นโยบายการปฏิบตั งิ าน
ผูบ้ งั คับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
..............................................................
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ต้องมีความพร้อมรองรับการปฏิบัตงิ านตามนโยบายของรัฐบาล, รับภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนจึงต้องเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมตามบทบาท
หน้าทีแ่ ละภารกิจภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศในห้วงทีจ่ ะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
หน่วยต้องมีความเข้มแข็งพร้อมทีจ่ ะตอบสนองต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขีดความสามารถและ
คุณลักษณะของหน่วย กาลังพลทีม่ รี ะเบียบวินัย ขวัญกาลังใจ ความเชื่อมัน่ ความภาคภูมใิ จในศักดิศ์ รีและ
เกียรติภูมขิ องหน่วย ภายใต้วสิ ัยทัศน์และกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑. นโยบายทัว่ ไป
๑.๑ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สามารถ
สนับสนุนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้ทุกพืน้ ที่
๑.๒ หน่วยปฏิบัตทิ ุกภารกิจจะต้องได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้มคี วามพร้อมในการ
ปฏิบัตงิ านตามภารกิจและงานสาคัญทีจ่ ะได้รับมอบหมายตามสถานการณ์หรือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ
๑.๓ ขับเคลื่อนการปฏิบัตงิ านและบริหารจัดการหน่วยภายใต้กรอบแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ๒๕๕๙ ทีส่ อดคล้องรองรับตามนโยบายและแผนปฏิบัตริ าชการทุกระดับ
๑.๔ ระดมสรรพกาลังและทรัพยากรของหน่วยในการดาเนินการเพือ่ สนองงานโครงการ
พระราชดาริให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และให้ความสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โดยมุง่ เน้นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพือ่ ขยายผลสู่ประชาชนในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
๑.๕ สนับสนุนกาลังพลในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการก่อเหตุรุนแรงในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒.นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประจาปี
๒๕๕๙ โดยให้ความสาคัญในการดาเนินการดังนี้
๒.๑.๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นย้ากาลัง
พลให้มคี วามพร้อมและกระทาตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ ให้ความสาคัญในการสนองงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๒ การรักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อยในภารกิจทีไ่ ด้รับมอบจาก
สานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องมีการปฏิบัตติ ามแผนคาสั่งอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อมในการสนับสนุน
การปฏิบัตภิ ารกิจอืน่ ๆเมือ่ ได้รับคาสั่ง
๒.๑.๓ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบาย จะต้องมีการกาหนด
แผนปฏิบัตกิ ารอย่างชัดเจนและจัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจขับเคลื่อนการปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิตติ ามนโยบาย โดยมุง่ เน้นงานการ
ป้องกันอาชญากรรมสาคัญเป็นหลักด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานราชการอืน่ ๆ
๒.๑.๕ การขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญใน
การปฏิบัตงิ านเชิงรุกต่อกลุ่มประเทศอาเซียน และให้ความสนใจในประเทศทีม่ บี ทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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๒.๑.๖ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับให้ความสาคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและการ
บารุงขวัญกาลังใจกาลังพลและครอบครัวของกาลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิด
๒.๒ งานรักษาความมัน่ คงภายใน ให้ความสาคัญในการดาเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมุง่ เน้นการปฏิบัตกิ ารทางยุทธวิธ/ี แผนปฏิบัตกิ ารอย่างเคร่งครัด กาหนดระเบียบการปฏิบัตทิ ชี่ ัดเจน
และมีการบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบัติ โดยดาเนินการดังนี้
๒.๒.๑ กาหนดหลักนิยม มาตรฐานการใช้กาลังปฏิบัตภิ ารกิจและคูม่ อื การปฏิบัตงิ าน
ตามแผน/คาสั่งทีเ่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจนในทุกภารกิจ
๒.๒.๒ ซักซ้อมการปฏิบัตติ ามแผน/คาสั่งอย่างสม่าเสมอ และเน้นย้าให้มกี ารควบคุม
กากับดูแลการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตปิ ระจา/คูม่ อื การปฏิบัตงิ านตลอดเวลา
๒.๒.๓ จัดหน่วยเฉพาะกิจหรือหน่วยรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาทีช่ ัดเจน
เป็นเอกภาพ และกาหนดมาตรการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัตขิ องหน่วยปฏิบัตภิ ารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒.๔ กาหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิการ และการสร้างขวัญกาลังใจให้กบั กาลังพลที่
ปฏิบัตภิ ารกิจ รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ
๒.๓ งานปฏิบัตกิ ารพิเศษ มุง่ เน้นการพัฒนากาลังพลให้มที ักษะความชานาญ หน่วยมี
ขั้นตอนการปฏิบัตทิ ชี่ ัดเจน โดยกาหนดให้มที บทวนจัดทาระเบียบปฏิบัตปิ ระจาและคูม่ อื ปฏิบัตงิ านในทุก
ภารกิจ มีการกาหนดวงรอบในการฝึกเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติ รวมทัง้ มีการทดสอบ
ประเมินผล ขีดความสามารถรายบุคคลและหน่วยอย่างเป็นระบบ
๒.๔ งานบริหารจัดการ มุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรเพือ่ อนาคตของหน่วย โดยการสร้างผู้นารุ่น
ใหม่ในกลุ่มผู้ปฏิบัตริ ะดับกลางด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ น้นการฝึกอบรมให้เกิด
กระบวนการคิด การทางานเป็นทีม และฝึกปฏิบัตงิ านจริงเป็นสาคัญ รวมทัง้ กาหนดให้ทุกระดับหน่วยได้มกี าร
ทบทวนการบริหารกาลังพลทีจ่ ะต้องมีการวิเคราะห์งานทีช่ ัดเจนและมุง่ เน้นการมอบหมายงานทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัตเิ พือ่ แก้ปัญหากาลังพลขาดแคลนให้ได้ภายในอานาจของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับ
๓.นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด.ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของ ร.ร.ตชด.และความมุง่ มัน่ ในการดาเนินงานในอนาคตของหน่วย โดย
ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑ บก.สอ.บช.ตชด.รับผิดชอบการดาเนินงานของ ร.ร.ตชด. เพือ่ ให้หน่วยได้ศกึ ษาเรียนรู้
งานโครงการพระราชดาริและงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทัง้ ระบบด้วยการปฏิบัตงิ านจริงในพืน้ ทีแ่ ละ
เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับการดาเนินงาน ร.ร.ตชด.สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง รวมทัง้
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบั กาลังพลในสังกัดได้เรียนรู้เกีย่ วกับงาน ร.ร.ตชด.ได้ทวั่ กันทัง้ องค์กร
๓.๒.๒ สนับสนุนกาลังพล สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการจัดการแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด.
ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของ ร.ร.ตชด.เป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ แสดงถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีตอ่ ร.ร.ตชด.
๓.๓ ร่วมจัดตัง้ คณะทางานศึกษาและผลักดันให้มกี ารเสนอผลงานของ ร.ร.ตชด.เข้าชิงรางวัลแมก
ไซไซหรือรามอน แมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award) ซึ่งเป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่
ประสบความสาเร็จในเอเชีย เพือ่ เป็นเกียรติประวัตกิ ารปฏิบัตงิ านของหน่วย

~๓~

๓.๔ เร่งรัดดาเนินการตามโครงการทีไ่ ด้รับงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง และ
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แล้วเสร็จทันเวลาทุกโครงการประกอบด้วย
๓.๔.๑ก่อสร้างบ้านพักระดับ สว./ผบ.ร้อย จานวน ๒ หลัง
๓.๔.๒ปรับปรุงระบบประปา ระยะ ๒๘๒ ม.
๓.๔.๓จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๓.๔.๔ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๓.๔.๕ จัดซื้อรถบรรทุกน้าดับเพลิง ขนาด ๔,๐๐๐ลิตร บรรจุโฟม ๕๐๐ ลิตรพร้อมหัวฉีด ๑ คัน
๓.๔.๖ รถบรรทุกเครื่องกาเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน ๑ คัน
๓.๕ จัดทาหนังสือทีร่ ะลึก เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตัง้ ตารวจพลร่มปีที่ ๖๐ และแจกจ่ายให้
เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓.๖ ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง เอกสาร คูม่ อื ตารา ให้เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมหลักสูตรที่
สาคัญของหน่วย
๓.๗ พัฒนาขีดความสามารถครูฝึกให้เป็นมืออาชีพ
********************************************

