นโยบายการปฏิบัติงาน
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
******************

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นปีสาคัญของประเทศไทยและเป็นจุด เริ่มต้นในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่าน
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มี รายได้สูง มี ความมั่ง คั่ง และยั่ งยืน สั งคมอยู่ร่วมกั นอย่ างมี
ความสุขตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น การผลักดั น
การปฏิรู ป โครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ การปฏิ รูปการวิจั ยและการพั ฒ นาและการปฏิ รูปการศึก ษาไปพร้ อมๆ กั น
รวมถึงการพัฒนาประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ซึ่งเป็นมิตใิ นเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกัน ในระยะเวลา ๑๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓)
นอกจากนี้ ใ นปี พ.ศ.๒๕๖๐ สานั กงานต ารวจแห่ งชาติ ยั ง คงเดิ น หน้า ปฏิ รูปต ารวจภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามคุณลักษณะของหน่วย
และเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามแผน/นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดนและการเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ
ในบริบทของประชาคมอาเซี ยน ให้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ถือเป็นภารกิจ
อันสาคัญยิ่ งของตารวจตระเวนชายแดนที่จะต้องดาเนินการอย่ างจริงจั ง โดยเฉพาะ การถวายความปลอดภั ย
การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีการดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒ การปฏิ บัติ ง านตามคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ๓ ประการ (ทหาร ต ารวจ พลเรื อ น) จะต้ อ งมี
การพิ จ ารณาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารและบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของประเทศ ทั้ ง ใน
ด้านสถานการณ์หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อภารกิจและการปฏิบัติของหน่วย
๑.๓ ตารวจตระเวนชายแดน ต้องเป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ใน
การดูแลเฝ้าระวัง และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และพื้นที่
มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานป้อ งกันรักษาสถานการณ์ชายแดน งานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม งานรักษาความมั่นคงภายใน งานปฏิบัติการพิเศษ และงานพัฒนาช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเสริม
ความมั่นคง
๑.๔ พื้นที่เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานของ ตชด. ได้แก่ พื้นที่อาณาบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล
เกาะแก่ง และพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง และมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับหน่วยหลัก ในการปฏิบัติงานได้แก่ กองร้อย
ตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามภารกิจ หน้าที่ และจะต้องได้รับ
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ
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๑.๕ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยใช้งานการข่าวเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ ที่จ ะส่ง ผลต่อ การปฏิ บัติ ต่อ ภารกิจ ของต ารวจตระเวนชายแดนให้ ครอบคลุม รอบด้ า น เพื่ อน าไปสู่
การกาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของหน่วยอย่างเป็นระบบ และให้ใช้งานกิจการพลเรือนงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตารวจตระเวนชายแดนในทุกภารกิจตามหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใต้
ระเบียบข้อกฎหมายที่กาหนด รวมทั้งนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๖ พัฒนาปรับปรุงหน่วยในด้านการปรับปรุงโครงสร้าง การจัดหน่วย การปรับปรุง มาตรฐาน
การปฏิบัติงานทุกสายงานและการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ
ในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาบุค ลากรให้มีความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ และจัดระบบสวัสดิการ เพื่อรองรับต่อ
การปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
๒. นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มอบหมายให้หน่วยรับผิดชอบ
๒.๒ งานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน กาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานสาคัญในเรื่องการป้องกัน
ชายแดนที่สอดคล้องกับพันธกิจที่หน่วยควบคุมทางยุทธการได้มอบหมายตามแนวความคิดในการรักษาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน และการพั ฒ นาการปฏิ บัติ ง านให้ มี ความเป็ น สากล เพื่ อ รองรั บประชาคมอาเซี ย น รวมทั้ ง
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในกรณีพิพาทต่างๆ และ
เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วย
๒.๓ งานป้ องกั น ปราบปรามอาชญากรรม มุ่ ง เน้ น ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น สื บสวน และ
ปราบปรามอย่ า งเป็ น ระบบ โดยให้ ความส าคั ญ ในการด าเนิ น การต่ อ ความผิ ด ในลั ก ษณะกระบวนการและ
กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ก ระท าผิ ด รายใหญ่ เป็ นหลั ก โดยเฉพาะในเรื่ องยาเสพติ ด แรงงานต่ างด้ าว การค้ ามนุ ษย์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาการกระทาผิด
๒.๔ งานรักษาความมั่นคงภายใน ให้ความสาคั ญในการดาเนิ น งานรั กษาความมั่นคงภายใน
ตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติมอบหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ด้วยการพิจารณาจัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม มีการพัฒนาระบบ
ความพร้อมในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีมาตรการควบคุมกากับดูแลอย่าง
เป็นระบบ
๒.๕ งานปฏิบัติการพิเศษ
๒.๕.๑ ให้ความสาคัญในการพัฒนากาลังพลให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หน่วยมี
การกาหนดมาตรการปฏิบัตงิ านที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
๒.๕.๒ กาหนดให้ มีการทดสอบประเมินผลเกี่ยวกับขีดความสามารถทักษะความชานาญ
รายบุคคลและระบบการบริหารเหตุการณ์ของหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
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๒.๖ งานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
๒.๖.๑ ให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยให้ มี ก ารก ากั บดู แ ลและประเมิ น ผล
การดาเนินงานในทั้งระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖.๒ พั ฒ นางานโครงการพระราชด าริ ใ น โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนให้ เ ป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและให้ดาเนินการ
ในทุกหน่วย (ไม่น้อยกว่า ๑ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน/กองกากับการ)
๒.๖.๓ สารวจและจัด ตั้ ง โรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดนหรื อ ศูน ย์ การเรี ย น ในพื้ น ที่
จุดบอดด้านการศึกษาตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.๗ งานลูกเสือชาวบ้าน
๒.๗.๑ จัดข้าราชการตารวจทุกหน่วยในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อสร้างจิตสานึก
การเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
๒.๗.๒ ตรวจสอบสถานภาพวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านในทุกระดับ เพื่อพิจารณา
วางแผนจั ด หาทดแทนเพื่ อ ให้ ก ารประสานงานกั บ ชมรมลู ก เสื อ ชาวบ้ า นในทุ ก ระดั บ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีประสิทธิภาพ
๒.๘ งานริเริ่มการบูรณาการระบบการปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดน โดยริเริ่มการปฏิบัติงาน
สายตรวจชายแดนและจัดหน่วยเฉพาะกิจบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ โดยการบูรณา
การงานป้ อ งกั น รั ก ษาสถานการณ์ ช ายแดน งานรั ก ษาความมั่ น คงภายใน งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
โดยใช้เครือข่ายจากการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน งานมวลชนสัมพันธ์ งานลูกเสือชาวบ้าน และ โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน เป็ นเครื่อ งมือ สนั บสนุ น การปฏิ บัติ เพื่อ เป็น รูปแบบทดลองในการศึ กษาพัฒ นารู ปแบบการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
๒.๙ งานศูนย์ปฏิบัติการและระบบควบคุมติดตามสั่งการ มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของ
ทุกระดับหน่วยให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารของผู้ บังคับบัญชา และรองรับระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการ
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ ไ ด้อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้ งพั ฒนาระบบควบคุม ติด ตามสั่ง การและบั งคั บบั ญชา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนเมื่อมีสถานการณ์หรือ
และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ
๒.๑๐ งานบริหารจัดการ
๒.๑๐.๑ ด้านสถานที่ : ให้ความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารที่ทาการของ
หน่วยทุกระดับ และ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย มีอุปกรณ์เครื่องมือการปฏิบัติงาน
ที่เอื้ ออานวยต่อ การปฏิ บัติ ของเจ้ าหน้ าที่ผู้ปฏิ บัติง านให้มี ความพร้อ มในการให้ บริก ารแก่ประชาชนและหน่วย
ราชการอื่นๆ
๒.๑๐.๒ ด้านบุคลากร :
๒.๑๐.๒.๑ มุ่งเน้นการพัฒนากาลังพลในทุกระดับให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญ
การปฏิบัติงาน มีความรู้เท่าทันต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศอยู่ตลอดเวลา

-๔-

๒.๑๐.๒.๒ เสริมสร้างระเบี ยบวินัย ขวัญกาลังใจ และภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของตารวจตระเวนชายแดนภายใต้วิสัยทัศน์หน่วย
๒.๑๐.๒.๓ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเป็นผู้นาหน่วย
รวมทั้งให้ความสาคัญในการกากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
*******************************************

