- ราง -

นโยบาย จก.ชด.ทหาร/หน.ฝชด.ศบท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ภารกิจ : พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนระหว-างไทยกับประเทศเพื่อนบ0าน
พันธกิจ : ๑. เป3นหน-วยงานบูรณาการ ประสานงานและกํากับดูแลการเสริมสร0างความมั่นคงชายแดน
๒. เป3นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการร-วมมือด0านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ0าน
๓. เป3นสํานักงานเลขานุการกองอํานวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ0าน (กอ.นชท.)
วิสัยทัศน; : เป3นหน-วยงานหลักของกองทัพไทยในการเสริมสร0างความมั่นคงชายแดน ความสัมพันธ;อันดีและความร-วมมือด0านความมั่นคงกับกองทัพประเทศเพื่อนบ0านให0เป3นที่เชื่อมั่นและยอมรับจากทุกภาคส-วน
หน-วยรับผิดชอบ
เจตนารมณ;
นโยบายทั่วไป
นโยบายเฉพาะ
ฝ>ายอํานวยการ
หลัก
กผค.
สพม.
ความสํ า เร็ จ ของการสรางความมั่ น คงชายแดน ๑ . เส ริ ม ส รางความ มั่ น ค งช ายแดน ดวยการ ๑. เสริมสรางความเขาใจกั บทุ กภาคสวนที่ เกี่ ยวของใหตระหนั กถึ งความจําเป, น และการให
ของ ชด.ทหาร ขึ้ น อยู กั บ ผลของการบู ร ณาการ บู ร ณาการกั บ สวนราชการ องค1 ก รภาคเอกชน ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางบูรณาการในลักษณะการพัฒนาประชารัฐ
ก ารดํ าเนิ น งาน รวม กั บ ทุ ก ภ าค สวน รวม ทั้ ง และภาคประชาชนที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ ใหสามารถ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
เผชิ ญ กั บ ภั ย คุ ก คามที่ มี ค วามหลากหลายไดอยาง ๒. สรางภาพลักษณ1และพัฒนาศักยภาพ กอ.นชท.
กผค.
สพม.
กับ กองทั พ ประเทศเพื่ อนบาน ตลอดจนการทํ างาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคลองกั บ การเป, น ประชาคม ๓. เผยแพรองค1ความรูที่เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายความมั่นคงของไทยตอประเทศเพื่อนบาน
กผค.
สพม.
เป,นทีมของ ชด.ทหาร ที่มีการบูรณาการกันทั้งภายใน อาเซียน และสถานการณ1ดานความมั่นคงในแตละ ใหแกภาคสวนที่เกี่ยวของ
สํ า นั ก และระหวางสํ า นั ก โดยมี ก อง นขต. ใหการ พื้นที่
๔. จัดใหมีชองทางประสานงานทั้งเป,นทางการและไมเป,นทางการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
กผค.
สพม., สชด.
สนับสนุนภายใตบรรยากาศแหงความเป,นมิตร
ของไทยและประเทศเพื่อนบานในทุกระดับ เพื่อสรางเครือขายการปฏิบัติงานรวมกัน
๒. พั ฒ นาความสั ม พั น ธ1 ท างทหารกั บ ประเทศ ๑. เผยแพรแนวคิดตามศาสตร1พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ลดความ
เพื่อนบาน
หวาดระแวง การไดรั บ ผลประโยชน1 ร วมกั น และ ๒. สานตอการดําเนินสัมพันธ1กับประเทศเพื่อนบานโดยใชมิติทางดานศาสนาและวัฒนธรรม
หลักการตางตอบแทนในการเจรจา
๓. ใหความสํ า คั ญ กั บ บทบาทอยางสรางสรรค1 ในการสรางความรวมมื อ ดานความมั่ น คง
กับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน การเก็บกูทุนระเบิดรวม
และการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
๔. เสนอแนะการปรับปรุงโครงสราง องค1ประกอบ อํานาจหนาที่ กลไกความรวมมือดานความมั่นคง
กับประเทศเพื่อนบานในความรับผิดชอบใหตอบสนองตอสถานการณ1ที่เปลี่ยนแปลง
๕. ใชกลไกความรวมมื อที่ มีอยู รวมแกไขปA ญหาความมั่ นคงตามแนวชายแดนในรูปแบบตาง ๆ
ใหความเรงดวนกับการแกไขปAญหายาเสพติดตามชายแดนไทย - ลาว
๖. สนับสนุนการแกไขปAญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับ
การสรางรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย
๗. สนับสนุนสวนราชการที่เกี่ยวของในการสงกลับ ผภร.
๘. สนับสนุนการประชุม ผบ.ทสส. อาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวของ ในปH ๒๕๖๒
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-๒-

เจตนารมณ

นโยบายทั่วไป

นโยบายเฉพาะ

๓. บริ ห ารจั ด การหนวยใหมี ความทั น สมั ย พั ฒ นา ๑. ใหความเรงดวนสูงสุดกับภารกิจการพิทักษ2เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 ดวยการป3องกัน
ขีดความสามารถกําลังพลใหปฏิบัติงานตามตําแหนง
และทําความเขาใจมิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย2 รวมทั้งสืบสานการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ ใชงบประมาณอยางประหยัด
ตามแนวทางพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได
ตลอดจนดําเนินการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกู ร โดยมุ งเนนการขยายผลกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละกิ จ กรรมที่ ไดรั บ
มอบหมาย อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
๒. ปรับปรุงโครงสรางการจัด ระบบการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนงานภายในหนวยงาน
และระหวางหนวยงานใหเกิดความประสานสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ
๓. ใหความสํ าคัญ กับ การกําหนดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ (Timeline) รวมทั้ งผลผลิต (Output)
และผลลัพธ2 (Outcome) ในทุกภารกิจตั้งแตขั้นการวางแผน
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลของ ฝชด.ศบท. รวมทั้งการบริหารจัดการ
องค2ความรู (KM) สนับสนุนการปฏิบัติงาน
๕. การจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการใหมีความโปรงใส ทันเวลา และตรงความตองการ
๖. ดําเนินการดานงบประมาณ ใหรวดเร็ว ประหยัด คุมคา ใหเปSนไปตามแผนปฏิบัติงาน
๗. ใหความสําคัญในเรื่องขวัญ วินัย ความรักหมูคณะ และการทํางานเปSนทีม รวมทั้งมิตรภาพ
กับเพื่อนรวมงานทั้งภายในและภายนอกองค2กร
๘. ใหมี การฝVก/อบรมวินัย และมารยาททหารใหกับ กําลังพล โดยมุ งเนนระเบี ยบวินัย อาทิ
การแตงกาย การแสดงความเคารพ ทรงผม ตลอดจนการแสดงออกที่ เหมาะสมในที่
สาธารณะ และการใชสื่อสังคมออนไลน2
๙. กําลังพลทุกนายตองไมยุงเกี่ยวของกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
๑๐. สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบาน
๑๑. สงเสริมใหกําลังพลออกกําลังกาย และเลนกีฬา โดยใหมีการทดสอบรางกายตามเกณฑ2
ที่กําหนด อยางนอย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจําป^อยางจริงจัง
๑๒. ใหรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย จก.ชด.ทหาร/หน.ฝชด.ศบท. ทุกไตรมาส
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