สรุปนโยบายการปฏิบัติงาน
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
**************************************************************
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ พื้นที่เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานของ ตชด. ได้แก่พื้นที่อาณาบริเวณแนวชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล เกาะแก่ง และพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
๑.๒ หน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน จะต้องได้รับการ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการหน่วยภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๒๕๕๙ ที่สอดคล้องรองรับนโยบายบริหารราชการของ ผบ.ตร.ประจาปี ๒๕๕๙ และนโยบายรัฐบาล
๑.๔ ระดมสรรพกาลังและทรัพยากรของหน่วยในการดาเนินการเพื่อสนองงานโครงการพระราชดาริ
และงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๒.นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ งานตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ที่สาคัญ ๖ ประการ
๒.๒ งานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน กาหนดเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานในเรื่องการจัด
ระเบียบชายแดนอย่างมืออาชีพและพัฒนาการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๒.๓ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นในการดาเนินการด้านป้องกัน สืบสวน และ
ปราบปรามจับกุม โดยกาหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่เป็นหลัก
๒.๔ งานรักษาความมั่นคงภายใน ให้ความสาคัญในการดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่ปราสาทพระวิหาร โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี/แผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด กาหนดระเบียบ
การปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
๒.๕ งานปฏิบัติการพิเศษ มุ่งเน้นการพัฒนากาลังพลให้มีทักษะความชานาญ หน่วยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
๒.๖ งานบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของหน่วย โดยการสร้างผู้นารุ่นใหม่ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติระดับกลาง และทบทวนการบริหารกาลังพลที่จะต้องมีการวิเคราะห์งานที่ชัดเจนและมอบหมาย
งานที่เหมาะสม
๓. นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรง
พระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๓.๒ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด. ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานของ ร.ร.ตชด.และความมุ่งมั่นในการดาเนินงานในอนาคตของหน่วย
๓.๒.๑ จัดการประชุมทางวิชาการงาน ร.ร.ตชด.
๓.๒.๒ จัดทาโครงการขยายงาน ร.ร.ตชด.ไปในหน่วยต่างๆในสังกัด
๓.๒.๓ จัดการแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด.ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด.เป็นกรณีพิเศษ
๓.๒.๔ จัดทาโครงการดวงตราไปรณียากร ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด.
๓.๒.๕ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ๖๐ ปี ร.ร.ตชด.ในพื้นที่ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
๓.๓ ผลักดันให้มีการเสนอผลงานของ ร.ร.ตชด.เข้าชิงรางวัลแมกไซไซหรือรามอน แมกไซไซ ( Ramon
Magsaysay )

นโยบายการปฏิบัติงาน
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
***************************************************
ปี ๒๕๕๘ เป็นห้วงเวลาสาคัญที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตชด.เป็นหน่วยงาน
หนึ่ งที่ จ ะต้ องมีค วามพร้ อมรองรั บ การปฏิ บัติ งานตามภารกิจ ตามนโยบายของรัฐ บาลและภารกิ จที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนั้น ตชด.จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
และภารกิจภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศ มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะตอบสนองต่อภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะของหน่วย กาลังพลมีระเบียบวินัย ขวัญกาลังใจ ความ
เชื่อมั่น ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ ตชด.ภายใต้วิสัยทัศน์หน่วยโดยมีแนวทางปฏิบัติเป็นกรอบ
นโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ พื้นที่เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานของ ตชด. ได้แก่พื้นที่อาณาบริเวณแนวชายแดน
ชายฝั่ง ทะเล เกาะแก่ง และพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
๑.๒ หน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน จะต้องได้รับ
การพัฒ นาสร้ างความเข้มแข็งให้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั กของหน่ว ยและงานส าคัญ
ที่จะได้รับมอบหมายตามสถานการณ์หรือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
๑.๓ ขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติงานและบริห ารจัดการหน่ว ยภายใต้ กรอบแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปี ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องรองรับนโยบายบริหารราชการของ ผบ.ตร.ประจาปี ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ๒๕๕๙ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
๑.๔ ระดมสรรพกาลั งและทรัพยากรของหน่วยในการดาเนินการเพื่อสนองงานโครงการ
พระราชดาริ และงานโรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดน ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์สู งสุ ด และให้ ความสาคัญในการ
ดาเนิ น งานของโรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดนโดยมุ่ ง เน้น ให้ เป็ น ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชน เพื่ อ ขยายผลสู่
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ประจาปี ๒๕๕๙ โดยให้
ความสาคัญในการดาเนินการดังนี้
๒.๑.๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นย้า
กาลังพลให้มีความพร้อมและกระทาตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งให้ความสาคัญในการสนองงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

-๒๒.๑.๒ การรั กษาความมั่น คงและความสงบเรียบร้อ ยในภารกิจที่ได้รับมอบจาก
สานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องมีการปฏิบัติตามแผนคาสั่งอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อมในการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจอื่นๆเมื่อได้รับคาสั่ง
๒.๑.๓ การป้ องกั นปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบาย จะต้อ งมี ก ารก าหนด
แผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนและจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติตามนโยบาย โดยมุ่งเน้นงาน
สืบสวนอาชญากรรมสาคัญเป็นหลัก
๒.๑.๕ การขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญ
ในการปฏิบัติงานเชิงรุกต่อกลุ่มประเทศอาเซียน และให้ความสนใจในประเทศที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒.๑.๖ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับให้ความสาคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและ
การบารุงขวัญกาลังใจกาลังพลและครอบครัวของกาลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิด
๒.๒ งานป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน กาหนดเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานในเรื่อง
การจั ดระเบี ยบชายแดนอย่างมืออาชีพและพัฒ นาการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยดาเนินการดังนี้
๒.๒.๑ การจั ด ระเบียบชายแดนอย่างมืออาชีพ ด้ว ยการปฏิบัติ ตามแผนป้องกั น
ชายแดนตามแนวทางที่หน่วยควบคุมทางยุทธการกาหนด กาหนดแนวทางในการรักษาวินัยและมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ พัฒนาความเป็นสากลในการปฏิบัติงานด้านชายแดน ด้วยการแสดงท่าทีเพื่อ
ลดความหวาดระแวง การส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าชายแดน โดย
มุ่งเน้นการดาเนินการในเรื่องการจัดวางกาลังที่เหมาะสม การแสดงกาลังในลักษณะที่เป็นมิตร มีบุคลิกภาพใน
เชิงการให้บริการและอานวยความสะดวก การแต่งกายหรือใช้สัญลักษณ์ประกอบเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็นสากล
เพื่อนาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ การพัฒนาความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านอย่างยั่งยืน
๒.๒.๓ สร้างเครื่องมือในการขยายความสั มพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดแนว
ชายแดนและประเทศใกล้เคียงในระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในกรณีพิพาทต่างๆ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วย
๒.๓ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นในการดาเนินการด้านป้องกัน สืบสวนและ
ปราบปรามจับกุม โดยกาหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่เป็นหลัก ในการดาเนินการดังนี้

-๓๒.๓.๑ งานป้องกัน เน้นการตรวจตราเพื่อป้องปรามในพื้นที่ชายแดนด้วยการจัดสาย
ตรวจชายแดน ลาดตระเวนเฝ้าตรวจหรือตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฉพาะกรณีตามขีดความสามารถของหน่วย และให้
ใช้เครือข่ายจากการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน งานมวลชนสัมพันธ์ งานลูกเสือชาวบ้าน และ ร.ร.ตชด. เป็น
ฐานข้อมูลด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้งริเริ่มจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นดาเนินการในพื้นที่ที่มี
ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และเพื่อเป็นรูปแบบทดลองในการศึกษาพัฒนาขยาย
ผลการปฏิบัติของหน่วยให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป
๒.๓.๒ งานสืบสวน ให้ทบทวนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานสืบสวนที่มุ่งเน้นใน
สืบสวนขยายผลจากการปราบปรามจับกุมที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วย
๒.๓.๓ งานปราบปราม ให้ ค วามส าคั ญในการดาเนิน การปราบปรามจั บกุม การ
กระทาผิดในลักษณะกระบวนการและกลุ่มเครือข่ายผู้กระทาผิดรายใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด
แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มี
สถานการณ์รุนแรงจะต้องมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒.๔ งานรักษาความมั่นคงภายใน ให้ความสาคัญในการดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้น ที่ป ราสาทพระวิห าร โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี/แผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด
กาหนดระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติ โดยดาเนินการดังนี้
๒.๔.๑ กาหนดหลักนิยม มาจรฐานการใช้กาลังปฏิบัติภารกิจและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามแผน/คาสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในทุกภารกิจ
๒.๔.๒ ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน/คาสั่งอย่างสม่าเสมอ และเน้นย้าให้มีการควบคุม
กากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจา/คู่มือการปฏิบัติงานตลอดเวลา
๒.๔.๓ จัดหน่วยเฉพาะกิจหรือหน่วยรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาที่ชัดเจน
เป็นเอกภาพ และกาหนดมาตรการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔.๔ กาหนดแนวทางในการดู แลสวัสดิการ และการสร้างขวัญกาลังใจให้กับกาลัง
พลที่ปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ
๒.๕ งานปฏิบัติการพิเศษ มุ่งเน้นการพัฒนากาลังพลให้มีทักษะความชานาญ หน่วยมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกาหนดให้มีทบทวนจัดทาระเบียบปฏิบัติประจาและคู่มือปฏิบัติงานในทุกภารกิจ มีการ
กาหนดวงรอบในการฝึ ก เตรี ย มความพร้ อมและซั ก ซ้ อ มการปฏิบั ติ รวมทั้ ง มีก ารทดสอบประเมิ นผล ขี ด
ความสามารถรายบุคคลและหน่วยอย่างเป็นระบบ
๒.๖ งานบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของหน่วยโดยการสร้างผู้นารุ่น
ใหม่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติระดับกลางด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เน้นการฝึกอบรมให้เกิด

-๔กระบวนการคิด การทางานเป็นทีมและฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นสาคัญ รวมทั้งกาหนดให้ทุกระดับหน่วยได้มีการ
ทบทวนการบริหารกาลังพลที่จะต้องมีก ารวิเคราะห์งานที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการมอบหมายงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหากาลังพลขาดแคลนให้ได้ภายในอานาจของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับ
๓.นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ถวายในระหว่างการเสด็จฯพระราชดาเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.เพื่อแสดง
ถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ ตชด.
๓.๒ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด.ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ใน
การดาเนินงานของ ร.ร.ตชด.และความมุ่งมั่นในการดาเนินงานในอนาคตของหน่วย โดยดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑ จัดการประชุมท่งวิชาการงาน ตชด.โดยร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) จัดการประชุมทางวิชาการขึ้นและแลกเปลี่ยนงานทางวิชาการที่
เป็นแบบอย่างที่ดี ( Best Practise ) ในแต่ละพื้นที่เพื่อไปขยายผลภายในหน่วย
๓.๒.๒ จัดทาโครงการขยายงาน ร.ร.ตชด.ไปในหน่วยต่างๆ ในสังกัดโดยมอบหมาย
ให้หน่วยฝึกในสังกัด บก.กฝ.บช.ตชด.ทุกหน่วยและ บก.สอ.บช.ตชด.รับผิดชอบการดาเนินงานของ ร.ร.ตชด.
เพื่อให้หน่วยได้ศึกษาเรียนรู้งานโครงการพระราชดาริและงาน ร.ร.ตชด.ทั้งระบบด้วยการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ร.ร.ตชด.สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกาลังพลในสังกัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน ร.ร.ตชด.ได้ทั่วกันทั้งองค์กร
๓.๒.๓ จัดการแข่ง ขันกีฬา ร.ร.ตชด.ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด.เป็น
กรณีพิเศษเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อ ร.ร.ตชด.
๓.๒.๔ จัดทาโครงการดวงตราไปรณียากรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.
ตชด. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ร.ร.ตชด.ของหน่วย และเพื่อเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.
และผู้ที่ให้การสนับสนุนงาน ร.ร.ตชด.ได้จัดหาไว้เป็นที่ระลึกรวมทั้งการจัดเก็บไว้เพื่อจัดทาเป็นของที่ระลึก
ภายในหน่วยได้ในอนาคต
๓.๒.๕ จั ด สร้ า งพิ พิธ ภั ณฑ์ ๖๐ ปี ร.ร.ตชด.ในพื้นที่ ค่า ยดารารั ศมี อ.แม่ ริม จว.
เชีย งใหม่ เพื่อเป็ น อนุ ส รณ์และแหล่ งรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์เกี่ยวกั บความเป็นมาของ ร.ร.ตชด.เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชมได้ในอนาคต
๓.๓ จัดตั้งคณะทางานศึกษาและผลักดันให้มีการเสนอผลงานของ ร.ร.ตชด.เข้าชิง รางวัลแมก
ไซไซหรือรามอน ( Ramon Magsaysay Award ) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จในเอเซีย เพื่อเป็นเกียรติประวัติการปฏิบัติงานของหน่วย

