คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
กรมกิจการชายแดนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

กองแผนและโครงการ กรมกิจการชายแดนทหาร

คานา
กรมกิ จ การชายแดนทหาร เป็ น ส่ ว นกิ จ การพิ เศษหน่ ว ยงานหนึ่ ง ของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน มีหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการการประสานการจัดระบบป้องกัน เพื่อจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) ซึ่งมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ดังนั้น กรมกิจการ
ชายแดนทหาร ในฐานะที่รับผิดชอบการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จึงจัดทาคู่มือ
การประสานการจั ดระบบป้ องกั น เพื่ อจั ดระเบี ยบพื้ น ที่ ช ายแดน (อปป.) ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง การจั ด การประชุ ม
คณะอนุกรรมการการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกองแผน
และโครงการ กรมกิจการชายแดนทหาร ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นอื่ น ๆ ศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจ รั บ ทราบและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามขั้ น ตอนของการจั ด การประชุ ม
คณะอนุ กรรมการการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) ตามกระบวนการการ
ประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ การป ฏิ บั ติ ง าน ของ
กรมกิจการชายแดนทหารต่อไป
กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมษายน 2561
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ภาคผนวก
ผนวก ก การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการจัดประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

กระบวนการ : การประสานการจัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดระบบป้องกัน เพื่อจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) และการประชุมในลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อ ให้ ผู้ ที่ มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบในการจัด การประชุม การคณะอนุ กรรมการการประสานการจั ดระบบ
ป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) และการประชุมในลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาที่อาจขึ้นให้น้อยลง และการจัดการประชุมต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการประชุมที่มีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกัน

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดประชุมการคณะอนุกรรมการการประสานการจัดระบบป้องกัน เพื่อ
จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.) มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการ และมีกรมกิจการชายแดน
ทหาร เป็นสานักงานเลขานุการ โดยมีการกาหนดแนวทางของการประชุม และการฝึกอบรม ซึ่งมี 5 พันธกิจ คือ
๑. กาหนดให้มีระบบป้องกันในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งกาลังประชาชน อาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ่ง
อุปกรณ์จาเป็นให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่แนวชายแดน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร อีกทั้งให้มีการ
ฝึกอบรมกาลังประชาชนร่วมกับกาลังประจาถิ่น และกาลังประจาการให้พร้อมรับสถานการณ์ของภัยคุกคาม
ตั้งแต่ภาวะปกติ
๒. กาหนดให้มีการดาเนินงานทั้งปวงเพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านชายแดนเป็นชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง และ
สามารถควบคุมได้ เช่น ให้การศึกษา การปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นฐาน โดยมุ่งเน้นการ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๓. กาหนดให้ มีระบบการสื่ อสาร ที่มี ประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ชายแดน ด้ว ย
การบูรณาการเครือข่ายที่มีอยู่ และกาหนดแนวทางแก้ไขข้อจากัด/ข้อบกพร่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการอบรมกาลังประชาชนให้มีขีดความสามารถทั้งวิธีใช้และการบารุงรักษา
๔. กาหนดให้มีการบูรณาการแผนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน และให้มี
การซักซ้อมแผนปฏิบัติการให้เป็นผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่น แผนการอพยพประชาชน แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของอาเภอและจังหวัด ฯลฯ
๕. กาหนดให้มีระบบป้องกันในพื้นที่ตามแนวชายแดน ดาเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการสู้รบผู้หนีภัยจากการสู้รบ และกาลังจากภายนอกประเทศ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๖. พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ที่จัดอยู่ในระบบป้องกันและการสื่ อสารของ พมพ.ทภ.1 - 4
และ พมพ.กภ.1 – 3 รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. คาจากัดความ
คาศัพท์เฉพาะ
อปป.
นพช.

= คณะอนุกรรมการประสานการจัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
= คณะกรรมการนโยบายและอานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

อปช.
อปพ.
อปส.

= คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแปลงแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
= คณะอนุกรรมการอานวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
= คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กาหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบป้องกัน และการสื่อสารตามแนวชายแดน เพื่อจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติการของทหาร หน่วยราชการและหน่วยงานของรัฐ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ
๒. อานวยการ ประสานการปฏิบัติการและดาเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้
รบตามแนวชายแดนหรือได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบหรือกาลังจากภายนอกประเทศ เพื่อ
ดาเนินงานนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ อปป. มอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายและอานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(นพช.) หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (อปป.)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ หรื อ นพช. ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรี หรื อ รองนายกรัฐ มนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็น ประธาน และได้จัดตั้งคณะอนุ กรรมการ เพื่ อ
ปฏิบัติงานอีก ๔ คณะ ประกอบด้วย
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแปลงแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เรียกโดยย่อว่า อปช. มี รอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
- คณะอนุ กรรมการอานวยการและประสานการพัฒ นาเพื่ อเสริมความมั่นคงของชาติ เรียกโดยย่อว่า
อปพ. มีผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นประธานอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูง เรียกโดยย่อว่า อปส.
มี รองเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ม อบหมาย เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน เรียกโดยย่อว่า อปป.

ครม.
สมช.
(นพช.)
อนุฯ เฉพาะกิจ
แปลงแผนพัฒนา
เพื่อเสริมความ
มั ่นคงของชาติ
(อปช.)

อนุฯ อานวยการ
และประสานการ
พัฒนาเพื่อเสริม
ความมั ่นคงของชาติ

(อปพ.
อปพ.)

ทบ./ศปก.ทบ.
ศปก. ทภ. 1-4
พมพ.ทภ.1-4/กอ.รมน.ภาค

อนุฯ เฉพาะกิจเพื่อ
แก้ไขปั ญหาความ
มั ่นคง เกี่ยวกับ
ชุมชนบนพื้ นที่สูง
(อปส.)

กสจ.
สล.นพช.
อนุฯ ประสานการ
จัดระบบป้ องกัน
เพื่อจัดระเบียบ
พื้ นที่ชายแดน
(อปป.
อปป.)

ทร./ศปก.ทร.
ศปก.กภ.1-3
พมพ.กภ.1-3

กกจ.

กบจ.
กอ.รมน.
จังหวัด

ซึ่ง อปป. เป็น ๑ ใน ๔ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งฝ่าย
พลเรือน และฝ่ายทหาร จานวน ๒๑ คน ดังนี้
(๑) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานอนุกรรมการ
(๒) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่ง
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมาย
(๓) เสนาธิการทหาร
รองประธานอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
รองประธานอนุกรรมการ
(๕) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
(๖) ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
(๗) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
อนุกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๘) ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(๙) ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
อนุกรรมการ
(๑๐) ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย
อนุกรรมการ
(๑๑) ผู้แทนกองทัพบก
อนุกรรมการ
(๑๒) ผู้แทนกองทัพเรือ
อนุกรรมการ
(๑๓) ผู้แทนกองทัพอากาศ
อนุกรรมการ
(๑๔) ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อนุกรรมการ
(๑๕) ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร
อนุกรรมการ
(๑๖) ผู้แทนศูนย์อานวยการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย อนุกรรมการ
(๑๗) ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(๑๘) ผู้แทนหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
อนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง
(๑๙) เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
อนุกรรมการและ
กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขานุการ
(๒๐) ผู้อานวยการกองกิจการเพื่อความมั่นคง
อนุกรรมการและ
กรมกิจการชายแดนทหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(๒๑) ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร
อนุกรรมการและ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยปฏิบตั ิงาน อปป.

๑. ทบ./ศปก.ทบ.
- พมพ.ทภ.๑ – ๔
๒. ทร./ศปก.ทร.
- พมพ.กภ.๑ – ๓ กร.

- ศปชด.ทภ.๑ - ๔
- ศปชด.กปช.จต.

๓. กรมการสื่อสารทหาร
๔. กรมแผนทีท่ หาร
๕. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผังการจัดหน่วยปฏิบัติงานภายใต้ อปป.
อปป.
ผบ.ทหารสูงสุด/ประธาน

ทบ./ศปก.ทบ.

ทร./ศปก.ทร.

ฝกร.ศปก.ทบ.

ฝยก.ศปก.ทร.

ทภ./ศปก.ทภ./พมพ.ทภ.
ศปชด.ทภ.

กกล.ฯ

ศปก.กภ.
๑– ๓ กร.
พมพ.กภ. ๓

ฃด.ทหาร/สล.อปป.

ผท.ทหาร
สล.พมพ.ศปก.ทร.
กปช.จต.
ศปชด.กปช.จต.

ฉก.ปชด.จันทบุรี

ฉก.ปชด.ตราด

ชค.ปชด.กกล.ฯ (๘)
ชป.
ชป.ปชด.
(๒๘ ชป.)

สาระสาคัญ

(๒ ชป.)

ชป.
(๓ ชป.)

สส.ทหาร

นทพ.

นโยบายและมาตรการในการจัดระบบป้องกันและการสื่อสาร เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
วิสัยทัศน์
“ จัดระบบป้องกันและการสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสั นติและมีการ
พั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น และเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ฝ่ ายในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการประเมิ น คาดการณ์ และ
เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้า ”

พันธกิจ ที่ต้องดาเนินการ ๕ ประการ คือ
-

การจัดระบบป้องกัน
การสื่อสาร
การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
การ ปจว./ปชส.และการช่วยเหลือประชาชน
การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ มี ๕ ประการ คือ
๑. เพื่อจั ดระบบป้ องกันในพื้น ที่บริเวณชายแดน ชายฝั่ งทะเลและเกาะแก่ง ให้ สอดคล้องกับแผน
ป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ด้วยการผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒. เพื่อจัดวางระบบสื่อสารบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ให้มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม
และเชื่ อ มโยงระหว่า งฝ่ ายทหาร ฝ่ ายปกครอง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครัฐ และเอกชนให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ใน การติดต่อสื่อสารร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาชนมีจิตสานึกด้านความมั่นคงและเกิดความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน
๔. เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ที่ได้รับความเดือดร้อน
และผลกระทบจากปัญหาความมั่นคง
๕. เพื่อ ให้ส ามารถอานวยการประสานงาน กากับดูแล และติดตามประเมินผลการจัดระบบป้องกัน
และการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการดาเนินการ
๑. การจัดระบบป้องกัน
๑.๑ ให้หมู่บ้านในตาบลชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง และหมู่บ้านที่มีปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่เป้าหมาย มีระบบป้องกันที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
๑.๒ ประชาชนในหมู่บ้ านได้รับ อาวุธยุทโธปกรณ์ และสื่ ออุป กรณ์ ที่จาเป็ นเพื่อสนับสนุน การ
ปฏิบัติการทางทหารเมื่อมีเหตุการณ์จาเป็น
๑.๓ ประชาชนได้ รั บ การฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ ก าลั ง ประจ าถิ่ น และก าลั ง ประจ าการพร้ อ มรั บ
สถานการณ์ตั้งแต่ยามปกติ

๑.๔ ให้มีการจัดระบบหมู่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนในหมู่บ้านตาบลชายแดน ชายฝั่งทะเลและ
เกาะแก่ง โดยเน้ น ความมีเอกภาพและประสิ ทธิภ าพ และให้ มีอุป กรณ์ ป้ องกัน ภั ยเบื้ องต้ น พร้อ มทั้ งจัด ท า
แผนการระวังป้องกันชุมชน
๑.๕ ผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนา และป้องกันปัญหาใน
พื้ น ที่ โดยมี ก ารประสานและวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ป้ อ งกั น ความซ้ าซ้ อ นในการ
ดาเนินงาน
๑.๖ เป้ าหมายด้ านคน/ชุ มชน จะต้ องพั ฒ นาก าลั งประชาชนและบุ คลากรจากทุ กภาคส่ วนที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งให้มีจิตสานึกในความรักชาติ หวงแหนแผ่นดิน มีความ
เข้มแข็งและมีความพร้อม สามารถผนึกกาลังปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายทหาร และส่วนราชการต่าง ๆ ในการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแผนป้องกันประเทศ และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๒. การจัดระบบการสื่อสาร
๒.๑ พื้นทีช่ ายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นข่าย
แจ้งเตือนภัยได้ตั้งแต่ในสถานการณ์ปกติ
๒.๒ จัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศทางบกและทางทะเลในพื้นที่ขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ
และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นระบบ
๒.๓ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประชาชนและอาสาสมัครทางทะเล รวมทั้งมีการอบรมเพื่อให้ความรู้
ในการใช้งานและปรนนิ บั ติบ ารุงเครื่ องมื อสื่ อสารให้ ส ามารถใช้งานได้อย่างต่ อเนื่องและให้ ส ามารถรายงาน
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้
๓. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๓.๑ คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถควบคุมได้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๓.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ให้เอื้ออานวยต่อการอยู่อาศัยและการ
ประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ จัดการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และจัดระเบียบการสัญ จรข้ามแดนช่องทางผ่าน
เข้า
– ออก ทั้งทางบกและทางน้ า เพื่ อป้ องกันปั ญ หาที่ เกิดขึ้น รวมทั้ งให้ เอื้อต่อการสนับสนุน การพั ฒ นาและ
ส่งเสริมการค้าชายแดนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๓.๔ เป้าหมายด้านพื้นที่ จะต้องพัฒนาและสร้างแนวเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลให้มีความ
ชัดเจน ตลอดจนบารุงรักษาบูรณะหลักเขตแดน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเจรจาแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้ง
ทางบก และทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของร่องน้าหรือ
แม่น้าที่ทาให้พื้นที่ทางพื้นดินเปลี่ยนแปลงไป
๓.๕ ประสานระบบการชลประทาน เช่น การขุดคูคลอง การสร้างอ่างเก็บน้า และการปลูกป่า
ให้เป็นเครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกันการรุกล้าอธิปไตยและการกระทาผิดกฎหมาย อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
๔. การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือประชาชน
๔.๑ ดาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ
เกาะแก่งให้มีจิตสานึกด้านความมั่นคง รักและหวงแหนแผ่นดิน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการด้วยความเต็มใจ ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบ
๔.๒ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ให้
ตระหนักถึงความสาคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเข้าใจถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเลและเกาะแก่ง และแก้ปัญหาด้วยความริเริ่มของชุมชนเอง

๔.๓ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความมั่นคงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนการอพยพประชาชน แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปฏิบัติ
ช่วยเหลือทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ที่จาเป็นไว้แต่เนิ่น
๕. การติดตามประเมินผล
๕.๑ ดาเนินกรรมวิธีข้อมูล ด้วยการจัดเก็บ บันทึก การวิเคราะห์และการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการติดตามผลและประเมินกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง
หรือแผนแม่บทที่ได้วางไว้ล่วงหน้า
๕.๒ น าผลจากการประเมินที่ได้รับมาปรั บปรุงหรือเปลี่ ยนแปลงการดาเนินงานให้ เหมาะสม
สอดคล้องต่อสถานการณ์เพิ่มยิ่งขึ้น
๕.๓ ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการ โดยพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ๓ ประการ ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency)
ประสิ ทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ว่าเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือไม่
นโยบายและมาตรการการจั ด ระบบป้ อ งกั น และการสื่ อ สารเพื่ อ จั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ช ายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
๑. การจัดระบบป้องกัน
๑.๑ นโยบาย
๑.๑.๑ พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ให้มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๑.๑.๒ จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหาในพื้นที่แนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและ
เกาะแก่งตามสภาพปั ญ หาของแต่ล ะพื้ น ที่ เพื่ อกาหนดแนวทางการพัฒ นาและแก้ไขปัญ หาให้ เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
๑.๑.๓ ให้ มีการจัดระบบป้องกันตามหมู่บ้านและกลุ่ มพลังมวลชนในบริเวณชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ลดความซ้าซ้อน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารและหน่วยราชการต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะไม่ปกติ
๑.๑.๔ ให้มีการฝึกอบรมกาลังประชาชนร่วมกับกาลังประจาถิ่น และกาลังประจาการตาม
แผนป้องกันประเทศ และมีการทดสอบแผนเผชิญเหตุเป็นประจาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมั่นใจ
๑.๑.๕ ให้มีการฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนปัญหา รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการข่าวของทางราชการและการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
๑.๑.๖ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข่าวสารในพื้นที่ขึ้นเพื่อทาหน้าที่รายงานข่าวสาร
๑.๑.๗ ดาเนิ น การจัดตั้งแหล่ งข่าวภาคประชาชน เพื่อทาหน้ าที่รายงานข่าวสารด้ว ย
เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการเสียสละและความรักชาติเป็นหลัก
๑.๑.๘ ส่ งเสริ มและสนับ สนุนให้ มีการจัด ตั้งกลุ่ มอาสาสมัครประชาชนและจัดระบบ
หมู่บ้ านเพื่อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เข้าไปช่ว ยเหลื อในการแก้ไขปัญ หาที่ ส าคัญของ
หมู่บ้านและชุมชนชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อเสริมงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

๑.๑.๙ ดาเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่จาเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของตนเองและเป็นการป้องกันตนเอง
ในขั้นต้น
๑.๑.๑๐ สิ่ งอุปกรณ์ ที่จะใช้ กับกาลังประชาชนให้พิจารณาสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ ในภาคเอกชน
โดยทั่วไปก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในสภาวะปกติ แต่ยังเอื้อประโยชน์ให้สามารถ
ใช้ในการปฏิบัติการได้ในสภาวะไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้น
๑.๒ มาตรการดาเนินการ
๑.๒.๑ จัด ทาแผนพัฒ นาขีดความสามารถของกาลั งพล ตลอดจนอบรมและปลู กฝั ง
อุดมการณ์ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการทุกระดับและประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ให้
มีจิตสานึกด้านความมั่นคง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหาร และหน่วยราชการ
๑.๒.๒ จัดลาดับความเร่งด่วนและความสาคัญของพื้นที่ด้วยการจัดทาเอกสารวิเคราะห์ ภัย
คุกคามต่อความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๒.๓ กาหนดระบบเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ด้วยการจัดทาแผน
ป้องกันในเขตรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ โดยเน้นสภาพแวดล้อมพิเศษในพื้นที่ปฏิบัติการวิถี
ชีวิตของชุมชนและปัญหาบริเวณชายแดน และชายฝั่งทะเลของแต่ละกองทัพภาค และกองเรือภาค รวมทั้งการนา
ระบบหมู่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเข้าร่วมระดมสมองในการวางแผนการ
ใช้กาลัง
๑.๒.๔ เตรียม/สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ ที่จาเป็นด้วยการจัดระบบจัดหา
สะสม เก็บรักษา ควบคุม และแจกจ่าย
๑.๒.๕ เสริมสร้างระบบตรวจการณ์ ด้วยการให้มีการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง อย่างต่อเนื่อง เพ่งเล็งพื้นที่ ที่
มีปัญหาด้านความมั่นคง เช่น ปัญหายาเสพติด การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้าย เป็นต้น
๑.๒.๖ ให้มีการฝึกจัดตั้งกาลังประชาชน กลุ่มอาสาสมัครทางทะเลโดยให้มีการ
ดาเนินการจัดตั้งกองร้อยกาลังประชาชนในตาบลชายแดน ชายฝั่ง ทะเลและเกาะแก่ง และฝึกทบทวนกาลัง
ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครทางทะเลที่ได้จัดตั้งไว้แล้วร่วมกับกาลังประจาถิ่นและกาลังรบหลักตามแผนป้องกัน
ประเทศให้ มีการน ากาลั งประชาชนเข้ามาฝึ กร่วมตามแผนเผชิญ เหตุของกาลังป้องกันชายแดน รวมทั้งให้ มี
มาตรการด้านการข่าว โดยเฉพาะการข่าวภาคประชาชน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารและหน่วยราชการ
๒. ด้านการสื่อสาร
๒.๑ นโยบาย
๒.๑.๑ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง สถานี ค วบคุ ม ข่ า ยการสื่ อ สารบนบก เพื่ อ ควบคุ ม การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบกกับทะเล ให้สามารถดารงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นประโยชน์ในงานด้าน
การข่าวอีกด้วย
๒.๑.๒ พิจารณาวางแผนการจัดระบบสิ่ งอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารให้เป็นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่สามารถจัดหา ทดแทนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ ด าเนิ น การจั ด หา ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในพื้ น ที่ ให้ ส ามารถด ารงการ
ติดต่อสื่อสารในระดับตาบลให้ได้ และใช้เป็นข่ายการรายงานเหตุการณ์ที่สาคัญได้อย่างแท้จริง

๒.๑.๔ เครือข่ายของทางราชการจัดเป็นเครือข่ายหลัก และจัดอยู่ในชั้นความลับ จึงต้อง
พิจารณาใช้เฉพาะระหว่างส่ วนราชการกับส่ วนราชการก่อน และต้องมีแผนการติดต่อสื่ อสารระหว่างหน่ว ย
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจา (รปจ.) ของหน่วยเป็นหลัก
๒.๑.๕ การใช้ข่ายการติดต่อสื่อสารทางดาวเทียมให้พิจารณาในพื้นที่ทะเล หรือพื้นที่
ห่างไกลเป็นอันดับแรก รวมทั้งนามาเสริมข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในปกติเท่าที่จาเป็น
๒.๑.๖ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศในทุกตาบล โดยการฝึกอบรมประชาชนให้
เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยความริเริ่มของชุมชนเอง และมีศูนย์ข่าวสารทั้งทางบกและทาง
ทะเลเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๗ ให้พิจารณากาหนดมาตรการในการรายงานข่าวสาร ในช่องทางที่รวดเร็วที่สุด
๒.๒ มาตรการดาเนินการ
๒.๒.๑ จัดทาแผนเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างบกกับทะเล ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ หากไม่
พอเพีย งให้ริเริ่มทาแผนจัดหาเพิ่มเติม บู รณาการเครือข่ายของหน่วยราชการเข้าด้วยกัน รวมทั้งเครือข่าย
ดาวเทียม จัดตั้งศูน ย์ข้อมูลข่าวสารทางบกและทะเลในระดับท้องถิ่น การวางระบบสื่อสารภายในหมู่บ้าน/
ชุมชนชายแดน รวมทั้งหมู่บ้านชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งให้เกิดประสิทธิภาพทั้งภายในและระหว่างกันตามพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารและหน่วย
ราชการต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
๒.๒.๒ การฝึกอบรมใช้เครื่องมือ การบารุงรักษา วิธีการรายงานข่าวสารที่รวดเร็วทันเวลา
ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย เป็นพื้นฐานที่จาเป็นต่อประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารโดยรวม รวมถึง
การจัดกลไก ช่องทาง และแนวทางปฏิบัติ ในการรายงานข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนให้กับฝ่ายท หาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในเรื่องภัยคุกคาม ภัยอันตราย ความเคลื่อนไหวของบุคคล องค์กร กลุ่ม
บุคคล หรือยานพาหนะ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และให้มีระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถนาเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ประกอบการดาเนินงานของหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
๓. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๓.๑ นโยบาย
๓.๑.๑ ให้มีการพัฒนาคน ชุมชนและสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและศักยภาพของแต่ละชุมชน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและด้านอื่นๆในแต่ละพื้นที่
๓.๑.๒ เสริ มสร้างศัก ยภาพของคน ชุม ชน และพื้ น ที่ เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นา
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๓ ให้มีการจัดระบบตรวจการณ์ โดยการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ
๓.๑.๔ พิ จ ารณ าในการจั ด สร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ า ระบบคู ค ลองเพื่ อ การส่ ง น้ า
ในการเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ โดยใช้เป็นเครื่องกีดขวางในการเคลื่อนที่จาก
ภายนอกประเทศ แต่อานวยประโยชน์ด้านการชลประทานให้กับประชาชนในสภาวะปกติ
๓.๑.๕ ดาเนินการปลูกสวนป่าในพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้า
ลาธารและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเป็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และจากัดการตรวจการณ์จาก
ภายนอกประเทศ
๓.๑.๖ ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดนตาม
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางน้าและทางบก

๓.๑.๗ ด าเนิ น การจั ด ทะเบี ย นเรือ เพื่ อจั ด ระเบี ย บเรือ ในพื้ น ที่ แ ละควบคุ ม เรื อ
ในการเข้า – ออก ตามท่าเทียบเรือหรือชายฝั่ง เพื่อจัดระเบียบการข้ามเขตแดนของประชาชนในแม่น้าที่เป็นเขต
แดนระหว่างประเทศ
๓.๑.๘ ดาเนินการการควบคุมเรือในทะเลโดยประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและ
การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
๓.๑.๙ ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม งานอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูชายฝั่ง งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในทะเลโดยการ
จัดเป็นกลุ่มหรือชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูขึ้น
๓.๒ มาตรการดาเนินการ
๓.๒.๑ กาหนดลาดับความเร่งด่วน/สาคัญของปัญหาในชุมชนชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง ด้วยการปรับปรุงแผนงานการจัดทายุทธศาสตร์ การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและออกคาสั่งที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
๓.๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสารวจ และจัดทาหลักเขตแดน
ได้แก่ กรมสนธิสั ญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
รับผิดชอบเขตแดนทางบก และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รับผิดชอบเขตแดนทางทะเล
๓.๒.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ให้ เข้ าใจถึงสถานการณ์ ค วามมั่ น คงในพื้ น ที่ และผลกระทบที่ อ าจเกิด ขึ้ น ต่ อ ประเทศเป็ น ส่ ว นรวม รวมถึ ง
กฎระเบียบของทางราชการ ในขณะเดียวกันให้มีการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ เพื่อ
จูงใจประชาชนไม่ให้ละทิ้งถิ่นฐาน
๓.๒.๔ จัดระบบหมู่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนตลอดจนอาสาสมัครบริเวณชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง โดยเน้นความมีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อน
๓.๒.๕ ให้ มี การจัดระเบี ยบการสั ญ จรข้ามแดนทั้ งทางบก และทางน้ า รวมทั้ ง
จัดการในกรอบของกฎหมาย ให้เรือในเขตชุมชนชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งเกิดความเป็นระเบียบ
โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชน
๓.๒.๖ จั ด ระเบี ย บชายแดนเพื่ อ ป้ องกั น ผู้ ลั ก ลอบเข้ าเมื อ งและแรงงานต่ างด้ าว
ผิดกฎหมาย ผู้หนีภัยการสู้รบและพื้นที่พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้หนีภัยการสู้รบ รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจ
คนเข้าเมืองและการสกัดกั้นการเข้ามา
๔. การปฏิบัติการจิตวิทยา/การประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือประชาชน
๔.๑ นโยบาย
๔.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชาติเข้าใจวิถีชีวิตและปัญหาของราษฎรตาม
แนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของราษฎรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม และให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน
๔.๑.๒ ปลูกจิตสานึกผู้ประกอบธุรกิจการค้าในพื้นที่เป้าหมายกับประเทศเพื่อนบ้านให้
คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว ด้วยการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมและยึดมั่นใน
ข้อตกลง
๔.๑.๓ สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสานึกด้านความมั่นคงของราษฎรในพื้นที่แนว
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ให้รักและหวงแหนแผ่นดิน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ตระหนักถึงปัญ หาและการ
ผนึกกาลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนด้วยความริเริ่มของชุมชนเอง

๔.๑.๔ พิจารณาจัดทาแผนการป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณ
ภัยรวมทั้งผู้ประสบภัยคุกคามเฉพาะพื้นที่ โดยประสานกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ด้วย
เครื่องมือและกาลังพลที่มีอยู่
๔.๑.๕ ให้มีการซักซ้อมและทดสอบแผนการอพยพประชาชน และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจา
๔.๒ มาตรการดาเนินการ
๔.๒.๑ ใช้มาตรการ การ ปจว. การ ปชส. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารและชี้แจง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงของแต่ละด้านที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหาร
สร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี เสริมสร้างทัศนคติความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการต่าง ๆ กับ
ประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ของรัฐสื่อมวลชน
สถาบันวิชาการเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
๔.๒.๒ มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคาม
ทุกรูป แบบรวมถึงภัย พิ บั ติต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบที่ เกิดจากการสู้ รบบริเวณชายแดน ด้วยการเตรียม
แผนการอพยพ การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
๕. การติดตามและประเมินผล
๕.๑ นโยบาย
๕.๑.๑ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
๕.๑.๒ ให้ น าผลจากการประเมิน มาพิจารณา ปรับปรุง แผนงานและแนวทางใน
การดาเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕.๑.๓ ให้จัดตั้งองค์กรนาเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
๕.๑.๔ พิจารณาผู้นาตามธรรมชาติที่ผ่านการอบรมตามโครงการต่างๆ เป็นองค์กร
นาในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ในระดับชุมชน/หมู่บ้านถึงระดับตาบล พร้อมจัดทาข้อมูลไว้เพื่อการดารงการ
ติดต่ออย่างใกล้ชิด
๕.๑.๕ ดาเนิ นการกิจกรรมที่ให้ องค์กรนาที่ได้จัดตั้งไว้มีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
ด้วยการนาเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญของชาติหรือการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน เป็นต้น
๕.๑.๖ จัดให้มีการสัมมนาเป็นประจาทุกปี เพื่อทราบผลการดาเนินงาน ปัญหา
ข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข และกาหนดแนวทางในการดาเนินการต่อไป
๕.๑.๗ นาผลจากการสัมมนามาพิจารณากาหนดตัวบุคคลและแนวทางการปฏิบัติ
ให้สามารถจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ดาเนินไปอย่างมีเอกภาพดุลยภาพ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ๒ มาตรการดาเนินการ
๕.๒.๑ จัดให้ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่
ชัดเจนในเรื่องการวางแผน การประสานงาน การงบประมาณ การรายงาน และอื่นๆ
๕.๒.๒ จัดตั้งองค์กรนาในการดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ของข้ าราชการ ตรวจสอบความต้ องการของประชาชนในพื้ น ที่ ช ายแดน ชายฝั่ งทะเลและเกาะแก่ ง
ตลอดจนการดาเนินงานเป็นส่วนรวม โดยมุ่งผลประโยชน์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

๕.๒.๓ ให้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานในการจัดระบบ
ป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดข้องของการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อปป. ทราบปีละ ๒ ครั้ง ( ๖ เดือนต่อครั้ง)
๕.๒.๔ ก าหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ตลอดจนการดาเนินงานเป็นส่วนรวม โดยมุ่งผลประโยชน์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

5. กระบวนการ (Work Flow) :
ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) แบ่งตามลักษณะ
ของขั้นตอนการประชุม ดังนี้
5.1 การประชุมคณะกรรมการสานักงานเลขานุการ เป็นการเตรียมการประชุมของสานักงานเลขานุการก่อน
เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวทางในการประชุ ม และเตรี ย มการเพื่ อ ประสานการปฏิ บั ติ ก่ อ นการประชุ ม อย่ า ง
เป็นทางการ
5.2 การประชุมกองอานวยการเลขานุการ เป็นการจัดเตรียมการประชุมกับส่วนราชการในสายงาน ใน
ระดับนโยบายและระดับ พื้นที่ เพื่อ ร่วมกัน หารือจัดเตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้น ที่ให้เป็นรูปธรรม
ก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ
5.3 การประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เป็นการประชุมใหญ่ โดยมี ผบ.ทสส.เป็นประธาน สาหรับ
การประชุ ม กอ.นชท.สั ญ จร ด้ า นต่ าง ๆ นั้ น ผบ.ทสส. หรื อ ผู้ แ ทน เป็ น ประธานร่ว มกั บ ส่ ว นราชการของ
กระทรวงมหาดไทย
แต่ละขั้นตอนการประชุมมีการดาเนินการ ดังนี้
1.ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดการประชุม ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล กาหนดการ
ประมาณการ และรายชื่ อ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม การประชุม ตามข้ อ 5.1 ,5.2 และ 5.3 อยู่ ในอ านาจอนุ มั ติ ข อง
จก.ชด.ทหาร/ ลก.กอ.นชท.
2.เตรียมงานเอกสาร เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ และแบ่งมอบงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ติดตามผลและ
ซักซ้อมการปฏิบัติตามวันเวลาที่เหมาะสม โดยกาหนดหน่วย/ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน
4.ชี้แจงผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ประสานวันเวลา สถานที่ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงก่อน
การประชุมอย่างน้อย 3 วันทาการ
5. ดาเนินการประชุม
6. สรุปรายงานผลการประชุมนาเรียน ผบ.ทสส. และ กราบเรียน นรม.
7. แจกจ่ายผลการประชุมให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1.
ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดการประชุมฯ

2.
อนุมัติให้
จัดการประชุมฯ

3.
เตรียมเอกสารเชิญประชุม
ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นก่อนการประชุม
2 สัปดาห์ - จัดทาเรื่องขออนุมัติหลักการและ - กพม.สพม.ชด.ทหาร
งบประมาณจัดการประชุม

1 สัปดาห์ - ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอนุ มั ติ ห ลั ก การ- - กพม.สพม.ชด.ทหาร
จั ด การและงบประมาณจั ด การ
ประชุ ม คณะกรรมการส านั กงาน
เลขานุการ
- กรณี ไม่อนุมัติห ลั กการฯต้องเริ่ม
ขั้นตอนลาดับที่ 1 ใหม่

1 สัปดาห์ - แจ้งกาหนดวันประชุม
- กพม.สพม.ชด.ทหาร
- จัดทาระเบียบวาระการประชุมฯ
- จัดทาเนื้อหาการประชุมฯ
- เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
- ส่งเอกสารประกอบการประชุม
- ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นการประชุม
2 วัน

ดาเนินการประชุม
1 วัน

- กองเลขานุการร่วมจะประชุม
- กพม.สพม.ชด.ทหาร
ล่วงหน้าเพื่อจัดทาบันทึกการ
ประชุมให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม
อย่างเป็นทางการ
- ดาเนินการประชุมอย่างเป็น
ทางการตามระเบียบวาระการ
ประชุม

ขั้นหลังการประชุม
(จะกระทาเฉพาะหลังจากการประชุมกองเลขานุการและการประชุมอย่างเป็นทางการ)

ลาดับที่
5.

ผังกระบวนการ
จัดทาสรุปประเด็นฯ
รายงานผลการประชุม
ผบ.ทสส./ผอ.นชท.
และกราบเรียน นรม.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 สัปดาห์ - สรุ ป ป ระเด็ น ส าคั ญ และ ห า - กพม.สพม.ชด.ทหาร
แนวทางในการแกไขปั ญ หาเสนอ
ต่อ ครม. เพื่ อด าเนิ น การแก้ ไขใน
ระดับนโยบายต่อไป

6.
แจกจ่ายรายงานการประชุม
และทาหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
ในสายงาน กอ.นชท.
ทราบ

1 เดือน

- ส รุ ป ป ระเด็ น ส าคั ญ เพื่ อเป็ น - กพม.สพม.ชด.ทหาร
แนวทางในการให้ ส่ ว นราชการ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

:
:
:
:
:
:

วางแผนจัดการประชุมชี้แจงงบประมาณของหน่วยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
ส่วนราชการใน ชด.ทหาร วางแผนกาหนดห้วงเวลาใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
กากับดูการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยอย่างใกล้ชิด
เร่งรัดการใช้จ่าบงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส
รายงานผลการดาเนินงานด้านงบประมาณนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย และนาส่งงบประมาณที่ไม่สามารถดาเนินการได้ให้
สปช.ทหาร
: ประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาข้อขัดข้องเสนอแนะให้กับ นขต.ชด.ทหาร ทราบ เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป
: รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องเสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป
: สาเนาให้แจกจ่ายรายงานการประชุมพร้อมสาเนาบันทึกการประชุมให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

