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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 และการทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการการประชุม
คณะกรรมการตามกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประชุมคณะกรรมการตามกลไกความร่วมมือของกระทรวงกลาโหม ซึ่ง กรมกิจการชายแดนทหาร ในฐานะ
ที่รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยเรื่อง การจัดการ
ประชุ ม ร่ ว มคณะกรรมการตามกลไกความร่ว มมื อ เพื่ อเป็ น แนวทางในการจั ดการประชุม ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกองแผน
และโครงการ กรมกิจการชายแดนทหาร ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นอื่ น ๆ ศึ ก ษา ท าความเข้ าใจ รั บ ทราบและสามารถปฏิ บั ติ ได้ ต ามขั้ น ตอนของการจั ด การประชุ ม ร่ ว ม
คณะกรรมการตามกลไกความร่วมมือ ตามกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์แ ละความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึ ง หวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านของกรม
กิจการชายแดนทหารต่อไป
กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมษายน 2561
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บทสรุปผู้บริหาร
กระบวนการจัดทาได้ศึกษาข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านในทุกและนโยบาย ยุทธศาสตร์ของไทยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี มาตรวจสอบ จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์
โอกาส และอุปสรรคสาหรับการพิจารณากาหนดเป้าหมาย แนวทาง และเครื่องมือโดยมองภาพว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการดาเนินงานของ ทท. ในการสนับสนุนงานในระดับชาติ ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุน
การพัฒนาตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
แผนการดาเนินงานดังกล่าว ได้จัดทาให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์และนโยบายของ ผบ.ทสส.“เทิดราชัน
ทันสมัย พัฒนา”และเป้าหมายการดาเนินงานของ บก.ทท. ในห้วง ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) “ปรับการบริหาร
จัดการ สานต่องานพัฒนา ปวงประชาสุขใจ ปลอดภัยคุกคาม สง่างามประชาคมโลก”และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติงานประจาปีของ บก.ทท.
กล่าวโดยสรุปแผนการดาเนินงาน
การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนมุ่งเน้นความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดนร่วม และการจัด
ระเบี ย บและพั ฒ นาชายแดนไปพร้ อ มกั น ในลั ก ษณะคู่ ข นาน ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ปั ญ หาต่ า งๆ และ
ความสัมพันธ์อันดีของประชาชนสองประเทศ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมายในภาพรวมทุกด้านคือความสัมพันธ์ที่ดี
นามาซึ่งการลดโอกาสความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนสนับสนุนการพัฒนาร่วมและการ
เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ขณะที่เป้าหมายแต่ละด้านแตกต่างกันตามบริบทของความสัมพันธ์
ด้านกัมพูชา ที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับไทย ทีเ่ ป็นไปในลักษณะไม่แน่นอน ด้วยปัญหาเรื่องเขตแดนและ
การเมืองในประเทศกัมพูชารวมทั้งการที่กัมพูชามักแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ปัญหาของไทยในโอกาสต่างๆ
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญไม่มากนัก ต่อความร่วมมือในระดับท้ องถิ่น โดยมุ่งในระดับรัฐบาลหรือหวังผลระดับ
นานาชาติ ถึงแม้ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีอยู่นี้ให้มีความมั่นคงยั่งยืน ไปสู่การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพรมแดนในลักษณะการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ร่วมในพื้นที่ทับซ้อน ความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การดาเนินความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีกับเวียดนามในทิศทางที่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาร่วมพื้นที่
ชายแดน โดยน าโครงการพระราชดาริเข้าไปเผยแพร่ รวมถึงการสนับ สนุน การค้ าชายแดน และเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
ด้านลาว สายสัมพันธ์กับไทยมีความใกล้ชิด เนื่องด้วยการมีวัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ส่วน
หนึ่ งลาวยั งคงมี ทั ศ นคติ ในทางลบ โดยเป็ น ผลพวงจากประวั ติ ศ าสตร์แ ละความรู้ สึ ก ว่ าถู ก ไทยดู แ คลน จึ ง
กาหนดให้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ร่วมพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านเมียนมา รัฐบาลมีภาวะผู้นาสูงโดยเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ใน
ด้านความสัมพันธ์กับไทย เมียนมามีความรู้สึกที่ดีและไว้วางใจไทยค่อนข้างมาก สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อความ
ร่วมมือที่สาคัญคือประเทศเมียนมาที่ประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มที่มีอิทธิพลในแต่ละรัฐโดยเฉพาะพื้นที่
ชายแดนในขณะที่นโยบายปรองดองยังไม่ประสบผลสาเร็จจึงกาหนดให้มีการดาเนินงานความร่วมมือต่างๆ ที่เริ่ม
จากส่วนกลางและการขยายผลมาสู่พื้ น ที่ช ายแดน ควบคู่ไปกับ การดาเนินการกลไกความร่วมมือในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความแนบแน่นยิ่งขึ้น นาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในหลายเรื่องๆ ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะยา
เสพติดตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ ร่วมพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการค้า ชายแดน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

-๒ด้านมาเลเซีย การดาเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือชายแดนมีมายาวนานและมีความก้าวหน้ามาก
โดยมีความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการชายแดนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาสาคัญบางเรื่องที่แตกต่างกันและต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา อาทิ ปัญหา จชต.
การลักลอบเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามแดน ฯลฯ ในขณะที่เรื่องเขตแดนถือได้ว่ามีความเรียบร้อยมากที่สุดจึง
ก าหนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ การบริ ห ารจั ด การชายแดนร่ว มให้ มี ค วามแน่ น แฟ้ น และมี ข อบเขต
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหามากขึ้นความร่วมมือเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายและการสนับสนุนกิจกรรมใน
โอกาสที่มาเลเซียจะเป็นประธานอาเซียนตลอดจนการส่งเสริมการพัฒ นาและใช้ประโยชน์ร่วมพื้นที่ชายแดน
โดยเฉพาะการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านอินโดนีเซีย ด้วยที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยเฉพาะทางทะเล และปัจจุบันมีนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล ในขณะที่ความสัมพันธ์กับไทยถือได้ว่าดีมากอีกประเทศหนึ่ง โดยมีความร่วมมือ
ทางทหารในหลายๆ ด้าน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความก้าวหน้า
ที่ผ่านมายังคงมี ปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย ปัญหากับไทยมีปัญหาร่วมกันบ้างในเรื่องของ
ประมงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่ จึงกาหนดให้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษาสันติภาพ และการส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือทางทหารที่มีอยู่ให้มีความก้าวหน้า
ด้านภาพรวมการดาเนินการในกรอบอาเซียน อาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้า นขยายออกไป
ยังประเทศในภูมิภาค และการขยายความร่วมมือทวิภาคี และพหุภ าคไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาศัย
บริบทการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัยสาคัญในความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
--------------------------

กัมพูชา
S
จุดแข็ง

W
จุดอ่อน

O
โอกาส

T
อุปสรรค

• รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินการ SEZ และ BT
• ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกพช. รวมถึงประเทศใน ASEAN
• ไทยไม่มีนโยบายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน
•
•
•
•

การดาเนินการของฝ่ายไทยในการปราบปรามชาว กพช. ที่เข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูง
สถานการณ์การเมืองในไทยที่อยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน
ความไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้าน
มีข้อจากัดเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการเมือง ความมั่นคงและเจตนารมณ์ที่สาคัญ
ของประเทศเพื่อนบ้าน

•
•
•
•
•
•
•

ผู้นา กพช. ในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในอานาจอีกนาน มีภาวะผู้นาสูงในการตัดสินใจ
ความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นาของสองประเทศ โดยไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
ความสาเร็จของ GBCRBC ทั้งด้านความสัมพันธ์และความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านต่างๆ
จีน และเวียดนามเข้ามามีบทบาทใน กพช.ด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการช่วยเหลือทางทหาร
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)
ระดับผู้นาให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลประโยชน์ส่วนตัวในพื้นที่ชายแดน
ทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เอื้ออานวยให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

•
•
•
•
•
•
•

นานาชาติ บางประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ที่มีผลทางลบ
การเมืองภายในกัมพูชามีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์
มักแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ในไทย ทาให้ไทยรู้สึกถึงภาพลักษณ์ความไม่จริงใจ
ไม่ให้ความสาคัญในการเจรจาแก้ไขปัญหา ในระดับท้องถิ่น หรือระดับภาค มุ่งในระดับสูง
การเล่นเกมส์การเมืองระดับนานาชาติของ กพช. (IO)
ปัญหาเรื่องเขตแดน และการละเมิด MOU
การเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงเป็นชนวนความขัดแย้ง

กัมพูชา
การพิจารณากาหนดแนวทาง (End Ways Means)
End
เป้าหมาย

• ความสัมพันธ์ไทย-กพช. ที่ยั่งยืน นามาซึ่งการลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความ
มั่นคงต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมใน
พื้นที่ทับซ้อนต่อไปในอนาคต
• การส่งเสริมการไปมาหาสู่ของประชาชนและปฏิสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานในพื้นที่
ชายแดนของทั้งสองฝ่าย
• การดาเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นาหรือควบคู่ไปกับความมั่นคง
• สนับสนุนโครงการพระราชดาริและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ดาเนินการ

Ways
แนวทาง

• การผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชายแดนทั่วไป (Sub-GBC)
• ความร่วมมือในการสนับสนุนและใช้ประโยชน์จาก SEZ และ BT
• การสนับสนุนความร่วมมือพหุภาคีให้เอื้อต่อความร่วมมือทวิภาคีกับกัมพูชา
• การสนับสนุนความร่วมมือทวิภาคีกับเวียดนามที่เอื้อต่อความร่วมมือทวิภาคีกับกัมพูชา
(Indirect Tactic)
• สนับสนุนการปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (CMAC - TMAC)
• กลไกความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่
• โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Means
เครื่องมือ

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
• องค์กรเอกชน และภาคประชาชน

สปป.ลาว
การวิเคราะห์ SWOT
S
จุดแข็ง

•
•
•
•
•

W
จุดอ่อน

• กฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายไทย ทาให้การดาเนินความตกลงบางเรื่องล่าช้า
• สถานการณ์การเมืองในไทยที่อยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน
• ความไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
• มีข้อจากัดเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการเมือง ความมั่นคงและเจตนารมณ์ที่สาคัญ
ของประเทศเพื่อนบ้าน

O
โอกาส

T
อุปสรรค

รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินการ SEZ และ BT
ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวรวมถึงประเทศใน ASEAN
ไทยไม่มีนโยบายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน
ไทยกับลาวมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ใกล้เคียงกัน
ภาคธุรกิจไทยซึ่งมีความเข้มแข็งเข้าไปลงทุนในลาวจานวนมาก

•
•
•
•
•
•

ลาวให้ความเคารพนับถือสถาบันกษัตริย์ของไทย
นโยบาย Land Lock เป็น Land Link ซึ่งไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Logistics
การช่วยเหลือของไทย และลาวยังคงพึ่งพาและนิยมสินค้าไทย
ลาวยังคงมีความหวาดระแวงตอจีนและเวียดนามเข้ามาทาการค้าและลงทุน ว่าจะถูกเอาเปรียบ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)
ปัญหาร่วมกันในเรื่องยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ กลายเป็นประเด็น
ความร่วมมือ
• ประชาชนลาวเข้ามาศึกษาและทางานในไทยจานวนมาก ซึมซับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
• โดยภาพรวมลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
• ลาวมีนโยบายให้ประชาชนหลุดพ้นความยากจน โดยเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น
•
•
•
•

ลาวยังคงหวาดระแวงและมีทัศนคติทางลบต่อไทย จากประวัติศาสตร์ และการแสดงออกของไทย
ปัญหาเรื่องเขตแดนบางจุดที่ไม่ชัดเจน
ลาวรับสื่อไทยได้หลากหลายช่องทาง และรับทราบถึงข่าวสารทีก่ ่อให้เกิดความรู้สึกในทางลบต่อไทย
ยังคงมีความไม่ราบรืน่ ของทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติการของกาลังป้องกันชายแดนในลาน้าโขง

สปป.ลาว
การพิจารณากาหนดแนวทาง (End Ways Means)
End
เป้าหมาย

Ways
แนวทาง

Means
เครื่องมือ

• ความสัมพันธ์ไทย - ลาว ที่ดีนามาซึ่งความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และ
ก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคที่ดีต่อกัน

•
•
•
•
•

การดาเนินการในกรอบความร่วมมือที่มีอยู่
การแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมมือด้านการกีฬา
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณี
สนับสนุนบทบาท ผวจ. - เจ้าแขวงชายแดน
สนับสนุนโครงการพระราชดาริและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ดาเนินการ
• การจัดตั้งสานักงานประสานชายแดนไทย - ลาว และลาว - ไทย
• สนับสนุนการช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณสุข และส่งเสริมอาชีพ
• ความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุน SEZ และ BT
• กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• องค์กรเอกชน และภาคประชาขน

เมียนมา
การวิเคราะห์ SWOT
S
จุดแข็ง

• รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินการ SEZ และ BT
• ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมา รวมถึงประเทศใน ASEAN
• ไทยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน

W
จุดอ่อน

• กฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายไทย ทาให้การดาเนินความตกลงบางเรื่องล่าช้า
• สถานการณ์การเมืองในไทยที่อยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน
• ความไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
• มีข้อจากัดเกี่ยวกับความเข้าใจทีล่ ึกซึ้งด้านการเมือง ความมั่นคงและเจตนารมณ์ที่สาคัญ
ของประเทศเพื่อนบ้าน

O
โอกาส

• รัฐบาลเมียนมาในปัจจุบันมีอานาจอีกนาน มีภาวะผู้นาสูง ตัดสินใจและการดาเนินการ
ที่รวดเร็ว
• ความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นา ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไทย
• ความสาเร็จที่ดีของ HLC และ RBC
• จีนเข้ามามีบทบาทด้านการค้าและการลงทุนและช่วยเหลือทางทหารแต่มีการแทรกแซง
ทาให้เมียนมาไม่ไว้วางใจเต็มที่
• การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)
• ให้ความไว้วางใจประเทศไทยสูง จากการที่ไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในในเรื่องต่าง
ๆ และสนับสนุนนโยบายการปรองดอง
• มีความร่วมมือร่วมกันหลายด้าน (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ผภร.)
• มีชายแดนติดต่อกับไทยยาวมาก

T
อุปสรรค

•
•
•
•
•

ความไม่สงบเรียบร้อยภายในเมียนมา
ลักษณะการเมืองการปกครองที่ประกอบด้วยหลายรัฐ/ชนชาติพันธุ์
ปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังคงมีอยู่ในบางจุด
เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่งเข้ามาในไทย
การรวมศูนย์อานาจ เป็นอุปสรรคความร่วมมือในระดับท้องถิ่น

เมียนมา
การพิจารณากาหนดแนวทาง (End Ways Means)
End
เป้าหมาย

• ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ที่แน่นแฟ้น นามาซึ่งการลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
ความมั่นคงต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนา ชายแดนร่วมและความเชื่อมโยง
ในทุกมิติ

Ways
แนวทาง

• การดารงไว้ซึ่งความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และขยายของเขตให้
มากยิ่งขึ้น
• การดาเนินความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ
• ความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุน SEZ และ BT
• ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไทย – เมียนมา - ลาว
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการไปมาหาสู่ของประชาชน
• การแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

Means
เครื่องมือ

• กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• องค์กรเอกชน มูลนิธิฯ และภาคประชาขน

มาเลเซีย
S
จุดแข็ง

• รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินการ SEZ และ BT
• ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาเลเซีย รวมถึงประเทศใน ASEAN
• ไทยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน

W
จุดอ่อน

• กฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายไทย ทาให้การดาเนินความตกลงบางเรื่องไม่รวดเร็ว
เท่าที่ควร
• สถานการณ์การเมืองในไทยที่อยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน
• ความไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
• มีข้อจากัดเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการเมือง ความมั่นคงและเจตนารมณ์ที่
สาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน

O
โอกาส

• รัฐบาลมาเลเซียปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลไทย และมีวาระในการบริหารงานอีกนาน
• รัฐบาลมาเลเซียมีภาพลักษณ์ที่ดีไม่แทรกแซงหรือแสวงประโยชน์จากสถานการณ์
การเมืองของไทย
• การขาดความตื่นตัวของมาเลเซียในความร่วมมือกับไทยได้รับการแก้ไขในระดับผู้นา
ของสองประเทศ
• ความสาเร็จที่ดีของกลไกความร่วมมือไทย- มาเลเซีย GBC HLC และ RBC
• การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)
• มาเลเซียมีปัญหาร่วมกันกับไทย ค่อนข้างมาก ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้า
มนุษย์
• มาเลเซียเป็นได้ทั้งหุ้นส่วนและคู่แข่งของไทย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน
• รัฐบาลมาเลเซียมีแรงจูงใจในความร่วมมือกับไทยเนื่องในโอกาสเป็นประธานอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘
• มาเลเซียมีความต้องการความร่วมมือจากไทยเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย
โดยเฉพาะกลุ่ม IS

T
อุปสรรค

•
•
•
•
•

มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม ซึ่งจาเป็นต้องดูแลมุสลิมด้วยกัน
มาเลเซียมักสนใจแก้ไขปัญหาของประเทศตนฝ่ายเดียว
มาเลเซียมอง จชต. ของไทยว่าเป็นส่วนต่อขยายด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี
มาเลเซียมีชั้นเชิงสูงในการดาเนินความสัมพันธ์กับไทย
ทัศนคติของมาเลเซียบางส่วนยังมองว่าไทยเป็นคู่แข่งขันในการเป็นแหล่งอารยะธรรม
ของมุสลิม

มาเลเซีย
การพิจารณากาหนดแนวทาง (End Ways Means)
End
เป้าหมาย

• ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนาไปสู่การบริหารจัดการชายแดนและการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงต่างๆ และก่อให้เกิดความตระหนักรู้ของประชาชนสองประเทศในการเสริมสร้าง
สันติสุขอย่างยั่งยืน
• ดารงไว้ซึ่งความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และขยายของเขตให้มาก
ยิง่ ขึ้น( JCEX PKO HA/DR MED CT )

Ways
แนวทาง

• การดาเนินความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ชายแดน
• สนับสนุนบทบาทของ มาเลเซีย ที่เป็น Facilitator ในการแก้ไขปัญหา จชต.
• ความร่วมมือในการสนับสนุนและใช้ประโยชน์จาก SEZ และ BT
• การดาเนินการความร่วมมือชายแดนที่มีเอกภาพ โดยผลักดันให้มีการยกระดับ
BMWG ให้เป็น National Integration Unit
• กลไกความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่

Means
เครื่องมือ

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• องค์กรเอกชน และภาคประชาขน

อินโดนีเซีย
การวิเคราะห์ SWOT
S
จุดแข็ง

• ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศใน ASEAN
• ไทยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน
• กฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายไทย ทาให้การดาเนินความตกลงบางเรื่องล่าช้า
• สถานการณ์การเมืองในไทยที่อยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

W
จุดอ่อน

• ความไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
• มีข้อจากัดเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการเมือง ความมั่นคงและเจตนารมณ์ที่
สาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
• อินโดนีเซียมีนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล ( Maritime Security )
• อินโดนีเซียมีการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความก้าวหน้า

O
โอกาส

• อินโดนีเซียเป็นคู่แข่งกับมาเลเซีย ทั้งในการแข่งขันการเป็นผู้นามุสลิมในภูมิภาคนี้และ
ด้านอื่นๆ
• อินโดนีเซียมีความร่วมมือที่ดีกับไทยในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างๆ ได้แก่
ความร่วมมือทวิภาคี อาทิ PKO HA/DR MED CTและความร่วมมือทางทหารด้านอื่น ๆ
และพหุภาคีในการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา ตลอดจนความร่วมมือพหุภาคี
ด้านการค้าและการลงทุนกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อซ - มซ. – ไทย
• อินโดนีเซียมีบทบาทสาคัญใน OIC ที่มีส่วนช่วยในสถานการณ์ จชต.
• นโยบายรัฐบาลมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยไม่อานวยต่อการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์

T
อุปสรรค

• นโยบายครองทะเลในภูมิภาค(Maritime Supremacy)
• อินโดนีเซียมีพรมแดนติดต่อกับไทย เฉพาะทางทะเล ทาให้มีขอบเขตความร่วมมือ
ไม่ได้มากนัก

อินโดนีเซีย
การพิจารณากาหนดแนวทาง (End Ways Means)
End
เป้าหมาย

• ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนาไปสู่การลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาอื่นๆ รวมถึงการ
สนับสนุนด้านการทหารในอนาคต

• การสนับสนุนความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล อาทิการลาดตระ
แวนร่วมทางทะเลโดยไม่เอาเขตแดนมาเป็นอุปสรรค
Ways
แนวทาง

• การส่งเสริมความร่วมมือทางทหารต่างๆด้านการฝึก ศึกษา และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงร่วมในภูมิภาค (PKO HA/DR MED CT)การสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในการแลกเปลี่ยนด้านความรู้และเทคโนโลยี รวมถึง
การจัดหา
• กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ (HLCและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้ HLC)

Means
เครื่องมือ

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• องค์กรเอกชน และภาคประชาขน

กระบวนการ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด การประชุมร่วม GBC และการประชุมในลักษณะคล้ายคลึงกัน
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมร่วม GBC และการประชุมในลักษณะคล้ายคลึงกัน
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาที่อาจขึ้นให้น้อยลง
1.3 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการประชุม
ที่มีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกัน

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดประชุม GBC ซึ่งในปัจจุบันจัดตั้งคณะกรรมการแล้ว ๓ ด้าน (ลาว
กัมพูชา และมาเลเซีย) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม และกรมกิจการ
ชายแดนทหารเป็นสานักงานเลขานุการ รับผิดชอบจัดการประชุม ได้แก่
ด้านลาว
: การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว *
ด้านกัมพูชา : คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา *
ด้านมาเลเซีย : คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – มาเลเซีย *
* การเรียกชื่อการประชุม GBC ไทยกับแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามข้อตกลงของไทยกับประเทศ
นั้นๆ สาหรับคณะกรรมการ GBC ไทย – อินโดนีเซีย มีแผนจะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคตต่อไป

3. คาจากัดความ
คาศัพท์เฉพาะ
ด้านลาว
GBC = General Border Committee (คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป)
Sub - GBC = Sub General Border Committee (คณะอนุ ก รรมการร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป)
ด้านกัมพูชา
GBC = General Border Committee between Thailand and Cambodia (ค ณ ะ ก รรม ก าร
ชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา)
BPKC = Border Peace Keeping Committee between Thailand and Cambodia
(คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา)
RBC = Regional Border Committee between Thailand and Cambodia (ค ณ ะก รรมก าร
ชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา)
ด้านเมียนมา
HLC = High Level Committee (คณะกรรมการระดับสูง)
RBC = Regional Border Committee (คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค)
TBC = Township Border Committee (คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น)

ด้านมาเลเซีย
GBC = General Border Committee (คณะกรรมการชายแดนทั่วไป)
HLC = High Level Committee (คณะกรรมการระดับสูง)
RBC = Regional Border Committee (คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค)
ด้านอินโดนีเซีย
HLC = High Level Committee (คณะกรรมการระดับสูง)

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการพั ฒ นา
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ
- เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเกื้อกูลต่อความเป็นมิตร ความร่วมมือที่ยั่งยืน และป้องกัน
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อสนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้านมีเสถียรภาพ ความมั่นคง มีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตร
ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันเพื่อทาให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและขจัดปัจจัย
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการพัฒนาบริเวณชายแดนของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายในภาพรวม
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน
2. ดาเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนร่วมกัน
3. ร่วมกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การหลบหนีเข้าเมือง
ยาเสพติด การค้าอาวุธ ฯลฯ
4. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทุกด้านในทุกระดับ
5. สนับสนุนความร่วมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และการค้าระหว่างกัน
6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเชิงพลังงานในระดับภูมิภาคร่วมกัน
7. ให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา ตามหลัก มนุษยธรรม และการเป็นเพื่อน
ที่ดีแก่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน
8. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติให้มากขึ้น
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ประเทศไทยดารงความสัมพัน ธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา ผ่านกลไก
ความร่วมร่อมทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย ในรูปแบบคณะกรรมาธิการร่วม
จึงมีขอบเขตการดาเนินการต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ ดังนี้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งส่งเสริม บทบาทของสื่อในการสร้างความเข้าใจใน วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ไทย – ลาว ในหมู่ประชาชนไทยและลาว
2. สนับสนุ นการใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
การหลบหนีเข้าเมืองชาวลาวและสัญชาติอื่นๆ ที่ลักลอบเข้าไทยผ่านดินแดนลาว และความไม่สงบเรียบร้อย
พื้นที่ชายแดน
3. ดาเนินการไม่ให้ขบวนการต่อต้านลาวใช้ดินแดนไทยเป็นฐานเข้าไปปฏิบัติการในประเทศลาว
เพื่อลดความหวาดระแวงของลาวที่มีต่อไทย
4. ส่งเสริมความร่วมมือไทย – ลาว ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้ าพระยา – แม่โขง เพื่อพัฒ นาความเป็ นอยู่ของประชาชนลาว รวมถึงส่งเสริมการลงทุนและการค้าในเชิ ง
สร้างสรรค์และเป็นธรรม
5. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับ รวมทั้งกับผู้บริหารรุ่นใหม่ของลาว
6. เร่งรัดการสารวจ และจัดทาหลักเขตแดนทางบกและทางน้า โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
ราชอาณาจักรกัมพูชา
1. เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบต่ อความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชา และ
ระมัดระวังผลจากการเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนทั้งสองฝ่าย และเร่งแก้ไขให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดการสร้างเงื่อนไขที่อาจถูกนาไปขยายผลให้เกิดความขัดแย้ง
2. ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวกัมพูชามี ทัศนคติที่ดีต่อกัน มีการสร้างความเข้าใจในสังคมและ
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
3. เร่งรัดการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนทางบกและทางทะเล โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และป้องกันไม่ให้ปัญหาเขตแดนนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
4. ส่งเสริมความร่วมมือไทย – กัมพูชา ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –
เจ้ าพระยา – แม่ โ ขง เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น อยู่ ข องประชาชนกั ม พู ช า รวมถึ งส่ งเสริม การลงทุ น และการค้ า
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นธรรม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้นาระดับสูงของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงร่วมกัน
6. สนับสนุนการใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด การ
หลบหนีเข้าเมือง และความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
สหภาพเมียนมา

เขตเมียนมา

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้นาระดับสูงของทั้งสองประเทศ
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองของคนในชาติของเมียนมา
3. ป้ องกัน มิให้ ก องกาลั งต่ อต้านรัฐ บาลเมี ยนมา ใช้ ดิน แดนไทยเป็ น ฐานเข้าไปปฏิ บัติ การใน

4. สนั บ สนุ น การใช้ ก ลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในทุ ก ระดั บ เพื่ อ แก้ ไ ขยาเสพติ ด
การหลบหนีเข้าเมือง และความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
5. ส่งเสริมความร่วมมือไทย – เมียนมา ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา – แม่โขง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนเมียนมา รวมถึงส่งเสริมการลงทุนและการค้าในเชิง
สร้างสรรค์และเป็นธรรม
6. ดาเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้ปัญหาเขตแดนขยายตัวไปสู่ปัญหาความขัดแย้งด้านอื่นๆ
7. ป้องกันการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวเมียนมาเข้ามาในเขตไทย อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของโครงการพัฒนาบางโครงการในบริเวณพื้นที่ชายแดน อาทิ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
8. ร่วมมือกับเมียนมาในการนาแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

9. ส่ งเสริ ม การแก้ ไขปั ญ หาผู้ ห นี ภั ย จากการสู้ รบจากเมี ยนมา โดยให้ เมี ยนมารับ ผิ ด ชอบน า
ประชาชนกลับอย่างปลอดภัยและกระบวนการดังกล่าวได้รับการยอมรับประชาคมระหว่างประเทศ
มาเลเซีย
1. สร้ า งความเข้ าใจร่ ว มกั น ระหว่ างไทยกั บ มาเลเซี ย ในเรื่อ งปั ญ หาความไม่ ส งบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
2. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติในบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย
3. ใช้ ค วามร่ ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว่ า งไทยและมาเลเซี ย ในฐานะที่ ม าเลเซี ย เป็ น ประเทศมุ ส ลิ ม ที่ มี
ระดับการพัฒนาสูง เป็นปัจจัยสนับสนุนในการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผลักดันโครงการและดาเนินการตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาบริเวณชายแดน อาทิ ใน
กรอบยุทธศาสตร์ร่วมสาหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
5. สนั บ สนุ น การใช้ กลไกความร่ว มมื อ ด้านความมั่ น คงในทุ ก ระดั บ เพื่ อ แก้ ปั ญ หายาเสพติ ด
การหลบหนีเข้าเมือง และความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
6. ดาเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนให้ลุล่วงไป โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
อินโดนีเซีย
1. สร้ างความเข้าใจร่ว มกันระหว่างไทยกับ อินโดนี เซีย ในเรื่องปัญ หาความไม่ส งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
2. ใช้ความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ในฐานะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มี
ระดับการพัฒนาสูง เป็นปัจจัยสนับสนุนในการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผลักดันโครงการและดาเนินการตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาบริเวณชายแดนทางทะเล
อาทิ ในกรอบยุทธศาสตร์ร่วมสาหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – อินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. สนับสนุ นการใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการหลบหนี
เข้าเมือง และความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
5. ดาเนินการเรื่องการลาดตระเวนร่วม โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับ สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพเมียนมา
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นการดาเนินการตามกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

กลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดน ไทย – ลาว
กลไกระหว่างประเทศ
ไทย
GBC
SUB - GBC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ลาว
GBC
SUB – GBC

คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว
(General Border Committee : GBC)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รองประธาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธาน
เสนาธิการทหาร
กรรมการ
เสนาธิการทหารบก
กรรมการ
เสนาธิการทหารเรือ
กรรมการ
เสนาธิการทหารอากาศ
กรรมการ
รองเสนาธิการทหาร
กรรมการ
เจ้ากรมยุทธการทหาร
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กรรมการ
อธิบดีกรมศุลกากร
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
กระทรวงต่างประเทศ
กรรมการ
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
กรรมการ
รองเสนาธิการทหารบก (ฝ่ายยุทธการ/การข่าว)
กรรมการ
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/เลขานุการ
หัวหน้าส่วนประสานงานด้านลาว
ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย - ลาว
กรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยทูตทหารไทย/เวียงจันทน์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ก าหนดแนวทางและมาตรการที่ เหมาะสม เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้ทันเวลา เพื่อมิให้ลุกลามเป็นการทะเลาะวิวาทกั น ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการ
กระทาทุกอย่างที่ผิดกฎหมายตามชายแดน ส่งเสริมการติดต่อและแก้ไขปัญหาตามชายแดนในระดับท้องถิ่น
2. วางนโยบายให้คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด/แขวง
กากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามนโยบาย และพิจารณาข้อเสนอหรือทบทวนมาตรการที่คณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด/แขวง ได้กาหนดขึ้น
3. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป กับ
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด/แขวง ตลอดแนวชายแดนของทั้งสอง
ฝ่าย เพื่อเตรียมการประชุ มประจาปีของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
โดยให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละฝ่าย แต่งตั้งประธานร่วมและองค์ประกอบของการประชุมเตรียมการ
และให้คาแนะนานโยบายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปได้กาหนด
ขึ้น ที่ประชุมเตรียมการดังกล่าว มีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงานที่ได้กาหนด
ไว้ในแต่ละระยะ รวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญและจาเป็นสาหรับการประชุมประจาปี
ของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
4. แต่งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น
คณะกรรมการร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามชายแดนทั่ ว ไป จะประชุ ม กั น ปี ล ะครั้ ง
โดยสลั บ เปลี่ ย นกัน ระหว่างราชอาณาจั กรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถานที่ ที่
ประธานคณะกรรมการร่วมเห็นชอบร่วมกัน ในกรณีที่มีความสาคัญเร่งด่วนก็อาจประชุมกันเป็นพิเศษได้
หมายเหตุ ตั้งตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อ 17 ส.ค.34 และ ครม.
มีมติเห็นชอบให้ รมว.กห. เป็นประธานแทน ผบ.ทสส. เมื่อ 5 ส.ค.40 ตามที่ บก.ทหารสูงสุด เสนอและได้
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ครั้งล่าสุดตามมติ ครม. เมื่อ 3 ม.ค.50

คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว
(Sub General Border Committee : Sub GBC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
หัวหน้าส่วนประสานงานด้านลาว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ช่วยทูตทหาร ณ เวียงจันทน์
ผู้แทนฝ่ายยุทธการ ศูนย์อานวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด
ผู้แทนฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
ผู้แทนฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2
ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3
ผู้แทนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – ลาว
เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานด้านลาว
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานภายในกรอบนโยบายที่คณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว และประเมินสถานการณ์ชายแดนในแต่ละห้วงเวลา
เสนอคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้ อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณา
กาหนดนโยบายเฉพาะต่อไป
2. ประสานงานกั บคณะกรรมการร่ วมมื อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยตามชายแดนระดั บจั งหวั ด/แขวง
เพื่อให้การปฏิบัติต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการร่ วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดนทั่วไปไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) กาหนด
3. ในกรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามชายแดนทั่ ว ไป ทั้ งสองฝ่ า ย
อาจตกลงกันให้มีการตรวจตราร่วมกันกับคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับ
จังหวัด/แขวง ในพื้นที่นั้น
4. เชิ ญ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการที่ เกี่ยวข้ องมาประชุม ปรึกษาหารือ เพื่ อประกอบการพิ จ ารณากาหนด
แนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนได้ตามความเหมาะสม
5. เสนอผลการดาเนินงานและข้อพิจารณาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) เพื่อทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความจาเป็น
หมายเหตุ ตั้งตามความตกลงระหว่างประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ไทย – ลาว กับประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ลาว – ไทย
เมื่อ 6 ส.ค.36 ปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ เมื่อ 26 ธ.ค.40 ตามคาสั่งคณะกรรมการฯ ฝ่ายไทย ที่ 1/40 ลง
26 ธ.ค.40 และตามคาสั่ งคณะกรรมการฯ ที่ 1/42 ลง 25 ก.พ.42 และปรับปรุงครั้งหลั งสุ ดตามคาสั่ ง
คณะกรรมการฯ ที่ 1/50 ลง 15 มิ.ย.50

กลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดน ไทย – กัมพูชา
กลไกระหว่างประเทศ
ไทย
กัมพูชา
GBC GBC
BPKC BPKC
RBC RBC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา
(General Border Committee Between Thailand and Cambodia : GBC)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รองประธานกรรมการ
เสนาธิการทหาร
กรรมการ
ผู้บัญชาการทหารบก
กรรมการ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม
กรรมการ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กรรมการ
เอกอัครราชทูตไทย ประจาราชอาณาจักรกัมพูชา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานความร่วมมือแห่งการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
กรรมการ
เจ้ากรมยุทธการทหาร
กรรมการ
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – กัมพูชา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพ ในพื้นที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ
2. ออกค าสั่ ง นโยบาย ให้ ค ณะกรรมการร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยบริ เวณชายแดน
ไทย – กัมพูชา พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีการนาคาสั่ง นโยบายดังกล่าวไปใช้ให้บังเกิดผล
3. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเฉพาะเพื่ อ แก้ ปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ่ ง ภายในขอบเขตของข้ อ บั ญ ญั ติ
คณะกรรมการชุดนั้น
4. คณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป โดยปกติจ ะประชุ ม กัน ปี ล ะครั้งสลั บ กั น ทั้ งในประเทศไทย และ
ประเทศกัมพูชา ในกรณีเร่งด่วนประธานร่วมอาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามความจาเป็นของสถานการณ์
ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน

คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
(Border Peace Keeping Committee Between Thailand and Cambodia : BPKC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เสนาธิการทหารบก
เสนาธิการทหารเรือ
เสนาธิการทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหาร (ฝ่ายยุทธการ/การข่าว)
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมป่าไม้
เอกอัครราชทูต ประจาราชอาณาจักรกัมพูชา
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เจ้ากรมยุทธการทหาร
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – กัมพูชา
หัวหน้าส่วนประสานงานด้านกัมพูชา
ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการที่ เหมาะสมเกี่ยวกับ การส่ งเสริมความ
ร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และเสถี ย รภาพในพื้ น ที่ ต ามแนวชายแดน ตามค าสั่ ง และนโย บายของ
คณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา ที่
เกิดขึ้นให้ทันเวลาเพื่อไม่ให้ลุกลามออกไป รวมทั้งป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตาม แนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่งเสริมการติดต่อ และการแก้ไขปัญ หาในพื้นที่ตามแนวชายแดนในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
2. กาหนดนโยบาย และออกคาสั่งให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา และระดับ
ท้องถิ่นร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างจริงจัง ควบคุม อานวยการและกากับดูแลการดาเนินงานพิจารณา
ข้อเสนอ และทบทวนมาตรการที่คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา กาหนดขึ้น

3. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน ไทย –
กัมพูชา อย่างน้อยปีละครั้ง สลับกันทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในกรณีเร่งด่วนอาจจัดประชุมเป็นกรณี
พิเศษตามความจาเป็นของสถานการณ์ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติกิจเฉพาะได้ตามความจาเป็น
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา
(Regional Border Committee Between Thailand and Cambodia : RBC)
ด้านกองทัพภาคที่ 1
1. แม่ทัพภาคที่ 1
ประธานกรรมการ
2. รองแม่ทัพภาคที่ 1
รองประธาน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
รองประธาน
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รองประธาน
5. ผู้บัญชาการกองกาลังบูรพา
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักงานประสานงานชายแดน ไทย – กัมพูชา
กรรมการ
7. หัวหน้าส่วนประสานงานด้านกัมพูชา
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
9. พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
10. ผู้อานวยการศุลกากรภาคที่ 1
กรรมการ
11. ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 2
กรรมการ
12. ผู้กากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
กรรมการ
13. เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
กรรมการ/เลขานุการ
14. รองเสนาธิการกองทัพบกภาคที่ 1
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
15. เสนาธิการกองกาลังบูรพา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ด้านกองทัพภาคที่ 2
1. แม่ทัพภาคที่ 2
2. รองแม่ทัพภาคที่ 2
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
7. ผู้บัญชาการกองกาลังสุรนารี
8. หัวหน้าสานักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
9. หัวหน้าส่วนประสานงานด้านกัมพูชา
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
10. ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
11. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ป่าไม้เขต นครราชสีมา อุบลราชธานี
ผู้อานวยการศุลกากรภาคที่ 2
ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 2
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 2
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2
ผู้อานวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2
เสนาธิการกองกาลังสุรนารี

ด้านกองกาลังป้องกันชายแดน จันทบุรี และตราด
1. ผู้บัญชาการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
2. รองผู้บัญชาการกองกาลังป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (นาวิกโยธิน)
3. รองผู้บัญชาการกองกาลังป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (นาวิน)
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
6. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
7. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
8. ผู้บังคับหน่วยเรือลาดตระเวนชายแดน
9. หัวหน้าสานักงานประสานงานชายแดน ไทย – กัมพูชา
10. หัวหน้าส่วนประสานงานด้านกัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
11. ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
12. พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ตราด
13. ผู้อานวยการศุลกากรภาคที่ 1
14. ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 2
15. ผู้บังคับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
16. เสนาธิการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
17. รองเสนาธิการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ประชุม ปรึกษา หารือ โดยยึดถือคาสั่งและนโยบายของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ที่กาหนดไว้ เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะอื่น ๆ ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนร่วมกัน
2. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือในระดั บ
ท้องถิ่น เพือ่ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดน
3. ส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ การค้าชายแดนระหว่างกัน และความร่วมมือ ใน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน
4. ร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการลักลอบค้าขายสินค้าที่ผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศ

5. ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หนีภัย และประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจาก
การสู้รบบริเวณชายแดน
6. ตรวจสอบและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการรักษาความสงบเรีย บร้อย
บริเวณชายแดน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์มิให้ขยายตัวลุกลามออกไป
7. ให้ คณะกรรมการชายแดนส่ ว นภู มิ ภ าคไทย – กัม พู ช า อ านวยการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องส านั ก งาน
ชายแดนไทย – กัมพูชา และชุดติดต่อประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ) โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งสานักงานประสานงานและชุดติดต่อประสานงานที่ควบคู่กันขึ้นตามสถานที่
ที่แต่ละฝ่ายกาหนด
8. จัดการติดต่อสื่อสารระหว่างกองกาลังทั้งสองฝ่าย และชุดติดต่อประสานงานที่ควบคู่กันให้สามารถ
ติดต่อกันได้ตลอดเวลา
9. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่ว นภูมิภาคไทย – กัมพูชา อย่างน้อยปีละสอง
ครั้งในประเทศไทยและกัมพูชาสลับกันไป ในกรณีเร่งด่วนให้จัดการประชุมตามความจาเป็นของสถานการณ์ ณ
สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน

กลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดน ไทย – เมียนมา
กลไกระหว่างประเทศ
ไทย
เมียนมา
HLC
HLC
RBC
RBC
TBC
TBC
- แม่สาย
- ท่าขี้เหล็ก
- แม่ฮ่องสอน - ห้วยโป่งเลา
- แม่สอด
- เมียวดี
- เจดีย์สามองค์ - พระยาตองซู
- ระนอง
- เกาะสอง
คณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา
(High Level Committee : HLC)
1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานกรรมการ
2. ผู้บัญชาการทหารบก
รองประธาน
3. ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
4. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
5. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1)
กรรมการ
6. เสนาธิการทหาร
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม
กรรมการ
8. เจ้ากรมข่าวทหาร
กรรมการ
9. เจ้ากรมยุทธการทหาร
กรรมการ
10. แม่ทัพภาคที่ 1
กรรมการ
11. แม่ทัพภาคที่ 3
กรรมการ
12. เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/เลขานุการ
อานาจหน้าที่
อานาจในการพิ จารณาและกาหนดขอบเขตของกิจกรรมและโครงการทางทหารร่วม และเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ รวมถึงวิธีการดาเนินการในการปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือ และนโยบายที่กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศกาหนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่เป็นเวทีในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ที่จะมีผลกระทบ
ต่อกองทัพทั้งสองประเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จาเป็นต่อกระทรวงกลาโหม ของทั้งสองประเทศ และมีหน้าที่
ดังนี้
1. พิจารณากาหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพ
เมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา
2. ประชุม ปรึ กษา หารื อ เพื่ อติดตามผลการปฏิ บั ติของคณะกรรมการชายแดนส่ วนภู มิภ าคและ
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ชายแดนไทย – เมียนมา มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยและ
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
4. ให้คาแนะนา ปรึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เหล่าทัพเสนอ ตลอดจน
กากับดูแลประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5. เชิ ญ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งประชุ ม ปรึก ษา หารือ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การประชุ ม และ
ดาเนินงานของคณะกรรมการระดับสูง ไทย –เมียนมา ได้ตามความเหมาะสม
6. ดาเนินการอื่นตามความจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – เมียนมา
(Regional Border Committee : RBC)
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3
1. แม่ทัพภาคที่ 3
ประธานกรรมการ
2. ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 5
กรรมการ
3. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
กรรมการ
4. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
กรรมการ
5. ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3
กรรมการ
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย
กรรมการ
7. ผู้แทนกรมศุลกากร
กรรมการ
8. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
9. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – เมียนมา
กรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/เลขานุการ
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1
1. แม่ทัพภาคที่ 1
2. ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 7
3. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
4. ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
6. ผู้แทนกรมศุลกากร
7. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
8. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9. ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – เมียนมา
กรมกิจการชายแดนทหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

พืน้ ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4
1. แม่ทัพภาคที่ 4
2. ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 8
3. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
4. ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ระนอง
6. ผู้แทนกรมศุลกากร
7. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
8. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9. ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – เมียนมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ปรึกษา หารือ ถึงมาตรการซึ่งอาจจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอื่น ๆ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณชายแดน
2. รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจและการประสานงาน และการควบคุมดูแล
ให้บังเกิดผลของการปฏิบัตินั้น ส่วนการประสานงานในการปฏิบัติมาตรการทั้งปวงให้ดาเนินการโดยการติดต่อ
ระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น
3. จัดประชุมตามความจาเป็นของสถานการณ์ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา
(Township Border Committee: TBC)
1. อาเภอแม่สาย
1.1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4
1.2 นายอาเภอแม่สาย
1.3 หัวหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอแม่สาย
1.4 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32
1.5 ผู้แทนสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
1.6 นายด่านศุลกากรแม่สาย
1.7 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1.8 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – เมียนมา ที่ 1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2.1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7
2.2 นายอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.3 หัวหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2.4 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
2.5 ผู้แทนสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
2.6 นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.7 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.8 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – เมียนมา ที่ 2

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

3. อาเภอแม่สอด
3.1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13
3.2 นายอาเภอแม่สอด
3.3 หัวหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอแม่สอด
3.4 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 34
3.5 ผู้แทนสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
3.6 นายด่านศุลกากรแม่สอด
3.7 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.8 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – เมียนมา ที่ 3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

4. บ้านพระเจดีย์สามองค์ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4.1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 19
4.2 นายอาเภอสังขละบุรี
4.3 หัวหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอสังขละบุรี
4.4 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13
4.5 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี
4.6 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4.7 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – เมียนมา ที่ 4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

5. อาเภอเมืองระนอง
5.1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25
5.2 นายอาเภอเมือง จังหวัดระนอง
5.3 หัวหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองระนอง
5.4 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41
5.5 นายด่านศุลกากรระนอง
5.6 ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย – เมียนมา
5.7 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5.8 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – เมียนมา ที่ 6

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนภายในแต่ละเขตอานาจของตน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาชายแดนอื่นใดเป็นการเฉพาะ
3. จัดตั้งการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นที่ควบคู่ของทั้งสองฝ่าย
4. จั ด ประชุ มตามความจ าเป็ น ของสถานการณ์ ณ สถานที่ ที่ เห็ น ชอบกั น โดยมี ผบ.ฉก. ในพื้ น ที่
เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานประจาพื้นที่ (หมายเลข) เป็นเลขานุการ

กลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดน ไทย – มาเลเซีย
กลไกระหว่างประเทศ
ไทย
GBC
HLC
RBC

มาเลเซีย
GBC
HLC
RBC

คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย
(General Border Committee : GBC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แม่ทัพภาคที่ 4
เจ้ากรมยุทธการทหาร
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
ผู้อานวยการ กองกิจการชายแดน ไทย – มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. พบปะ พิจารณา และรับเอามาตรการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลง
2. ออกแนวทางปฏิ บั ติ แ ก่ ค ณะกรรมการชายแดนส่ ว นภู มิ ภ าค ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามการ
ดาเนินการให้เป็นผลตามแนวทางการปฏิบัติ
3. มีภ ารระรับ ผิ ดชอบการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องของคณะกรรมการของคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาคตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับการเห็นชอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
4. แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่ อจัดการเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะรายที่อยู่ในขอบข่ายอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
5. เสนอรายงานตามระยะเวลาแก่รัฐบาลของแต่ละฝ่ายตามลาดับ
6. พิจ ารณาข้อเสนอแนะที่เสนอโดยคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภ าค หรือทบทวนมาตรการ
ซึ่งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการไปแล้ว

คณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย
(High Level Committee : HLC)
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
เจ้ากรมยุทธการทหาร
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
เจ้ากรมข่าวทหาร
เจ้ากรมแผนที่ทหาร
แม่ทัพภาคที่ 4
เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เจ้ากรมอุทกศาสตร์
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
อธิบดีกรมศุลกากร
ผู้อานวยการสานักความมั่นคงกิจการชายแดน
และการป้องกันประเทศ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
15. ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
16. ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

อานาจหน้าที่
หน้ า ที่ ค ณ ะกรรมการระดั บ สู ง จั ด ประชุ ม ก่ อ นการประชุ ม คณ ะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป
เพื่อพิจารณาปั ญ หาและข้อเสนอแนะเฉพาะเรื่อง และจัดทาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าว
เพื่อให้คณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – มาเลเซีย
(Regional Border Committee: RBC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

แม่ทัพภาคที่ 4
รองแม่ทัพภาคที่ 4
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ
ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ
ผู้บัญชาการตารวจสันติบาล
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 9
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4
ผู้บัญชาการกองพลบินที่ 4
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4
ผู้บัญชาการตารวจน้า
รองผู้บังคับการศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้
รองอธิบดีกรมศุลกากร
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจหน้าที่
1. ปรึ ก ษาและเสนอแนะมาตรการที่ พึ ง รั บ เอาโดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ
ซึ่งคณะกรรมการชายแดนทั่วไปได้วางไว้
2. จัดการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
3. พิจารณาข้อเสนอแนะที่สานักงานประสานงานชายแดนเสนอมา
4. ประสานงานในการวางแผนและการดาเนินมาตรการทั้งปวง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

กลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดน ไทย – อินโดนีเซีย
กลไกระหว่างประเทศ
ไทย
HLC

อินโดนีเซีย
HLC

คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย
(High Level Committee : HLC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
เสนาธิการทหารบก หรือผู้แทน
เสนาธิการทหารเรือ หรือผู้แทน
เสนาธิการทหารอากาศ หรือผู้แทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม หรือผู้แทน
เจ้ากรมข่าวทหาร หรือผู้แทน
เจ้ากรมยุทธการทหาร หรือผู้แทน
เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร หรือผู้แทน
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
ผู้อานวยการกองกิจการชายแดนไทย – มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
อานาจในการพิ จ ารณาและกาหนดขอบเขตของกิ จกรรมและโครงการทางทหารร่ว ม และเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ รวมถึงวิธีการดาเนินการในการปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือ และนโยบายที่กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศกาหนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่เป็นเวทีในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ที่จะมีผลกระทบ
ต่อกองทัพทั้งสองประเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จาเป็นต่อกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศและมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นเวทีที่เป็นทางการในการพิจารณาร่วม หารือ และ ประสานงาน เกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการ
ความร่ ว มมื อ ทางทหาร หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งประเด็ น ความมั่ น คงที่ มิ ใช่ ท างทหาร ระหว่ า ง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของกองทัพทั้งสองประเทศ
2. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโครงการความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารร่วม ที่ดารงอยู่ระหว่าง
สองกองทัพ
3. ทาหน้ าที่ ป ระเมิน ผลการปฏิ บัติ ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ กองทั พ ของทั้ งสองประเทศ
ดาเนินการร่วมกันอยู่ ณ ปัจจุบัน
4. เสนอแนะโครงการและกิจ กรรมทางทหารร่วม หรือความริเริ่ม ใหม่ๆ รวมถึงวิธีการปฏิบั ติและ
แนวทางการดาเนินการตามความจาเป็นในกรอบความร่วมมือที่มีอยู่
5. การดาเนิ นการปฏิ บัติโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
รวมถึง การจัดความเร่งด่วนและการจัดหางบประมาณเพื่อการดังกล่าว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพของทั้งสองประเทศ เพื่อให้ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------

5. กระบวนการ (Work Flow)
ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละด้าน แบ่งตามลักษณะ
ของขั้นตอนการประชุม ดังนี้
5.1 การประชุมคณะกรรมการ GBC ฝ่ายไทย เพื่อเป็นการจัดเตรียมบันทึกการประชุมของฝ่ ายไทยก่อน
การเจรจาและเตรียมการเพื่อประสานการปฏิบัติก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ
5.2 การประชุมกองเลขานุการร่วมคณะกรรมการ GBC เพื่อเป็นการจัดเตรียมบันทึกการประชุมร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายและร่วมหารือเพื่อเตรียมการและประสานการปฏิบัติก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ
5.3 การประชุมคณะกรรมการ GBC อย่างเป็นทางการ เป็นการประชุมใหญ่โดยมี รมว.กห. ของทั้งสอง
ประเทศเป็นประธานร่วม
แต่ละขั้นตอนการประชุมมีการดาเนินการ ดังนี้
1.ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดการประชุม ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล กาหนดการ
ประมาณการ และรายชื่ อผู้ เข้าร่ว มประชุม การประชุม ตามข้อ 5.1 อยู่ในอ านาจอนุ มัติ ของ จก.ชด.ทหาร/
ลก.คณะกรรมการ GBC สาหรับการประชุมตามข้อ 5.2 และ 5.3 อยู่ในอานาจอนุมัติของ รมว.กห./ประธาน
คณะกรรมการ GBC
2.เตรียมงานเอกสาร เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ และแบ่งมอบงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ติดตามผลและ
ซักซ้อมการปฏิบัติตามวันเวลาที่เหมาะสม โดยกาหนดหน่วย/ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน

4.ชี้แจงผู้บั งคับ บัญชาที่เกี่ยวข้อง ประสานวันเวลา สถานที่ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจง
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทาการ
5. ดาเนินการประชุม
6. สรุป รายงานผลการประชุมและขอความเห็ น ชอบจาก ครม. และ/หรือรั ฐ สภาหลั งจบการประชุม
ตามข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3
7. แจกจ่ายผลการประชุมให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ลาดับที่

การประชุมคณะกรรมการ GBC
ผังกระบวนการ

1.
ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดการประชุมฯ

2.
อนุมัติให้
จัดการประชุมฯ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นก่อนการประชุม
2 สัปดาห์ - จัดทาเรื่องขออนุมัติหลักการและ - กชล.ชด.ทหาร
งบประมาณจัดการประชุม
- กชก.ชด.ทหาร
- กชม.ชด.ทหาร
1 สัปดาห์ - ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอนุ มั ติ ห ลั ก การ
จั ด การและงบประมาณจั ด การ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร GBC
ฝ่ายไทย
- กรณี ไม่อนุมัติห ลั กการฯต้องเริ่ม
ขั้นตอนลาดับที่ 1 ใหม่

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

3.
เตรียมเอกสารเชิญประชุม
ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 สัปดาห์ ขั้นการประชุม
2 วัน

ดาเนินการประชุม
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งกาหนดวันประชุม
- กชล.ชด.ทหาร
จัดทาระเบียบวาระการประชุมฯ - กชก.ชด.ทหาร
จัดทาเนื้อหาการประชุมฯ
- กชม.ชด.ทหาร
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ส่งเอกสารประกอบการประชุม
ชี้แจงหน่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- กองเลขานุการร่วมจะประชุม
- กชล.ชด.ทหาร
ล่วงหน้าเพื่อจัดทาบันทึกการ
- กชก.ชด.ทหาร
ประชุมให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม - กชม.ชด.ทหาร
อย่างเป็นทางการ
- ดาเนินการประชุมอย่างเป็น
ทางการตามระเบียบวาระการ
ประชุมและมีการลงนามในเอกสาร
ร่าง MOU (แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
จนกว่าครม.และ/หรือรัฐสภาจะ
อนุมัติให้ความเห็นชอบ)

ขั้นหลังการประชุม
(จะกระทาเฉพาะหลังจากการประชุมกองเลขานุการร่วมและการประชุมอย่างเป็นทางการ)

ลาดับที่
5.

ผังกระบวนการ
จัดทาสรุปประเด็นฯ
รายงาน รมว.กห./
ประธานคณะกรรมการ GBC
เพื่อนาเข้า ครม.

6.

ระยะเวลา

เอกสาร
ได้รับการเห็นชอบ
จากรัฐสภา

8.
แจกจ่ายรายงานการประชุม
และทาหนังสือแจ้งให้
ประเทศเพื่อนบ้าน ทราบ
ผ่านช่องทางการฑูต

ผู้รับผิดชอบ

1 สัปดาห์ - สรุปประเด็นสาคัญและเสนอร่าง - กชล.ชด.ทหาร
เอกสารที่ได้รับความเห็ นชอบจาก - กชก.ชด.ทหาร
การประชุมคณะกรรมการชายแดน - กชม.ชด.ทหาร
ทั่ ว ไปไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(GBC) ครม. จานวน 100 ชุด
1 เดือน

- ครม. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ค วาม - สนผ.กห.
เห็นชอบร่างเอกสารฯ เสนอรัฐสภา
จานวน 1,500 ชุด
กรณี ไม่ ให้ ค วามเห็ น ชอบต้ อ งเริ่ ม
ขั้นตอนลาดับที่ 1 ใหม่

1 เดือน

- รัฐสภาพิ จารณาอนุมัติให้ ค วาม - สานักงาน
เห็นชอบร่างเอกสารฯ
เลขาธิการสภา
กรณี ไม่ ให้ ค วามเห็ น ชอบต้ อ งเริ่ ม ผูแ้ ทนราษฎร
ขั้นตอนลาดับที่ 1ใหม่

เอกสาร
ได้รับการเห็นชอบ
จาก ครม.
เพื่อนาเข้ารัฐสภา

7.

รายละเอียดงาน

1 สัปดาห์ - ก ารส่ งแ จก จ่ า ย MOU ส รุ ป - กชล.ชด.ทหาร
ประเด็นสาคัญเพื่อเป็นแนวทางใน - กชก.ชด.ทหาร
การให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การใน - กชม.ชด.ทหาร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
ขั้นตอนที่ 1

:- วางแผนจัดการประชุม โดยขอทราบนโยบายขั้นต้นจาก จก.ชด.ทหาร เพื่อกาหนด

แนวทางจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 :- เสนอ งป.ชด.ทหาร เพื่ อ ชี้ งบประมาณ ในการจั ด การประชุ ม ฝ่ า ยไทย และกอง
เลขานุ การร่ว มตามล าดับ และสั่ งจ่ายงบประมาณ (ภายหลั งจากได้รับอนุมัติให้ จั ด
ประชุมแล้ว)
- ทาหนังสือเสนอ กกล.ชด.ทหาร เพื่อดาเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง(ค่าวัสดุ)
- ร่างหนังสือนาเรียน จก.ชด.ทหาร/เลขานุการคณะกรรมการ GBC เพื่อขออนุมัติจัดการ
ประชุ ม คณะกรรมการฝ่ า ยไทย และร่ า งหนั ง สื อ น าเรี ย น ผบ.ทสส./รองประธาน
กรรมการ GBC เพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม กองเลขานุ ก ารร่ ว ม(พร้ อ มงบประมาณ)
ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 3 :- ร่างหนังสือถึงคณะกรรมการฝ่ายไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญประชุมและ
ร่วมพิจารณาข้อมูล/ประเด็นปัญหา ที่จะทาการหารือกับกองเลขานุการประเทศเพื่อน
บ้าน
- จัดทาร่างกรอบการประชุมขั้นต้นและประสานรายละเอียดกับกองเลขานุการประเทศ
เพื่อนบ้านก่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายไทย
ขั้นตอนที่ 4 :- ดาเนิน การประชุม คณะกรรมการฝ่ายไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือใน
ประเด็ น ต่ างๆน ามาจั ด ท ากรอบการประชุ ม และเป็ น เอกสารประกอบการประชุ ม
กองเลขานุการร่วมคณะกรรมการ GBC
ขั้นตอนที่ 5 :- สรุปประเด็นสาคัญและรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายไทยถึง ผบ.ทสส./รอง
ประธานฯ พร้อมกรอบการประชุมเพื่อกรุณาทราบ
ขั้นตอนที่ 6
:- ประสานวันจัดประชุมกองเลขานุการร่วม ร่างหนังสือถึงเลขานุการคณะกรรรมการ
GBC ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ เชิ ญ ประชุ ม โดยให้ จก.ชด.ทหาร/เลขานุ ก าร
คณะกรรมการฝ่ายไทยลงนามในหนังสือเชิญ (กรณีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ)
- จัดทารายละเอียดของกาหนดการ ประสานการปฏิบัติกับกองเลขานุการประเทศเพื่อน
บ้าน
ขั้นตอนที่ 7 :- ดาเนิ น การประชุ มกองเลขานุการร่วมคณะกรรมการGBC เพื่อ จัดทาร่างบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการ GBC ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ขั้น ตอนที่ 8 :- เสนอร่างบั น ทึกการประชุมฯตามสายการบังคับบัญชาถึง สนผ.กห. เพื่อขอความ
เห็นชอบจาก ครม.
- เมื่อ รมว.กห./ประธานกรรมการฯ ลงนามเสนอเรื่องเข้า ครม.ให้ จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. จานวน 100 ชุด
- เมื่อ ครม.เห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวแล้วจึงประสานกาหนดวันจัดการประชุมอย่าง
เป็นทางการ แต่หาก ครม.มีมติเห็นชอบและให้เสนอเรื่องให้ รัฐสภาพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบด้ ว ย ให้ จั ด เตรี ย มเอกสารจ านวน 1,500 ชุ ด เพื่ อ เสนอรั ฐ สภาขอความ
เห็นชอบก่อนจึงจะประสานและกาหนดวันจัดการประชุมได้
ขั้นตอนที่ 9 :- กรณีไม่ต้องนาเรื่องเสนอรัฐสภา เมื่อร่างบันทึกการประชุมฯผ่านความเห็นชอบจาก
ครม. ให้ กาหนด วัน – เวลา สถานที่ประชุมคณะกรรมการ GBC อย่างเป็นทางการ
- ประสานวันจัดประชุม จากนั้น เสนอ งป.ชด.ทหาร เพื่อชี้งบประมาณ ในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ GBC อย่างเป็นทางการและสั่งจ่ายงบประมาณ (ภายหลังจาก
ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมคณะกรรมการ GBC แล้ว)
- ทาหนังสือเสนอ กกล.ชด.ทหาร เพื่อดาเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง(ค่าวัสดุ)

- ร่างหนั งสื อ น าเรี ย น รมว.กห./ ประธานกรรมการ GBC ตามสายการบั งคับ บั ญ ชา
เพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ GBC และลงนามในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ถึงประธานร่วมของประเทศเพื่อบ้าน (กรณีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ)
- จัดทารายละเอียดของกาหนดการ ประสานการปฏิบัติกับกองเลขานุการประเทศเพื่อนบ้าน
ขั้นตอนที่ 10 :- ดาเนิ น การประชุม คณะกรรมการGBC อย่างเป็นทางการ เพื่ อลงนามในบั นทึกการ
ประชุมคณะกรรมการ GBC โดยจะมีผลหลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายของ
ไทยและแจ้งให้กองเลขานุการประเทศเพื่อนบ้านทราบผ่านช่องทางการทูต
- แนวทางการแบ่งมอบความรับผิดชอบการจัดการประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตามผนวก ก
ขั้น ตอนที่ 11 :- รายงานผลการประชุม พร้อ มแนบบั น ทึ ก การประชุ ม ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาถึ ง
สนผ.กห. เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.และ/หรือ รัฐสภา
- เมื่อ รมว.กห./ประธานกรรมการฯ ลงนามเสนอเรื่องเข้า ครม.ให้จัดเตรียมเอกสาร เพื่อ
นาเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. จานวน 100 ชุด
- เมื่อ ครม. เห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวแล้วและมีมติไม่ต้องเสนอเรื่องเข้ารัฐสภา กห.
จะประสาน กต.ทาหนังสือแจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบผ่านช่องทางการทูต แต่หาก
ครม.มี ม ติ เห็ น ชอบและให้ เสนอเรื่ อ งให้ รั ฐ สภาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบด้ ว ย
ให้ จั ด เตรี ย มเอกสารจ านวน 1,500 ชุ ด เพื่ อ เสนอรั ฐ สภาขอความเห็ น ชอบก่ อ น
กห.จะประสาน กต.ทาหนังสือแจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบผ่านช่องทางการทูต
ขั้นตอนที่ 12 :- เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ครม.และ/หรือรัฐสภาแล้ว ให้แจกจ่ายรายงานการประชุม
พร้อมสาเนาบันทึกการประชุมให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ และทาหนังสือแจ้งให้ประเทศ
เพื่อนบ้านทราบผ่านช่องทางการทูตด้วยเพื่อให้บันทึกการประชุมมีผลโดยสมบูรณ์
หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนข้างต้น ปฏิบัติในกรณีเมื่อฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สาหรับกรณี
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเจ้าภาพ บางขั้นตอนอาจไม่ต้องปฏิบัติ
2. การจัดการประชุมเป็นไปตามแผนงานประจาปีของ ชด.ทหาร กรณีไม่เป็นไปตาม
แผนงานหรือต้องของบประมาณเพิ่มเติมยังคงปฏิบัติโดยอนุโลม
3. บางขั้นตอนไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ แต่หน่วยจะต้องปฏิบัติตาม
ลาดับขั้นตอน

7. มาตรฐานงาน
มาตรฐานงานที่คาดว่าจะดาเนิน การได้สาเร็จ คือ กรมกิจการชายแดนทหาร สามารถจัดการประชุมได้
ตามแผนงานประจ าปี ต ามกรอบระยะเวลาการด าเนิ น การตามล าดั บ งานที่ ก าหนดไว้ ในกระบวนการการ
จัดการประชุมคณะกรรมการ GBC โดยผู้ ที่มีหน้ าที่และความรับผิดชอบงานตามล าดับงานสามารถดาเนินการได้

ภายในหรื อ น้ อ ยกว่ าระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ตามขอบเขตอ านาจที่ ป ฏิ บั ติ แ ละพยายามลดปั จ จั ยภายนอก
ที่มีผลกระทบและไม่สามารถควบคุมได้ให้น้อยที่สุด

8. ระบบติดตามประเมินผล
แม้ผลการดาเนิ น การตามกระบวนที่กาหนดไม่ส ามารถวัดได้ด้ว ยเวลาในการปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 190 จึงใช้การประเมินผลจากผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ระดับความสาเร็จของ
ความตกลงด้านความสัมพันธ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความคืบหน้า ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
การรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการตามบันทึกความตกลงที่ผ่านมาและกาหนดประเด็นหารือที่จะปฏิบัติ
ร่วมกันตามความตกลงร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ โดยมีขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
ดังนี้
8.1 มีการประสานรายละเอียดเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
8.2 มีการนัดหมายการประชุมของกองเลขานุการร่วม GBC ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
8.3 มีการจัดการประชุม GBC ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและมีการรายงานสรุปผลการประชุม
8.4 มีความคืบหน้าจากผลการประชุม GBC ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 1 เรื่อง
8.5 มีความคืบหน้าจากผลการประชุม GBC ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 2 เรื่อง
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล : หน่วยรับผิดชอบในการดาเนินการตามกระบวนการ ได้แก่ กอง
กิจการชายแดนไทย – ลาว (กชล.ชด.ทหาร) กองกิจการชายแดนไทย – กัมพูชา (กชก.ชด.ทหาร) กองกิจการ
ชายแดนไทย – มาเลเซียและอินโดนีเซีย (กชมอ.ชด.ทหาร) จะรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลา 9 เดือน
และ 12 เดือน ผ่านกองแผนและโครงการ (กผค.ชด.ทหาร)

9. เอกสารอ้างอิง
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550- 2554
กรอบการเจรจาตามบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน พ.ศ. 2550- 2554
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทย พ.ศ. 2551 – 2554
แผนปฏิบัติราชการประจาปี กองบัญชาการกองทัพไทย
นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อานวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

10. แบบฟอร์ม
10.1
10.2
10.3
10.4

หนังสือขออนุมัติจัดประชุม GBC
หนังสือเชิญประชุม
การรายงานผลการประชุม GBC
บันทึกการประชุม

10.5 หนังสือเสนอ สนผ.กห. ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุม

