นโยบายการปฏิบัติงานของ ผบก.ตชด.ภาค ๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย
ผบก.ตชด.ภาค ๔

นโยบายการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๔
*************************
๑. วิสัยทัศน์
“กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”
๒. นโยบายทั่วไป
๒.๑ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๑ ให้ความสาคัญสูงสุดในภารกิจการถวายความปลอดภัย
๒.๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑.๓ รณรงค์ เสริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๒.๑.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรม การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ รวมถึงน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
๒.๒ การป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
๒.๒.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
๒.๒.๒ การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๒.๒.๓ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดน
ตามธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนการสารวจหลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างกัน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับพื้นที่ที่มีปัญหา พื้นที่ใกล้ชุมชน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ โดย
นาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒.๒.๔ จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว และบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์
๒.๓ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสาคัญ
๒.๓.๑ ด้านยาเสพติด
๒.๓.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล โดยยึดกฎหมาย
และหลักนิติธรรม
๒.๓.๑.๒ มุ่งเน้นสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ

-๒๒.๓.๑.๓ ให้ความสาคัญในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง โดยสนับสนุนการพัฒนาครู
ตารวจ (D.A.R.E.)
๒.๓.๑.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายการข่าวเกี่ยวกับการกระทาความผิด ให้สามารถเชื่อมโยงกัน
และนามาใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี รวมถึงการพัฒนาช่องทางแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ผ่านทุก
ช่องทาง โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี
๒.๓.๑.๕ ดาเนินการทางอาญาและวินัย แก่ข้าราชการตารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด
๒.๓.๒ ด้านทรัพยากรป่าไม้
ลัก
๒.๓.๒.๑ ให้ ความส าคัญ ในการสนองตามพระราชเสาวนีย์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้า ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะสร้างป่า ” โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสานึก
และปลูกฝังอุดมการณ์ในการรัก หวงแหนป่าไม้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาอย่างยิ่งกลุ่มเด็กแล ะเยาวชนรอบที่ตั้ง
หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ หรือในทุกโอกาส และให้ถือเป็นหน้าที่ของตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย
๒.๓.๒.๒ ใช้มาตรการข่าวเพื่อไปสู่การจับกุม ขยายผล และดาเนินคดีกับผู้ว่าจ้าง หรือนายทุน
ที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเน้นการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
๒.๓.๒.๓ ประสานแผนและบู รณาการ การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามผู้ ทาลาย
ทรัพห้ยากรป่
ถ าไม้ และสัตว์ป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๓.๓ ด้านอาชญากรรมอื่น ๆ
๒.๓.๓.๑ ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมตามแนวชายแดนให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นว่าตารวจตระเวนชายแดนเป็นที่พึ่งได้
๒.๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนหรือปฏิบัติก ารร่วมกับตารวจท้องที่ และตารวจ
หน่วยอื่น ๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของตารวจตระเวนชายแดน
๒.๓.๓.๓ น าเทคโนโลยีมาเสริมประสิ ทธิภ าพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
โดยเฉพาะภูมิประเทศสาคัญตามแนวชายแดน เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
๒.๓.๓.๔ เสริม สร้ างการมี ส่ ว นร่ว มของเครือ ข่ายภาคประชาชนในหมู่ บ้ านเป้ าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของแต่ละระดับหน่วย
๒.๔ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๔.๑ น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒.๔.๒ นาแนวทางสันติวิธี และงานการเมืองนาการทหารมาใช้เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
เจตนารมณ์ของ ผอ.รมน.ภาค ๔ และ ผบ.ศปก.ตร.สน. นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-๓๒.๔.๓ ใช้งานมวลชนสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในทุกระดับ
หน่วย
๒.๔.๔ ตารวจตระเวนชายแดนต้องเรียนรู้ ๙ ประการ คือ รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง รู้หลักศาสนาและ
วิถีชีวิตของประชาชน รู้เสียงสะท้อนของประชาชน รู้หลักสิทธิมนุษยชน รู้โครงสร้างและยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม รู้
นโยบายการทางาน รู้วิธีทางานมวลชน รู้สัจธรรมของการดาเนินชีวิต และรู้จักตนเอง จากนั้นให้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปทา
ความเข้าใจ สู่ประชาชนในทุกโอกาส
๒.๔.๕ ให้ประสานการปฏิบัติกับกับฝ่ายปกครอง กาลังประจาถิ่น และฝ่ายทหารในพื้นที่อย่างแน่น
แฟ้น โดยเฉพาะงานด้านการข่าว และให้มีการเยี่ยมเยียนติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดโดย
เด็ดขาด
๒.๔.๖ การปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย
ต้องปฏิบัติกับประชาชนทุกศาสนาอย่างเสมอภาค และไม่สร้างเงื่อนไข
๒.๕ การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.๕.๑ การเตรียมความพร้อมทั้งด้านกาลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอ และเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งจัดชุดช่าง
สนามและพยามบาลสนาม เยียวยาภายหลังเกิดภัยพิบัติ
๒.๕.๒ พัฒนาบุคลากรของหน่วย ให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๒.๕.๓ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒.๖ การบริหารจัดการที่ดี
๒.๖.๑ ด้านบุคลากร
๒.๖.๑.๑ ปลู กจิตสานึ กและสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตารวจ เพื่อให้
ข้าราชการตารวจประพฤติป ฏิ บั ติตนบนพื้น ฐานของความซื่อสั ตย์ สุ จริต ถูกต้อง และมี ค่านิยม มีความเป็น อยู่ที่
เรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๖.๑.๒ พัฒนาบุคลิกภาพของตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย ในด้านการแต่งกาย ทรงผม
การวางตน และการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน
๒.๖.๑.๓ พั ฒ นาและส่ งเสริม ให้ มีก ารฝึ กอบรมแต่ ล ะสายงานอย่างต่อ เนื่ อง ให้ เกิด ทัก ษะ
ความรู้ และความชานาญเฉพาะด้านอย่างเป็นมาตรฐาน
๒.๖.๑.๔ การพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม ความรู้และความสามารถ และ
หลักธรรมาภิบาล
๒.๖.๑.๕ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาแต่ล ะระดับ ชั้น ต้องกากับ ดูแลความประพฤติ ระเบียบวินั ยของ
ผู้ใต้บั งคับ บั ญ ชาอย่ างใกล้ ชิด และการปฏิบั ติทุก ภารกิจต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท อย่าให้ เกิดการสู ญ เสี ย
กาลังพล โดยเฉพาะภารกิจทางด้านธุรการ หรือภารกิจส่วนตัว

-๔๒.๖.๒ ด้านโครงสร้างหน่วย
๒.๖.๒.๑ การจัดสรรหากาลั งพลให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหลั ก และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยเหนือ
๒.๖.๒.๒ ปรั บ ปรุ งอัต ราการจั ดและอาวุธ ยุ ท โธปกรณ์ ข อง กองบั งคับ การต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๔ ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน
๒.๖.๓ ด้านระบบ
๒.๖.๓.๑ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อม สาหรับเป็นเครื่องมือของ
ผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทุกด้าน โดยนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๖.๓.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้าน และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในหน่วยและหน่วยงานอื่นได้
๒.๖.๓.๓ บริหารจัดการสถานีวิทยุตารวจตระเวนชายแดนให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์หน่วย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตารวจตระเวนชายแดนที่ถูกต้อง
๒.๖.๔ ด้านสถานที่
๒.๖.๔.๑ ปรับปรุงและพั ฒนาอาคารที่ทาการและปรับสภาพแวดล้อมของหน่วยระดับ กอง
บังคับการ, กองกากับการ, กองร้อยปฏิบัติการ และ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และสง่างาม
๒.๖.๔.๒ กาหนดให้มีกิจกรรม ๕ ส. ทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒.๖.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกาลังใจ
๒.๖.๕.๑ จัดระบบให้ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการตารวจ
และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๒.๖.๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจและครอบครัวให้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ
๒.๖.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการตารวจและครอบครัวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมี
พึงได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และเพียงพอ
๓. นโยบายเร่งด่วน
๓.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” รวมถึงน้อมนา
ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อย่างเต็มขีดความสามารถและ
สมพระเกียรติ

-๕๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยเฉพาะการขยายการพัฒ นาจากโรงเรียนสู่ชุมชนชายแดน และภารกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในทุก ๆ ด้าน
๓.๓ พัฒนาปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนให้ได้ตามมาตรฐาน มีความความมั่นคงปลอดภัย
และมีภูมิทัศน์สวยงาม
๓.๔ พัฒ นาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ รวมถึงจัดหาสิ่ งอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้คลอบคลุมชนิดของภัยต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
๓.๕ จัดเตรียมความพร้อมของกาลังพล เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่ ในภารกิจป้องกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบในสถานการณ์ต่าง ๆ
๓.๖ การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้ ค ลอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี
ปัญหา หรือพื้นที่จุดเสี่ยง
๓.๗ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดาเนินการใน ๒ ห้วงเวลา คือ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖
เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน
๒๕๖๓)
*****************************

นโยบายการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๔
*************************
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ ปกป้ อ ง เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข โดยเน้นให้ความสาคั ญ สูงสุดใน
ภารกิ จ การถวายความปลอดภั ย การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมถึงน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
๑.๒ การป้องกัน และรักษาสถานการณ์ ชายแดน เน้นการนางานมวลชนสั มพันธ์และปฏิบัติการ
จิ ตวิท ยามาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานชายแดน การจัด ท าระบบฐานข้อ มูล ด้านการข่าว การบู รณากา รร่ว มกั บ
หน่วยงานในพื้นที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
๑.๓ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสาคัญ โดยนโยบายรัฐบาลปัจจุบันเน้นการป้องกัน
ปราบปรามด้านยาเสพติดและด้านทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นจึงให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการกระทา
ผิดบริเวณแนวชายแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ให้ใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อไปสู่การจับกุม ขยายผล และ
ดาเนิ น คดีกับ ผู้กระทาผิ ดหรือผู้ว่าจ้าง รวมถึงการพัฒ นาช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือ
เบาะแส ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี และหากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
กระทาความผิด ให้ดาเนินการทางอาญาและวินัย แก่ข้าราชการตารวจที่เข้า ไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด สาหรับ
อาชญากรรมอื่น ๆ เน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อรับรู้ข้อมูลด้านข่าวสาร รวมทั้งให้การ
สนับสนุ นตารวจท้องที่ และตารวจหน่วยอื่น ๆ ภายใต้ขีดความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของตารวจ
ตระเวนชายแดน
๑.๔ การแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้งานการเมืองนาการทหารมา
ใช้เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา รวมทั้งเจตนารมณ์ของผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และผู้
บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึง
หลักการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคกับประชาชนในทุกศาสนา และไม่สร้างเงื่อนไข
๑.๕ การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน พัฒนาบุคลากรของหน่วยให้จิตสานึกในการให้บริการ
ประชาชนด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเตรียมความพร้อมทั้งใน
ด้านกาลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและรวดเร็ว เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ

-๒๑.๖ การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
๑.๖.๑ ด้านบุคลากร ต้องสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตารวจ ให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง การพัฒนาบุคลิกภาพของตารวจตระเวนชายแดน โดย
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น ต้องกากับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแต่ละสายงานอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติทุกภารกิจต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่
ประมาท อย่าให้เกิดการสูญเสียกาลังพล โดยเฉพาะภารกิจทางด้านธุรการ หรือภารกิจส่วนตัว
๑.๖.๒ ด้ า นโครงสร้ า งหน่ ว ย จั ด สรรหาก าลั งพลให้ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และ
ปรับ ปรุงอัตราการจัดและอาวุธยุ ทโธปกรณ์ ของ กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ให้ มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและการจัดหน่วยในปัจจุบัน
๑.๖.๓ ด้านระบบ มีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อม เพื่อติดตาม
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทุกด้าน โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทีเ่ ชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยและหน่วยงานอื่นได้
๑.๖.๔ ด้านสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาอาคารที่ทาการและปรับสภาพแวดล้อมของหน่วย
ระดับ กองบังคับการ, กองกากับการ, กองร้อยปฏิบัติการ และ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้มีความ
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และสง่างาม
๑.๖.๕ ด้านสวัสดิการและพัฒนาขวัญกาลังใจ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ และการได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้อย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และเพียงพอ
๒. นโยบายเร่งด่วน
๒.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” รวมถึง
น้อมนาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดยเฉพาะการขยายการพัฒนาจาก
โรงเรียนสู่ชุมชนชายแดน และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในทุก ๆ ด้าน
๒.๓ พัฒ นาปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบั ติการตามแนวชายแดนให้ได้ตามมาตรฐาน มีความความมั่นคง
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดกู้ชีพ
๒.๕ จัดเตรียมความพร้อมของกาลังพล เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่ ในภารกิจป้องกันและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในสถานการณ์ต่าง ๆ
๒.๖ การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้ ค ล อ บ ค ลุ ม ทุ ก
พื้นที่ที่มีปัญหา หรือพื้นที่จุดเสี่ยง
๒.๗ การติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม

