงวันที่   11  มีนาคม  2564  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ส่วนบังคับบัญชา 
 1.1 ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3        เป็น    ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ 
  ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 

 1.2 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (1)   เป็น    รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (1) (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.3 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (2)   เป็น    รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ  
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (2) (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.4 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (3)   เป็น    รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (3) (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.5 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (4)   เป็น    รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (4) (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.6 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (5)   เป็น    รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (5) (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 

2. อำนาจหน้าที่ 
 2.1 รับผิดชอบบริหารจัดการ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติตำรวจ

ตระเวนชายแดนภาค 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 อำนวยการ สั่งการ ติดตามสถานการณ์และประสานงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกภารกิจของ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ที่มีการประกาศ                  
ใช้กฎหมายพิเศษ 
 2.3 วางแผนงบประมาณ ให้ความเห็นชอบคำของบประมาณ และอนุมัติแผนการใช้งบประมาณที่
เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 2.4 ออกคำสั่งแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง หรือสั่งการให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติราชการ                
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ตามท่ีผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 มอบหมาย 
 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

        พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ค : ส่วนอำนวยการ ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่ 60 /2564 ลงวันที่   11 มีนาคม  2564  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ส่วนอำนวยการ 
 1.1 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
       เป็ น  หั ว ห น้ า ฝ่ า ย อ ำน วย ก าร  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต ำรว จ ต ร ะ เวน ช าย แ ด น ภ าค  3                      
(หน.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.2 รอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (1) 
      เป็น รองหวัหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง หน.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) (1) 
 1.3 รอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (2) 
      เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง หน.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) (2) 
 1.4 รอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (3) 
      เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง หน.ฝอ.ศปก.
บก.ตชด.ภาค 3) (3) 
 1.5 รอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (จอส.) 
      เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง หน.ฝอ.ศปก.
บก.ตชด.ภาค 3) (จอส.) 
 1.6 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ธุรการกำลังพลและ
สวัสดิการ)   เป็น  หัวหน้างานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3  (หน.ธกส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานกำลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์
ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  (จนท.ธกส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.7 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (การข่าว) เป็น                        
หัวหน้างานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.ขว.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 
3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3                       
(ท่ีได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
(จนท.ขว.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.8 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แผนงานและงบประมาณ)   
เป็น หัวหน้างานยุทธการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.ยก.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานยุทธการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  (จนท.ยก.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.9 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ส่งกำลังบำรุง) เป็น 
หัวหน้างานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.กบ.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) 
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  - ข้าราชการตำรวจงานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (ท่ีได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3  (จนท.กบ.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.10 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (จิตอาสา) เป็น                            
หัวหน้างานจิตอาสา ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.จอส.ฝอ.ศปก.ตชด.
ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานจิตอาสา ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานจิตอาสา ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (จนท.จอส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.11 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (การเงิน)   เป็น                            
หัวหน้างานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.กง.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 
3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
(ท่ีได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
(จนท.กง.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.12 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (กิจการพลเรือน) เป็น                            
หัวหน้างานกิจการพลเรือน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.กร.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจงานกิจการพลเรือนฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่งานกิจการพลเรือน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 (จนท.กร.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.13 ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น 
หัวหน้ากองร้อยสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.ฝสสน.ฝอ.ศปก.
ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจกองร้อยสนับสนุนฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่กองร้อยสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 (จนท.ร้อย สสน.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.14 หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 3 เป็น หัวหน้างานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  (หน.ศอ.ปส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฝ่ายอำนวยการ                      
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ท่ีได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและปราบปราม                   
ยาเสพติด ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  (จนท.ศอ.ปส.ฝอ.ศปก.                        
ตชด.ภาค 3) 
 1.15 หัวหน้ากลุ่มงานนิติการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.นกว.ฝอ.ศปก.               
ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานนิติการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3  (จนท.นกว.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
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 1.16 หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 เป็น หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 (หน.ทส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ 
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (จนท.ทส.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
 1.17 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับ
การตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.ศปก.ตชด.
ภาค 3) 
  - ข้าราชการตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ที่ได้รับมอบหมาย)  เป็น 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  (จนท.ศปก.ตชด.ภาค 3) 

2. อำนาจหน้าที่ 
 2.1 งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
       2.1.1 การจัดระบบบุคคล/สถานที่ และการกำกับดูแลรักษายอดกำลังพล 
  1) กำกับดูแล รักษายอดกำลังพลของหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 
  2) รับผิดชอบจัดทำข้อมูลด้านกำลังพล และให้ข้อเสนอแนะประมาณการในการสั่งใช้กำลังพล
ในสถานการณ์พิเศษ 
  3) ให้ข้อแนะนำแก่ ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยทุกระดับ เกี่ยวกับการบริหารกำลังพล 
     2.1.2 การจัดการงานประชุม 
  1) ตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม 
  2) ทำหน้าที่เลขานุการในทีป่ระชุม 
  3) จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกข้อสั่งการ รายงานการประชุมและรวบรวมไว้             
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ทราบตาม
กำหนด 
  4) แจกจ่ายข้อสั่งการ และประสานการปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่ งการในที่ประชุมดำเนินการหรือ
สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
     2.1.3 การดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือกรณีไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ของงานใด 
ให้เป็นหน้าที่ของงานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ 
 2.2 งานการข่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.2.1 ดำเนินการด้านการข่าว 
  1) รวบรวมข่าวสารเกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ที่กระทบต่อความมั่นคง วิเคราะห์สถานการณ์และผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ กองบังคับ
การตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  2) การใช้ การแจกจ่ายข่าวสารและการผลิตข่าวกรอง 
  3) จัดทำรายงานข่าวประจำวัน และประจำเดือน 
  4) กำหนดความต้องการด้านข่าวสารและการผลิตข่าวกรอง 
  5) ประสานและเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการข่าวกับส่วนปฏิบัติการ 
  6) การประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2.2 จัดทำแผนที่สถานการณ์ 
  1) จัดหา และติดตั้งแผนที่สถานการณ์ 
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  2) ลงข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์ เหตุการณ์ สถานที่ ที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล                
ที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของสังคม              
ในแผนที่สถานการณ์ 
  3) ลงที่ตั้งพ้ืนที่ สถานที่ ภูมิประเทศ ที่อาจตกเป็นเป้าหมายการปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบ             
ต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยของสังคม ในแผนที่สถานการณ์ 
  4) ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลในแผนที่  ในส่วนที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมหรือ                 
ความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยของสังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  5) จัดเตรียมแนวทางการบรรยายสรุปสถานการณ์ผู้ชุมนุม รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล                   
ที่มีพฤติการณ์ ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ประกอบแผนที ่
  6) จัดระบบวิธี การรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาแผนที่ 
     2.2.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้ชุมนุม บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อ               
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของสังคม และความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
  1) การรวบรวมข้อมูล และจัดทำเนียบ เครือข่าย โครงสร้าง แกนนำ ผู้ ชุมนุม บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล ในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งกลุ่มที่มี่ความเคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคง 
  2) การวิเคราะห์ขีดความสามารถ เป้าหมาย และหนทางปฏิบัติของผู้ชุมนุม บุคคล หรือ              
กลุ่มบุคคล รวมทั้งกลุ่มท่ีมีความเคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคง 
  3) การบันทึกเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม บุคคล หรือกลุ่มบุคคล รวมทั้ง                   
กลุ่มท่ีมีความเคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคง 
 2.3 งานแผนงานและงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน 
  1) ประสานข้อมูล และแผนการปฏิบัติในระดับนโยบาย 
  2) จัดทำรวบรวมแผน คำสั่งที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  3) ให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผน คำสั่งปฏิบัติการ การบริหารแผน                     
แก่หน่วยปฏิบัติ 
  4) รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์แผนการปฏิบัติด้านยุทธวิธี 
     2.3.2 ดำเนินงานทางด้านปฏิบัติการ 
  1) รวบรวมข้อมูล และจัดระบบสถานภาพทางด้านปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติ (โครงสร้าง 
ที่ตั้ง การประกอบกำลัง และยุทโธปกรณ์) 
  2) การจัดทำบัญชีของหน่วย อัตราการจัด ยุทโธปกรณ์และอัตราการจัดเฉพาะกิจ 
  3) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ 
  4) ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำด้านปฏิบัติการแก่หน่วยปฏิบัติ 
  5) ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติการตามวงรอบและการปฏิบัติประจำวัน 
     2.3.3 การจัดทำแผนที่สถานการณ์ และการบันทึกเหตุการณ์ 
  1) ลงแผนที่เกี่ยวกับที่ตั้ง การวางกำลังฝ่ายเรา 
  2) รวบรวมและบันทึกสถานการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติของฝ่ายเราลงในแผนที่อย่างต่อเนื่อง 
  3) บันทึกข้อมูลเหตุการณ์และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     2.3.4 วิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติ  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติ งาน                      
และการวางแผน 
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     2.3.5 การดำเนินการด้านการฝึก 
  1) กำหนดความต้องการและวางแผนด้านการฝึกทางด้านการบริหารสถานการณ์ ปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี 
  2) อำนวยการให้มกีารฝึก ซักซ้อม เพ่ือการปฏิบัติ 
     2.3.6 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.4 งานส่งกำลังบำรุง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.4.1 เป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติตามวงรอบในการส่งกำลังบำรุงของศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับ
การตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้แก่ การกำหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การซ่อมบำรุง และ
การจำหน่าย 
     2.4.2 การดำเนินการด้านการขนส่ง พลาธิการ โยธาธิการ และสรรพาวุธ 
     2.4.3 สนับสนุนและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยปฏิบัติ 
      2.4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุทุกชนิดโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ 
      1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพัสดุ ที่แจกจ่ายให้แก่หน่วยปฏิบัติ 
  2) จัดเตรียมข้อมูลด้านคุณลักษณะ ขีดความสามารถ ขีปนวิธี และข้อจำกัดของพัสดุ 
  3) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้ การบำรุงรักษา และการแก้ไขเหตุขัดข้องของ
พัสดุทุกชนิด 
  4) จัดเตรียมสำรองพัสดุ และกำหนดแนวทางในการเคลื่อนย้าย สนับสนุนพัสดุในภาวะวิกฤต 
   5) ติดตามผล และจัดทำบทเรียนเกี่ยวกับการใช้พัสดุควบคุมฝูงชนตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์
ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
   6) ตรวจสอบและรายงานสถานภาพเกี่ยวกับการใช้พัสดุ และระบบการส่งกำลังบำรุง
ประจำวัน 
     2.4.5 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.5 งานจิตอาสา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.5.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านจิตอาสา
ตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลจิต
อาสาในพ้ืนที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวกับงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
     2.5.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
     2.5.3 การดำเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
     2.5.4 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.6 งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.6.1 การดำเนินการด้านการเงินของ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
     2.6.2 พิจารณาหนทาง หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเงินสำหรับการตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชา 
     2.6.3 จัดทำบันทึก รวบรวมสถานภาพการดำเนินงานด้านการเงิน 
     2.6.4 ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการเงินประจำวัน 
     2.6.5 ให้คำแนะนำ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านการเงินกับหน่วยปฏิบัติ 
     2.6.6 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 2.7 งานกิจการพลเรือน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.7.1 การเฝ้าฟังและติดตามข่าวสาร 
  1) ดำเนินการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์จากบุคคล, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์,              
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออเล็กทอรนิกส์ และสื่อสารสนเทศ (Social Media)  
  2) รวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติ รายงานประจำวัน 
     2.7.2 การปฏิบัติการข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
  1) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลและองค์กรทราบภารกิจของ กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
  2) ประสานงานและการปฏิบัติการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
  3) ผลิตข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความมุ่งมั่น จริงใจ ในการปฏิบัติงาน             
ของหน่วยในภารกิจต่างๆ 
  4) จัดเตรียมข้อมูลสถานที่ และการติดต่อสื่อสารมวลชนในการแถลงข่าว 
  5) พิจารณาแนวทาง วิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) และประชาสัมพันธ์  
ในภาวะวิกฤต 
  6) ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่หน่วยปฏิบัติทุกระดับ 
     2.7.3 ดำเนินการด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อเท็จจริง และให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ 
     2.7.4 ดำเนินการด้านงานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ 
  1) วางแผนการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานชุดมวลชนและชุดชุมชนสัมพันธ์ 
  2) จัดทำบัญชีเครือข่ายมวลชนต่างๆ ของงานตำรวจ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
     2.7.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและการให้การศึกษาแก่เด็กเยาวชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร                   
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 
     2.7.6 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.8 กองร้อยสนับสนุนฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
     2.8.1 อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลงานส่วนสนับสนุน ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ                    
กับทุกส่วน เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระวนชายแดนภาค 3 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามนโยบาย และแนวทางท่ีส่วนสนับสนุนกำหนด 
     2.8.2 วางแผน ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการ การสื่อสาร การส่งกำลังบำรุง 
ขนส่ง การเงิน และการส่งกลับสายการแพทย์ ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามนโยบายของส่วนบังคับบัญชา 
     2.8.3 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สื่อสารในการรับส่งข่าวสาร 
     2.8.4 การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     2.8.5 ให้คำแนะนำและการแก้ไขข้อขัดข้องในการติดต่อสื่อสาร 
     2.8.6 ดำเนินการทางการแพทย์ ให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจ ค รอบครัว ประชาชน                                
ที่ได้รับภัยพิบัต ิการส่งกลับ วางแผนจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
     2.8.7 จัดทำทำเนียบพยาบาล ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล 
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     2.8.8 การจัดทำแผนความต้องการ กำหนดคุณลักษณะ การเก็บรักษา แจกจ่าย การจำหน่าย       
การดำเนินการรับบริจาคยา เวชภัณฑ์ และพัสดุทางการแพทย์ การเบิกยาพระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงการจัดทำบัญชีคุมสถิติการใช้ยา เวชภัณฑ์  และพัสดุ                     
สายการแพทย์ 
     2.8.9 การจัดทำสถิติข้อมูลทางการแพทย์ การติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรค 
     2.8.10 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งกลับ                  
ทางการแพทย ์
     2.8.11 ประสานงานเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
     2.8.12 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.9 ศูนยอ์ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.9.1 รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม                    
ยาเสพติด 
     2.9.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในพ้ืนที่ และบริเวณแนวชายแดน 
     2.9.3 จัดทำสรุปการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่สำคัญหรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
และรายงานให้หน่วยเหนือทราบ 
     2.9.4 ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปราบยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 3 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติภารกิจ และแจ้งให้หน่วยปฏิบัติทราบ 
      2.9.5 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.10 กลุ่มงานนิติการฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.10.1 จัดทำมาตรฐานคู่มือ ขั้นตอน การดำเนินการทางด้านกฎหมายในสถานการณ์แต่ละระดับ 
     2.10.2 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทาง             
การปฏิบัติทางด้านกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
     2.10.3 ให้คำปรึกษาผู้บังคับบัญชา กรณีวินิจฉัย การสั่งการ หรือการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง                       
กับข้อกฎหมาย 
     2.10.4 การให้ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย 
      1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่หน่วยปฏิบัติ 
  2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ รายงานประจำวัน 
    3) วิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติด้านกฎหมาย 
      2.10.5 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสของประชาชน 
    1) วางระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
   2) จัดเจ้าหน้าที่และควบคุมการปฏิบัติ 
   3) ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการประมวลผล รายงานประจำวัน 
     2.10.6 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.11 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.11.1 การจัดระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
      1) วางระบบเครื่องมือ อุปกรณ์การประชุมในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
ระบบการประชุมทางไกลและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  
  2) ตรวจสอบและดำเนินการเชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
ประจำวันของส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ 
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      3) ให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคแก่หน่วยปฏิบัติ 
     2.11.2 ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความทางแอปพลิเคชั่น Line กระจายข่าวสารให้แก่
ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องใน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญเป็นระยะ 
     2.11.3 ให้คำแนะนำและการแก้ไขข้อขัดข้องในการติดต่อสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อระบบประชุม
ทางไกล 
      2.11.4 ดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.12 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     2.12.1 จัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์ที่สำคัญเข้าประชุมตามวาระ ห้วงเวลาที่ ศปก.ตชด. กำหนด
(ตามความเหมาะสม) 
          2.12.2 สรุปรายงานการปฏิบัติงานด้านการถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันและ
แผนการปฏิบัติห้วงต่อไป ดังนี้     
        1) การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  2) การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี  
              3) การเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์    
       2.12.3 การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประจำวัน
และแผนการปฏิบัติห้วงต่อไป ดังนี้  
  1) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง)             
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 2) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของ ผบ.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่รับผิดชอบ งานความ
มั่นคง, ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่กำกับดูแล บช.ตชด. และ ผบช.ตชด. 
 2.12.4 เหตุการณ์สำคัญ หรือข่าวสารสำคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยและ                    
การรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.12.5 บันทึกและสรุปข้อสั่งการ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ ศปก.ตชด. เพ่ือแจกจ่าย       
ข้อสั่งการให้หน่วยที่เก่ียวข้องดำเนินการ และรายงาน ศปก.ตชด. ทราบ 

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

 ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

        พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ง : ส่วนปฏิบัติการ ประกอบคำสั่ง  บก.ตชด.ภาค 3 ที่   60 /2564 ลงวันที่  11   มีนาคม  2564  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1. ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
     1.1 ฝ่ายปฏิบัติการ ระดับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
  1) ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3            เปน็  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
  2) รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3       เป็น  รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง ผอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
     1.2 ฝ่ายปฏิบัติการ ระดับ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 

  1) ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  เป็น หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (หน.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
   2) รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น                      
รองหัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (รอง หน.ฝอ.ศปก.ตชด.ภาค 3) 
   3) ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3    
(ท่ีได้รับมอบหมาย) เป็น เจ้าหน้าที่  

     1.3 ฝ่ายปฏิบัติการ ระดับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 - 34 
  1) ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข   เป็น   ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข (ผอ.ศปก.กก.ตชด.หมายเลข) 
   2) รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข   เป็น  รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข (ผอ.ศปก.กก.ตชด.หมายเลข) 

  3) ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข (ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย) เป็น เจ้าหน้าที่                    

     1.4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314–317, 324–327, 334–337, 344-347 
  1) ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่314–317, 324–327, 334–337, 344-
347 เป็น ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน (ผอ.ศปก.ร้อย ตชด.4 – 7) 
   2) รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 314–317, 324–327, 334–337, 
344-347 เป็น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314–317, 324–
327, 334–337, 344-347 (ผอ.ศปก.ร้อย ตชด.4 – 7) 

  3) ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่314–317, 324–327, 
334–337, 344-347 (ท่ีได้รับมอบหมาย) เป็น เจ้าหน้าที่             

     1.5 หน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ในสังกัด ท่ีมีคำสั่งให้มีการจัดตั้งข้ึน 
 2. อำนาจหน้าที่ 
     2.1 ดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง สามารอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจน                
ประสานการปฏิบัติกับทุกส่วน เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ                   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด 
     2.2 วางแผน ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับงานของศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไป                 
ด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 
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2.3 ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ในศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง 
ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
     2.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ สั่งการหรือมอบหมาย 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

      พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก จ : แนวความคิดในการปฏิบัติ ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่ 60/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2564  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ศปก.ตชด.ภาค 3) มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการติดตามสถานการณ์และประสานงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ที่มีการ
ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ 
 2. เป็นศูนย์อำนวยการเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ปกติ และการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของรัฐในพ้ืนที่ชายแดน การเฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านความม่ันคง รวมถึงการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนเพ่ือความมั่นคงของชาติ และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน 
 3. จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสารเบื้องต้น เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการในภารกิจของกองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 โดยจัดระบบการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 4. รายงานการประมาณการและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการและดำเนินการ
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 5. เป็นศูนย์อำนวยการในการควบคุม สั่งการ และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ น เร่งด่วน สำคัญ                        
ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 6. เป็นศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 7. เป็นศูนย์ประชุมทางไกลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
 8. เป็นศูนย์ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมอบหมาย 

การกำหนดระดับสถานการณ์ 
 1. สถานการณ์ระดับ 1 (ภาวะปกติ) 
     1.1 ในภาวะปกติ ส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ติดตามเฝ้าฟังสถานการณ เหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญ หรือที่น่าสนใจเป็น
พิเศษและประสานงานหน่วยงานในสังกัด แหล่งข่าวสารต่าง ๆ แล้วรายงานหรือนำเสนอ เพ่ื อผู้บังคบบัญชา
ทราบและวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
     1.2 จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข้อเท็จจริงสำคัญ ๆ แผนการปฏิบัติต่าง ๆ ของกองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพ่ือช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนขับเคลื่อนแผน
มาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  โดย                        
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัด โดยการปฏิบัติหน้าที่เวรแต่ละผลัดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา 
และสิ้นสุดหน้าที่เวรเวลา 09.00 นาฬิกา ขอวันรุ่งขึ้น 
     1.3 การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา ความสมบูรณ์ของข่าวสาร เป็นเรื่องสำคัญ 
หากแต่ความรวดเร็วในการรวบรวมข่าวสาร เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงยิ่งกว่า ซึ่งข่าวสารใดที่รวบรวม
มาแล้วให้วิเคราะห์วินิจฉัยโดยเร่งด่วน หากสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก็ให้ดำเนินการโดยทันที 
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     1.4 ข่าวสารใดที่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์ ให้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 
     1.5 ผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติได้แก่ หัวหน้าส่วนอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 และผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     1.6 เพ่ือให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เกิดความต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ของฝ่ายอำนวยการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
 2. สถานการณ์ระดับ 2 (สถานการณ์รุนแรง) 
      2.1 กรณีที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ผิดปกติ หรือสถานการณ์ทวี
ความรุนแรงขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถของส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ                    
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพ่ือรองรับสถานการณ์ ให้นายตำรวจเวรผู้ใหญ่/หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พิจารณามีความเห็นเสนอ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  เพ่ือเสนอหรือ โดยสั่งการของผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 หรือ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ท่ีผิดปกติ หรือทวีความรุนแรงขึ้น ตามที่กำหนดในคำสั่ง แบ่งมอบหมาย                    
หน้าที่การงาน พิจารณาและเข้าอำนวยการควบคุมสั่งการ 

     2.2 เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลกำลังพล งบประมาณ ตามแผนต่าง ๆ ของกองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 เพ่ือเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ/หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จะต้องมี
ค วามพ ร้อมที่ จ ะป ฏิ บั ติ งานอย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอด  2 4  ชั่ ว โม ง  แบ่ งการป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ผลั ด                           
โดยการปฏิบัติหน้าที่เวรแต่ละผลัดจะเริ่มตั้งแต่ 09.00 นาฬิกา และสิ้นสุดหน้าที่เวรเวลา 09.00 นาฬิกา                       
ของวันรุ่งขึ้น 
     2.3 ให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการตามสายงานปกติ รวมทั้ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ มาเสริม จากการจัดกำลังในภาวะปกติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ได้
ตามความเหมาะสมแล้วรายงาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทราบ 
 3. สถานการณ์รับ 3 (สถานการณ์พิเศษ) 
     3.1 กรณีสถานการณ์รุนแรงไม่ปกติ หรือสถานการณ์พิเศษ หน่วยงานปฏิบัติในฐานะ ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ อาจร้องขอ รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในเรื่องของการแนะนำ
การปฏิบัติการเพ่ิมเติมกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และงบประมาณ หรือเรื่องอ่ืน ๆ ศูนย์ปฏิบั ติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการหลัก ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด มีความพร้อมและสามารถ
ให้การสนับสนุนได้โดยทันที 
     3.2 ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะสั่งเพ่ิม
กำลังเจ้าหน้าที่ประจำส่วนอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และส่วนปฏิบัติการ ศูนย์
ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 รวมทั้งสั่งการให้ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 
แล้วแต่กรณี ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตามความจำเป็น เพ่ือติดตาม
สถานการณ์โดยใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะลดระดับหรือเข้าสู่ภาวะปกติ 
    3.3 เมื่อสถานการณ์ลดระดับหรือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ส่วนอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 และส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ดำเนินการตาม
สถานการณ์ระดับ 1 ต่อไป 
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ส่วนติดตามและเฝ้าฟัง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
 1. เวรอำนวยการประจำ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประกอบด้วย 
     1.1 หัวหน้านายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดจาก
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับผู้กำกับการ – รองผู้บังคับการ ในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
     1.2 นายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดจากข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตร – รองผู้กำกับการ ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
     1.3 ผู้ช่วยนายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประกอบด้วย 
    1) ผู้ช่วยนายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ฝ่ายการข่าว) 
จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตร – สารวัตรงานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
   2) ผู้ช่วยนายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ฝ่ายยุทธการ) 
จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตร – สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่าย
อำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
  3) ผู้ช่วยนายตำรวจเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ฝ่ายกิจการ
พลเรือน) จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตร – สารวัตร งานกิจการพลเรือน ฝ่าย
อำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
     1 .4 เสมียนเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองบั งคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
ประกอบด้วย 
   1) เสมียนเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ฝ่ายการข่าว) จัดจาก
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานการข่าว ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 
1 นาย 
                   2) เสมียนเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ฝ่ายยุทธการ) จัดจาก
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
         3 ) เส มี ย น เว ร อ ำ น ว ย ก า ร  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต ำ ร ว จ ต ร ะ เว น ช า ย แ ด น ภ า ค  3                              
(ฝ่ายกิจการพลเรือน) จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานกิจการพลเรือน ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
  4 ) เส มี ย น เว ร อ ำ น ว ย ก า ร  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต ำ ร ว จ ต ร ะ เว น ช า ย แ ด น ภ า ค  3                         
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ 
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 

 2. กลุ่มงานพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3      
     นอกเหนือจากงานในหน้าที่ปกติในการเป็นศูนย์อำนวยการ และสั่งการในการติดตามสถานการณ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน,                   
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ, การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และการบรรเทาภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ยังต้อง
ปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเกิดเหตุโดยให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 ปรับเป็น 
      1) งานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (ปมท.) 
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      2) งานปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ปชก.) 
      3) งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ปปส.) 
      4) งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ชภ.) 
      5) งานสนับสนุนการเลือกตั้ง (ลต.) 
      6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     แนวทางการดำเนินการต่องานพิเศษ  
      1) ผู้กำกับการ ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3                       
เป็น หัวหน้ากลุ่มงานพิเศษ 
    2) รองผู้กำกับการ (ท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานพิเศษ) ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น รองหัวหน้ากลุ่มงานพิเศษ 
   3) สารวัตร (ท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานพิเศษ) ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 เป็น ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานพิเศษ 
    4) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ที่รับผิดชอบกลุ่มงานพิเศษ) ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ                   
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็น เจ้าหน้าที่ 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

           พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ฉ : ประเภทการรายงาน ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่  60/2564 ลงวันที่  11 มีนาคม  2564   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. ด้านการข่าว 
     1.1 อาชญากรรมสำคัญในพื้นที่ชายแดน 
     1.2 สถานการณ์การเมืองในพ้ืนที่ 
     1.3 ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 
     1.4 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ 
 2. ผลการปฏิบัติตามสั่งการของ ตร. 
     2.1 จับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด  
     2.2 จับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
     2.3 จับกุมผู้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
     2.4 จับกุมผู้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
     2.5 จับกุมผู้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร 
      2.6 การปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น การถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการจัดกำลัง
สนับสนุนที่สำคัญ 
 3. ด้านกิจการพลเรือน 
     3.1 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
     3.2 การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติดให้โทษ 
     3.3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แจกสิ่งของพระราชทาน 
     3.4 งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 4. ด้านงานจิตอาสา 
 5. ด้านการพัฒนาบริหาร 
 6. การปฏิบัติห้วงต่อไป 
 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

           พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ช : ประเภทการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญ ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 
             ที ่  60 /2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม  2564   

 1. เหตุหรือคดีที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อย  
     1.1 การก่อวินาศกรรม หรือจารกรรมทุกรูปแบบ 
     1.2 การก่อการร้าย หรือการก่อความไม่สงบทุกรูปแบบ 
     1.3 เหตุร้ายซึ่งกระทบกระเทือน หรืออาจจะกระทบกระเทือนสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
     1.4 การรุกล้ำอธิปไตยของ กองกำลังต่างชาติ 
     1.5 การปะทะของหน่วยในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  เป็นเหตุ                      
ให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  
      1.6 การอพยพหนีภัยจากการสู้รบ 
     1.7 การจับกุมอาวุธที่ใช้ในราชการสงคราม และยุทธปัจจัยรายใหญ่ 
     1.8 การชุมนุมเรียกร้อยของราษฎรทุกกรณี 
 2. เหตุหรือคดีที่เกี่ยวกับอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ 
     2.1 อุบัติภัยที่ เป็นเหตุให้มีผู้ เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจำนวนมาก หรือทรัพย์สินเสียหายเป็น               
จำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นกับยานพาหนะขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และให้รวมถึงการระเบิดหรือพังทลาย
ของอาคาร และสถานที่ เป็นต้น 
     2.2 เหดุที่เกิดจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นผลทำให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 3. เหตุหรือคดีที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญ  
     - เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและทางราชการ 
 4. เหตุหรือคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 
     - เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและทางราชการ 
 5. งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 
     - ตามภารกิจที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มอบหมาย 
 6. เหตุการณ์ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานสำคัญของ ตำรวจตระเวนชายแดน  
     6.1 การจับกุมการค้าอาวุธสงคราม 
     6.2 การโจรกรรมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
     6.3 การจับกุมยาเสพติดให้โทษ 
     6 .4  การปฏิบัติ อ่ืน  ๆ  ที่ สำคัญและควรรายงาน ศูนย์ปฏิบั ติการกองบัญชาการตำรวจ                     
ตระเวนชายแดน ทราบ 

------------------------------------------------- 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
           พันตำรวจเอก 

    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 
 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ซ : ระเบียบปฏิบัติประจำ ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่  60/2564 ลงวันที ่ 11 มีนาคม 2564   

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

ระเบียบศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พ.ศ. 2564 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ของข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ทั้ งด้าน              
การรายงาน การบั งคับบัญชา การสั่ งการ ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติ ของหน่วยใน พ้ืนที่                                 
เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน และฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบปฏิบัติประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พ.ศ. 
2564” ใช้นามย่อว่า “รปจ.ศปก.ตชด.ภาค 3” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
  3.1 เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติของฝ่ายเรา ฝ่ายตรงข้าม รายงานผลการปฏิบัติ 
หรือสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยเหนือและหน่วยเกี่ยวข้องทราบได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  3.2 รายงานเหตุการณ์ทางด้านยุทธการ การข่าว และกิจการพลเรือนที่สำคัญ ที่มีผลกระทบ
ต่อฝ่ายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีผลกระทบต่อตำรวจตระเวนชายแดน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก 
ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดที่สามารถกระทำได้ เสร็จแล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
  3.3 ในกรณีที่จะต้องรายงานให้หน่วยเหนือทราบ เป็นกรณีเร่งด่วนทางวิทยุ หากไม่สามารถ
นำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติข่าวได้ ให้นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 รายงานให้ผู้มีอำนาจลงนามทราบ และขออนุมัติลงนามส่งข่าวแทน และให้รีบนำเรียน
ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
  3.4 ภารกิจและหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จะต้องปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดราชการ และนอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ ให้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่จะต้องปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  3.5 ในวันและเวลาปฏิบัติราชการปกติ การเฝ้าฟัง การติดตาม หรือการปฏิบัติใดที่จะต้องพึง
ปฏิบัติ ให้เป็นหน้าที่ตามสายงานปกติ ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้ทำการ
รวบรวมข่าวสารและข้อมลูไว้ 
  3.6 ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ การเฝ้าฟัง การติดตาม หรือการปฏิบัติใด               
ที่พึงปฏิบัติ ให้เป็นหน้าที่เวรประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และงานใดที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้ปฏิบัติไปแล้วในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ เมื่อถึงวัน เวลา เปิดทำการ
ตามปกติให้แจ้งหรือรายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานปกติทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
   3.7 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ สถานการณ์รุนแรง ซึ่งมีทีท่าจะยืดเยื้อเป็นเวลานาน                       
ให้เป็นหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่จะต้องเข้ารับผิดชอบดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง 
เป็นกรณีพิเศษในทันที จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือยุติลง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 ทุกนาย จะต้องพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง 
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  3.8 ผู้ที่มีหน้าที่เวรประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ในแต่ละวันจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตลอดเวลา และให้ลงลายมือชื่อในสมุดเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เข้าเวร และพ้นหน้าที่เวร 
  3.9 การเข้าเวร และออกเวรในแต่ละวัน ให้มีการบันทึกการส่งมอบสิ่งของหลวงไว้เป็น
หลักฐานทุกครั้ง 
  3.10 ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรประจำวัน ก่อนพ้นหน้าที่ ให้จัดทำสรุปสถานการณ์
สำคัญ และการปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติแล้ว นำเรียนนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ประจำวันทราบ ก่อนเวลา 09.00 นาฬิกา 
ทั้งนีเ้พ่ือให้นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ประจำวัน มีความเห็นพิจารณานำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
  3.11 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา ส่วนนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ อนุญาตให้แต่งเครื่องแบบ 
ครึง่ท่อนได้โดยอนุโลม 
  3.12 ห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกเข้าในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่เก่ียวข้องเสียก่อน 
  3.13 งานใดซึ่งไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ใช่งานของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
ห้ามมิให้นำไปปฏิบัติในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 ข้อ 4 การรายงานกรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญ 
  4.1 ประเภทของเหตุการณ์ท่ีต้องรายงาน 
   4.1.1 เหตุ หรือคดีเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ หรือกระทบกระเทือน
ต่อความไม่สงเรียบร้อย 
   4.1.2 เหตุ หรือคดีที่เกี่ยวกับอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต                              
และทรัพย์สินของประชาชน 
   4.1.3 เหตุ หรือคดีเก่ียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญ 
   4.1.4 เหตุ หรือคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน และประชาชน 
   4.1.5 เหตุการณ์ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานสำคัญของตำรวจตระเวนชายแดน 
   4.1.6 เหตุอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรายงาน 
   4.1.7 งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 วิธีปฏิบัติในการรายงาน 
   4.2.1 เมื่อนายร้อยตำรวจเวรประจำวันได้รับข่าวสารเหตุการณ์สำคัญ ให้แจ้ง                    
เหตุดังกล่าวทางโทรศัพท์แก่  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, รองผู้อำนวยการ 
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่รับผิดชอบสายงาน, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่
รับผิดชอบสายงาน, หัวหน้ายุทธการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, หัวหน้า
งานข่าว ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และหัวหน้างานกิจการพลเรือน                 
ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทราบ 
   4.2.2 ในกรณีรายงานตามข้อ 4.2.1 แล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งการในเรื่องนั้นอย่างไร
ให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมิชักช้า แล้วลงรายละเอียดในบันทึกประจำวันของ   
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ไว้เป็นหลักฐาน 
   4.2.3 รายงานไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ/คำสั่งที่กำหนดไว้ 
   4.2.4 ติดตามสถานการณ์ และรายงานความเคลื่อนไหว โดยต่อเนื่อง 
 ข้อ 5 การปฏิบัติหน้าที่ของเวรศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
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  5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ มีดังนี้ 
   5.1.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่สำนักงาน 
ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ โดยอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของร้อยตำรวจ
เวรประจำวัน และเจ้าหน้าที่เวรในความรับผิดชอบ มีอำนาจในการสั่งการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณี
เร่งด่วน 
   5.1.2 ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวร 
   5.1.3 ลงบันทึกตรวจเวรในสมุดตรวจเวรประจำ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 (อย่างน้อย 4 ครั้ง/ผลัด) และสามารถติดต่อให้มาประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ได้ตลอดเวลาภายใน 30 นาที 
   5.1.4 ลงนามในเอกสารสรุปการปฏิบัติหน้าที่  และเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ ให้
ครบถ้วนก่อนออกเวร 
  5.2 การปฏิบัติหน้าที่ของนายร้อยตำรวจเวรประจำวัน มีดังนี้ 
   5.2.1 ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ในวันหยุดราชการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
   5.2.2 ลงลายมือชื่อในเอกสารรับ – ส่งมอบหน้าที่ และสิ่งของหลวงให้ครบถ้วน 
   5.2.3 สรุปสถานการณ์ที่ได้รับรายงานระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
   5.2.4 สรุปผลการปฏิบัติลงในบันทึกประจำวันทางยุทธการ การข่าว และกิจการ             
พลเรือนให้เรียบร้อย แล้วส่งมอบให้เวรผลัดต่อไป เพ่ือนำไปศึกษาความเป็นมาของเรื่องต่าง ๆ 
   5.2.5 รับผิดชอบรายงานทันทีทั้งทางโทรศัพท์และโทรสาร ให้ผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อมีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน แล้วบันทึกไว้ในบันทึกประจำวันทางยุทธการ 
การข่าว และกิจการพลเรือนไว้เป็นหลักฐาน 
   5 .2 .6  กรณี เกิ ด เหตุ สำคัญ หรือ เร่ งด่ วน  ให้ น ายร้อยตำรวจ เวรประจำวัน                        
แจ้ งนายตำรวจเวรผู้ ใหญ่  มาประจำศูนย์ปฏิบั ติ การตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  และแจ้ งให้                 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 หรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทราบทันท ี
   5.2.7 บรรยายสรุปสถานการณ์ และการปฏิบัติด้านยุทธการ การข่าว และกิจการ              
พลเรือน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กรณีผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยมในวันหยุดราชการ รวมทั้งบรรยายสรุปในการ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทุกวันราชการ เวลา 09.00 นาฬิกา ตามสั่ง 
   5.2.8 นายร้อยตำรวจเวรประจำวัน จะพ้นหน้าที่เวรได้ต่อเมื่อนายร้อยตำรวจเวร
ประจำวันของวันถัดไป มาลงนามรับมอบหน้าที่เวรแล้วเท่านั้น 
  5.3 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยุทธการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 มีดังนี ้
   5.3.1 ลงลายมือในสมุดลงเวลาทำงาน 
   5.3.2 ดำรงการรับ – ส่งข่าวสาร ทั้งทางโทรศัพท์, โทรสารและวิทยุสื่อสาร ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
   5.3.3 ลงทะเบียนคุมเอกสารและข่าวสารทางด้านยุทธการที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการ
ส่งมอบข่าวสารที่ได้รับให้งานที่รับผิดชอบตามสายงานปกติ กรณีนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ให้เสนอ
นายร้อยตำรวจเวรประจำวันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสารการดำเนินการทั้งหมด ส่งมอบให้
สายงานที่รับผิดชอบตามสายงานปกติเมื่อเปิดทำการ 
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   5.3.4 บันทึกลำดับเหตุการณ์ และการปฏิบัติทางด้านยุทธการที่ได้รับทั้งหมดลงใน
สมุดบันทึกประจำวันทางยุทธการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกย่อไว้ เพ่ือประกอบการบรรยายสรุปได้
ตลอดเวลา 
   5.3.5 จัดทำบันทึกหมายเหตุทางยุทธการ พร้อมกับแสดงเครื่องหมายทางทหารลงบน
แผนที่สถานการณ์ด้านยุทธการ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย เพ่ือใช้อ้างอิงและบรรยายสรุปประจำวัน 
   5.3.6 ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ และรับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์/การปฏิบัติด้านยุทธการระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวร 
   5.3.7 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือนายร้อยตำรวจเวร
ประจำวันมอบหมาย 
  5.4 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การข่าวประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 
3 มีดงันี้ 
   5.4.1 ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาทำงาน 
   5.4 .2  รับ  – ส่ งข่ าวสารทั้ งทางโทรศัพท์ , โทรสารและวิทยุสื่ อสารภายใน                       
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อย่างต่อเนื่อง 
   5.4.3 ลงทะเบียนคุมเอกสารและข่าวสารทางด้านการข่าวที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการ
ส่งมอบข่าวสารที่ได้รับให้งานที่รับผิดชอบตามสายงานปกติ กรณีนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ให้เสนอ
นายร้อยตำรวจเวรประจำวันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสารการดำเนินการทั้งหมด ส่งมอบให้
สายงานที่รับผิดชอบตามสายงานปกติเมื่อเปิดทำการ 
   5.4.4 บันทึกลำดับเหตุการณ์ และการปฏิบัติทางด้านการข่าวที่ได้รับทั้งหมดลงใน
สมุดบันทึกประจำวันทางการข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกย่อไว้ เพ่ือประกอบการบรรยายสรุปได้ตลอดเวลา 
   5.4.5 จัดทำบันทึกหมายเหตุทางการข่าว พร้อมกับแสดงเครื่องหมายทางทหารลงบน
แผนที่สถานการณ์ด้านการข่าว ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย เพ่ือใช้อ้างอิงและบรรยายสรุปประจำวัน 
   5.4.6 ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ และรับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์/การปฏิบัติด้านการข่าวระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวร 
   5.4.7 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือนายร้อยตำรวจเวร
ประจำวันมอบหมาย 
  5.5 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 มีดังนี้ 
   5.5.1 ลงลายมือในสมุดลงเวลาทำงาน 
   5.5.2 ดำรงการรับ – ส่งข่าวสาร ทั้งทางโทรศัพท์, โทรสารและวิทยุสื่อสาร ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
   5.5.3 ลงทะเบียนคุมเอกสารและข่าวสารทางด้านกิจการพลเรือนที่ได้รับแจ้ง และ
ดำเนินการส่งมอบข่าวสารที่ ได้รับให้งานที่ รับ ผิดชอบตามสายงานปกติ กรณีนอกเวลาราชการหรื อ
วันหยุดราชการ ให้เสนอนายร้อยตำรวจเวรประจำวันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสาร               
การดำเนินการทั้งหมด ส่งมอบให้สายงานที่รับผิดชอบตามสายงานปกติเมื่อเปิดทำการ 
   5.5.4 บันทึกลำดับเหตุการณ์ และการปฏิบัติทางด้านกิจการพลเรือนที่ได้รับทั้งหมด
ลงในสมุดบันทึกประจำวันทางกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกย่อไว้ เพ่ือประกอบการบรรยายสรุป
ได้ตลอดเวลา 
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   5.5.5 จัดทำบันทึกหมายเหตุทางกิจการพลเรือน พร้อมกับแสดงเครื่องหมายทาง
ทหารลงบนแผนที่สถานการณ์ด้านกิจการพลเรือน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย เพ่ือใช้อ้างอิงและบรรยาย
สรุปประจำวัน 
   5.5.6 ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ และรับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์/การปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวร 
   5.5.7 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือนายร้อยตำรวจเวร
ประจำวันมอบหมาย 
 ข้อ 6 การบรรยายสถานการณ์ด้านยุทธการ, การข่าว และกิจการพลเรือนที่สำคัญในที่ประชุม                        
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
  6.1 กำหนดการบรรยายสรุปทุกวันราชการ เวลา 09.00 นาฬิกา 
  6.2 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 รับผิดชอบบรรยาย
สรุปสถานการณ์ ให้ที่ประชุมทราบ ตลอดจนเตรียมข้อมูลตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.3  ให้ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (งานข่าว, งาน
แผนงานและงบประมาณ, งานกิจการพลเรือน) และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 เข้าประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจำวัน เว้นแต่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 7 การปฏิบัติทั่วไป 
  7.1 การจัดเวรผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้เป็นหน้าที่ของ
งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 โดยจัดดังนี้ 
   7.1.1 นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ จัดจากนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง สารวัตรงาน 
และผู้บังคับกองร้อย ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลัดละ 1 นาย 
   7.1.2 นายร้อยตำรวจเวรประจำวัน จัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง                    
รองสารวัตรงาน/ผู้บังคับหมวด ในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3                     
ผลัดละ 1 นาย 
   7.1.3 เจ้าหน้าที่เสมียนเวรประจำวัน จัดจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด 
ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (งานการข่าว, งานแผนงานและงบประมาณ และ
งานกิจการพลเรือน) งานละ 1 นาย รวมเป็น 3 นาย ต่อ 1 ผลัด ทำหน้าที่ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ การข่าว, ยุทธการ 
และกิจการพลเรือน ประจำ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
  7.2 ให้ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (งานการข่าว,                    
งานแผนงานและงบประมาณ และงานกิจการพลเรือน) ส่งรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้าเวรประจำศูนย์ปฏิบัติการ              
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 /เวรประจำสายงาน ให้ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 (งานธุรการและสวัสดิการ) ก่อนจัดเวร อย่างน้อย 3 วันทำการ 
  7.3 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งจัดเวรแล้ว ผู้มีรายชื่อถูกจัดเข้าเวรไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เวรได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นที่จะต้องหาผู้เข้าเวรแทน โดยจะไม่มีการงดเว้นหรือเลื่อนเวรแต่อย่างใด 
  7.4 การขอแทนเวร หรือเปลี่ยนเวร ให้เสนอขออนุมัติตามลำดับชั้นจนถึง หัวหน้าฝ่าย
อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้อนุมัติทุกครั้ง 
  7.5 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต้องอยู่ประจำ 
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตลอดเวลา หากมีเหตุที่ต้องออกไปนอกศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 เช่น การประชุม, รับประทานอาหาร, อาบน้ำ เป็นต้น จะต้องได้รับอนุญาตจาก
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นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือนายร้อยตำรวจเวรประจำวัน และจะต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเสมอ สำหรับการไปทำ
ธุระส่วนตัวจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น 
  7.6 การขอใช้โทรศัพท์ทางไกลในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3(ถ้ามี) ต้อง
ได้รับอนุมัติจากนายร้อยตำรวจเวรประจำวันหรือนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายก่อน
ทุกครั้ง 
  7.7 การพักผ่อนของเจ้าหน้าที่เวรศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้ใช้พ้ืนที่ที่
กำหนดไว้เท่านั้น และสามารถติดตามตัวมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา 
 ข้อ 8 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

      พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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ผนวก ฌ : การติดต่อสื่อสาร ประกอบคำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 ที่  60/2564 ลงวันที่  11 มีนาคม  2564 

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

 1. ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
  ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตั้งอยู่ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ เลขที่ 327 หมู่ 18 บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50150  
 2. การติดต่อสื่อสาร 
  2.1 โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 046627-30 
  2.2 จดหมายอีเล็กโทรนิค oc_bpp3@hotmail.co.th 
  2.3 Line ID : bpp3 
 

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

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

      พันตำรวจเอก 
    ( อพิวัฒน์  กลั่นวารี ) 

 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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