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ส่วนที่ ๑
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ผลผลิต
กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

๒

สถานการณ์ปัจจุบนั
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารงานโดยรัฐบาลชุด
ใหม่ ภายหลังจากที่เกิดปัญหาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่เข้าใจกันของคนในชาติ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนนับตั้งแต่ ปลายปี ๒๕๕๖ ถึงกลางปี ๒๕๕๗ ซึ่งส่งผลทาให้การ
พัฒนาประเทศไทยต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ภายหลังจากที่ คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาคลี่คลายปัญหา ปฏิรูปประเทศไทย และคืนความสงบสุขให้กับ
ประชาชน จนถึงขั้นมีการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมถึงได้มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเนื้อหาของคาแถลงนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา
และฟื้นฟูประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการส่งเสริม การค้ าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ขนส่งของภูมิภาคอาเซียน
และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนพร้อมกับสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อ นบ้านและ
นานาประเทศให้เข้ าใจถึงสถานการณ์ การเมือ งของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีการบริหารงาน
โดยรั ฐบาล ภายใต้ก ารประกาศใช้ก ฎอั ยการศึก อาจกล่ าวได้ ว่ าในปั จจุ บั น สถานการณ์ ภายใน
ประเทศไทยโดยรวมกลับคืนสู่ความสงบ และประชาชนสามารถดารงชีวิตอย่างปกติสุขได้อย่างมี
ความสุข แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความสงบสุขโดยรวมดังกล่าว ยังคงแอบแฝงด้วยกลุ่มคนบางกลุ่ม
ที่ยังมีแนวความคิดไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ เพียงแต่เขาเหล่านั้น
ไม่สามารถที่จะทาการเคลื่อนไหวได้อย่างเปิดเผยเนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศกฎอัยการศึก
นอกจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัญหาและภัย
คุกคามความมั่นคงของชาติในมิติใหม่ยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ แนวโน้มของการเกิดปัญหาและโอกาสของผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศไทยจะมีเพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในสั งกั ดทุ กระดับหน่ว ยและ ความพร้อ มในระดับ พื้น ที่ที่ ใช้ เป็ นพื้ นที่ ปฏิ บัติ งานเพื่อ รองรั บกั บ
สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ยังคงเป็น
หน่วยงานปฏิบัติสนับสนุนสาคัญ ที่ถูกใช้กาลังไปปฏิบัติสนับสนุนให้กับหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่
ต่างๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวพันต่อความมั่นคงของชาติ ทั่วประเทศ ตามคาสั่งของสานักงานตรวจแห่งชาติ
และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน โดยเฉพาะด้านการถวายความปลอดภัย, การรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสาคัญและสถานที่สาคัญ , การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย, การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง และการสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ปรากฏข่าวสาร
เกิดขึ้นเป็นประจาและมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน หน่วยประสบปัญหาความขาดแคลนกาลังพลในปัจจุบัน ซึ่งกระทบต่อ
การใช้ก าลังปฏิบัติสนับ สนุนภารกิจตามที่กล่าวมาข้างต้ นอย่างมาก โดยกาลังพลส่วนใหญ่ของ
หน่วยถูกใช้ไปในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
นี้หน่วยมีการเสนอความต้องการขอรับกาลังพลทดแทนต่อเนื่องในระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า ซึ่งจะ
ทาให้หน่วยมีความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญได้อย่า งต่อเนื่องใน
อนาคต
นอกจากนั้นแล้ว หน่วยต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้หน่วย
สามารถดารงขีดความสามารถในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนากาลังพลของหน่วย
การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ การกาหนดแผนงานที่นาไปสู่การปฏิบัติ การกาหนดตัวชี้วัดที่ชี้วัดความสาเร็จ
และการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นจริง ภายใต้ข้อตกลงของส่วน
ราชการที่ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
วิสัยทัศน์กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
วิสัยทัศน์ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติการพิเศษและการส่งกาลังทางอากาศ

๔

ภารกิจของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๑. ถวายความปลอดภั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
๒. ถวายความปลอดภัยด้ านการป้ องกั นและระงั บอัคคี ภัยในเขตพระราชฐาน และที่
ประทับ
๓. ปฏิบัติการสงครามพิ เศษ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ก ารรบร่ วมกับ ก าลั งรบหลั กของ
กองทัพในการป้องกันประเทศ
๔. รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ
๕. ปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศ การก่อการ
ร้ายสากล การรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัย
๖. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๗. ดาเนิ น การฝึ ก อบรม พั ฒ นาบุ คลากร เพื่ อ สนั บ สนุ น สานั ก งานต ารวจแห่ งชาติ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ พระราชอาคันตุกะและถวายความปลอดภัย
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระ
เกียรติ
๒. เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๕. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ท้องถิ่ นหรือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ภารกิ จของ
หน่วย
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร
๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

๕

ผลผลิต
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก
การถวายความปลอดภั ย ,
การต่ อต้ านการก่ อ การร้ าย,
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการปฏิ บั ติ ใ นภารกิ จ
ต่างๆ ด้านความมั่นคงของรัฐ
ตามที่ บช.ตชด.และ ตร.
มอบหมายให้

หน่วยปฏิบตั หิ ลัก
กก. ๑-๕ บก.สอ.บช.ตชด.

กิจกรรมรอง
จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียม
กาลังพลให้มีความพร้อม
สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆของกิจกรรม
หลักให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ชุด

หน่วยปฏิบตั หิ ลัก
กก.๑ - ๕ บก.สอ.บช.ตชด.

กิจกรรมสนับสนุน

ก า รบ ริ ห าร จั ด ก า ร ก า ร
ดาเนินงานของฝ่ ายอานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ อ านวยการ
คว บ คุ ม ก ากั บ ดู แ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ งานของกิ จกรรมหลั ก
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ร อ ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
หน่วยปฏิบตั หิ ลัก
ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาตารวจตระเวนชายแดนให้โปร่งใสมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร

๖

เป้าประสงค์
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนได้กาหนด
เป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรวม ๔ ด้าน หรือ ๔ มิติ (Balance Scorecard)
ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร จานวน ๑๓ เป้าประสงค์ ดังนี้
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
๑. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ความเชื่อ มั่ น ของประชาชน หน่ ว ยในสั ง กั ด สานั ก งานต ารวจแห่ งชาติ และ
หน่วยงานเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดน
๓. การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
๔. คุณภาพในการปฏิบัติภารกิจมีมาตรฐาน
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๕. ประสิทธิภาพด้านการข่าวที่ได้รับจากแหล่งข่าวเพื่ อนามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติภารกิจ
๖. ตารวจตระเวนชายแดนปฏิบัติภารกิจด้วยความโปร่ งใส และมีความสอดคล้องกั บ
สถานการณ์
๗. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
๘. ปรั บปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่ วยให้ มีประสิทธิภ าพและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
๙. มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๑๐. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๑๑. เทคโนโลยีทันสมัยและเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ
๑๒. มีกฎ ระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
๑๓. ประชาชนพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและผลงานของหน่วย

