ส่วนสนับสนุน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

การจัด และหน้าที่
รายชื่อข้าราชการของ ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
คาสั่ง ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการ ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของข้าราชการ แยกตามงานของแผนก
คาสั่ง ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563
ผนวก ก. กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ผนวก ข. แผนปฏิบัติงานประจาปีงงประมาณ 2563
ผนวก ค. ตารางการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
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ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.
1. การจัด
ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.

ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายส่งกาลังและบริการ

ฝ่ายสารสนเทศและการสือ่ สาร

2. หน้าที่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.๑ ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
2.๑.๑ ภารกิจ ดาเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านกาลังพล ด้านการเงิน ด้านส่งกาลัง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน Website ของ ศปป.๕ .กอ.รมน. ตลอดจนบันทึ กและรายงาน
ผลงานตามหน้ าที่ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย มี ผู้ อ านวยการส่ ว นสนั บสนุ น
ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
2.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ในเรื่องงาน
ด้านธุรการ ด้านกาลังพล ด้านการเงิน ด้านส่งกาลัง และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ศปป.๕ .กอ.รมน.
๒) ด าเนิ น งานและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นธุ ร การ ด้ า นก าลั ง พล ด้ า นการเงิ น
ด้านส่งกาลัง และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หน้าที่หน่วยรอง
3.1 ฝ่ายธุรการและการเงิน
3.1.๑ ภารกิจ
๑) ดาเนินการให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่–พ้นหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ต่อ, การขอบาเหน็จ
ประจ าปี , การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านข้ า ราชการทหาร, การปรั บ ย้ า ยนายทหารสั ญ ญาบั ต ร และ
นายทหารประทวน, การส่งรายชื่อนายทหารประทวนเข้ารับการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๒) ดาเนินการรับ–ส่งเอกสาร, งานพีธีต่าง ๆ, งานสวัสดิการ, การจัดเวรติดตามสถานการณ์
และการจัดการประชุม นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ประจาสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๓) ดาเนินการด้านการเงินของ ศปป.๕ กอ.รมน. ตลอดจนการกากับดูแลตรวจสอบการยืมเงิน,
การเบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. และรายงานการเงินตามวงรอบ
3.1.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ – พ้นหน้าที่ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๒) ขออนุมัตขิ ้าราชการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๓) ขอบาเหน็จข้าราชการที่มาช่วยราชการของ ศปป.๕ กอ.รมน.
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๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการทหารของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๕) ดาเนินงานข้อมูล ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๖) ดาเนินงานข้อมูล ส่งรายชื่อนายทหารประทวนเข้ารับการสอบเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. เป็น
นายทหารสัญญาบัตร
๗) ปฏิบัติงานธุรการรับ – ส่ง เอกสารของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๘) งานพิธีของ ศปป.๕ กอ.รมน. เช่น งานรับ – ส่งหน้าที่ , ตลอดจนงานประเพณีต่าง ๆ
๙) งานสวัสดิการของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑๐) จัดเวรติดตามสถานการณ์ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
๑๑) จัดการประชุม นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.ประจาสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑๒) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๑๓) ดาเนินการด้านการเงินของ ศปป.๕ กอ.รมน. กากับดูแลตรวจสอบการยิมเงิน, การ
เบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. และรายงานการเงินตามวงรอบ
๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ฝ่ายส่งกาลังและบริการ
3.2.๑ ภารกิจ ดาเนินการ งานวัสดุสานักงาน งานพัสดุ งานขนส่ง และยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน.
3.2.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.2.๒.๑ งานวัสดุสานักงานของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑) การดาเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายสาหรับจัดหาวัสดุสานักงาน
งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ของแต่ละปีงบประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. จะทาการรายงานให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.
ทราบ และขออนุ มั ติ แ บ่ ง สรรงบประมาณฯ ให้ กั บ สง.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.
โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส าเนาแจกจ่ า ย สง.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และนขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ขอให้
ด าเนิ น การเสนอความต้ อ งการวั ส ดุ ส านั ก งานตามวงเงิ น ที่ ห น่ วยได้ รั บ แบ่ ง สรร ส่ ง ถึ ง ฝ่ ายส่ ง ก าลั ง
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๓) รวบรวมจัดทาแผนแจกจ่าย และสรุปความต้องการวัสดุสานักงาน ในส่วนของ
ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งไปยัง สบป.กอ.รมน. เพื่อดาเนินการจัดหาต่อไป
๔) เมื่อได้รับอนุมัติแจกจ่ายวั สดุสานักงาน จัดทาใบเบิก (ทบ.400-006) สป.
ส่งถึง สบป.กอ.รมน. ประสานเจ้าหน้าที่คลังขอรับวัสดุสานักงาน แจ้งให้ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.
รมน.จัดเจ้าหน้าที่มารับเพื่อไว้ใช้ราชการต่อไป
3.2.๒.๒ งานพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑) ควบคุม กากับดูแล ตลอดจนประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจาหน่ายพัสดุ
กับ สบป.กอ.รมน.
๒) เมื่ อ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ รั บ แจกจ่ า ยพั ส ดุ เช่ น โต๊ ะ ท างาน เก้ า อี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ และขออนุมัติแจกจ่ายพัสดุ
ให้กับ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่อไว้ใช้ราชการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ปฏิบัติงาน
กับจานวนพัสดุที่มีไว้ใช้ราชการประจาสานักงานในห้วงปัจจุบัน
๓) จัดทาใบเบิก (ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖) สป. และควบคุมทางบัญชี เสร็จแล้วแจ้งให้
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่มารับไปไว้ใช้ราชการต่อไป
๔) ตรวจสอบและรวบรวมพัสดุเมื่อหมดความจาเป็น ในการใช้ง านขอส่ง คืน ,
ที่ชารุดขอส่งซ่อมบารุง สาหรับที่เสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งานรายงานขออนุมัติจาหน่าย
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๕) จั ด ท าใบส่ ง คื น (ทบ.๔๐๐ – ๐๑๓) สป. และตั ด ยอดออกจากบั ญ ชี คุ ม
นาซากส่งคืนคลัง สบป.กอ.รมน.
๖) ขอรับการสนับสนุน พัสดุที่ขาดแคลนเพื่อนามาแจกจ่าย สง.ผู้บัง คับบัญ ชา
และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ไว้ใช้ราชการ ทดแทนของเดิมที่ส่งคืนตามความจาเป็น
๗) รายงานสถานภาพพัสดุรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๑ ปี (ตามวงรอบที่กาหนด)
๘) รายงานผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจาปี
3.2.๒.๓ งานขนส่ง และยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑) ควบคุ ม ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบยานพาหนะ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. พร้ อ มทั้ ง
จัดยานพาหนะสนับสนุน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามที่ขอใช้
๒) รวบรวมใบขออนุ ญ าตใช้ ร ถ (แบบที่ ๓) ตามที่ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.
ขอใช้ในแต่ละวันเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจของ สตง.
๓) จัดทาเอกสารบันทึกการใช้รถ (แบบที่๔) ในการใช้รถแต่ละวัน และเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการรับตรวจของ สตง.
๔) รายงานการใช้ยานพาหนะและรายงานสถานภาพยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน.
ให้กับ สบป.กอ.รมน. ทราบประจาทุกเดือน
๕) เสนอความต้องการ สป. ๓ ประจาเดือนของ ศปป.๕ กอ.รมน. ให้ สบป.กอ.รมน.
ทาการเบิก–จ่าย
๖) รายงานรายละเอียดการใช้ สป. ๓ ธุรการ ที่ ได้รับการสนั บสนุนจาก สบป.กอ.รมน.
ประจาเดือนให้ สบป.กอ.รมน. ทราบ ทุก ๆ สิ้นเดือน
๗) ตรวจสอบทะเบี ย นประวั ติ ก ารใช้ ง านของรถที่ ไ ด้ รั บ การแจกจ่ า ยจาก
สบป.กอ.รมน. เพื่ อ ใช้ในราชการ ในบัญ ชีที่ ควบคุม ไว้เมื่อ ครบก าหนดวงรอบการซ่อ มบ ารุ ง ให้น ารถที่
ครบวงรอบฯ ส่งเข้าทาการซ่อมบารุงที่แผนกซ่อมบารุง สบป.กอ.รมน.
๘) รายงานสถานภาพ สป. วงรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๓ ปี (ตามวงรอบ
ที่กาหนด
๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ การเก็บรั กษา การใช้งาน และเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ
๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3.๑ ภารกิ จ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การน าเทคโนโลยี ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละด้ า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมมาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านใน ศปป.5 กอ.รมน. เช่ น การดู แ ล Hardware, Software,
ระบบเครือข่าย, Internet, การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC), การถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ เป็นต้น
3.3.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน สารสนเทศและการสื่อสารของ ศปป.5 กอ.รมน.
๒) ควบคุ ม และดู แ ลการขอใช้ ห้ อ งประชุ ม ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. รวมถึ ง ให้ ก าร
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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อัตรากาลังพล ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ
ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการ
2. รองผู้อานวยการ/หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ยศ
สูง/พ.อ.(พ.)
ชานาญการพิเศษ/พ.อ.

จานวน หมายเหตุ
1
1

3.
4.
๕.
๖.

ฝ่ายธุรการและการเงิน
หัวหน้าฝ่าย
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญการพิเศษ/พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

1
2
๓
๓

๗.
๘.
๙.
๑๐.

ฝ่ายส่งกาลังและบริการ
หัวหน้าฝ่าย
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญการพิเศษ/พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.-พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

1
2
๒
๒

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่าย
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ชานาญการพิเศษ/พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.-พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

๑
๑
๑
๒

รวม

2๓
สรุปอัตรากาลังพล ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.

ลาดับ

ตาแหน่ง
สรุป

ยศ
จานวน หมายเหตุ
สูง/พ.อ.(พ.)
1
ชานาญการพิเศษ/พ.อ.ชานาญการ/
๔
พ.ต.-พ.ท.
๕
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
6
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)
๗

5
รายชือ่ ข้าราชการส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1.

พ.อ. ดารัส ผ่องพลีศาล

ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

2.

พ.อ. ไพทูลย์ ผ่องพันธ์

รอง ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

3.

พ.อ.หญิง ชุติมา วันวงศ์

หัวหน้าฝ่ายส่งกาลังและบริการ
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

4.

ร.อ.หญิง พรรณทิพภา ขาวเครือ ร.น. นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

5.

ร.อ.หญิง วิมนต์ ลกกะบูน

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

6.

ร.อ. พนม สกุณี

นักประชาสัมพันธ์ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

7.

ร.อ.หญิง ลภัสรดา ใจเพียร

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

8.

ร.ท. พัฒนา อุบลศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

9.

ร.ท. เทศบัญญัติ แก้วแดง

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

10.

ร.ต. ธนยศ พลเรืองทอง

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

11.

ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ คุม้ ภัย

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

๑๒.

ร.ต. ณัฐวุฒิ ครื้นน้าใจ

นักจัดการงานทั่วไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

รูปภาพ

หมายเหตุ

๖
ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

12.

จ.ส.อ. สมศักดิ์ ศรีจันทร์ดี

เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

13.

จ.ส.อ. นพวรรธน์ อัครเสรีวรกิจ

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

14.

จ.ส.อ. บุญรุ่ง วงษ์เสถียร

เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

๑๕.

จ.ส.อ. ธานี มุมทอง

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

๑๖.

จ.ส.อ. อนุสรณ์ เขียวพรม

เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

๑๗.

จ.ส.ท. สหรัฐ ดีพยุงไทย

เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

๑๘.

ส.ท.หญิง อนุสรา มีเรือง

เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

รูปภาพ

หมายเหตุ
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คาสั่ง ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ที่

/๒๕62

เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

เพื่อให้การดาเนินการภายใน ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เป็นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อย และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพจึ ง สมควรก าหนดขอบเขตหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบอย่ างชั ดเจน
ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานทั้ งระบบมีความราบรื่น รวดเร็ว
และสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดประสิทธิผลตามเป้ าหมายนโยบายของผู้บั งคับบั ญ ชา
และวัตถุประสงค์ของภารกิจหน้าที่ ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการทุกนาย ปฏิบัตงิ านตามกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบคาสั่งนี้
2. ข้ าราชการทุ กนาย ซึ่งรับผิ ดชอบงานใด ต้ องจัดท าแฟ้ มที่ จะรวบรวม นโยบาย ข้ อบั งคั บ
ระเบียบ คาสั่ง ข้อตกลง หรือหลักการทั้งปวง ซึ่งทางราชการกาหนดไว้ และเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงใช้ประโยชน์
ในงานของตน รวมถึงการจัดทาสรุปวิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละงานที่รับผิ ดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่แทนกัน หรือการส่งมอบหน้าที่
ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทดแทนกัน ภายในแผนกอย่างเหมาะสม และต้องพร้อมในการรับมอบ
งานเพิ่มเติม ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
3. ข้าราชการทุกนาย ต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี ทั้งกรณีการปฏิบัติงานทดแทนกัน หรือ
การรับมอบงานเพิ่มเติม ตามคาสั่งผู้บงัคับบัญชา รวมถึง การเอื้อประโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะนา
ซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. หัวหน้าแผนกทุกแผนก ต้องควบคุม กากับดูแล และอานวยการ ให้กาลังพลในแผนกปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กาหนดหรือมอบหมายด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในแผนก
ให้มคี วามก้าวหน้ายิ่งขึ้น สาหรับกาลังพลทุกคนก็จะต้องถือปฏิบัติ และให้ความร่วมมือโดยเคร่งครัดเช่นกัน
5. ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบงาน รายงานหัวหน้าแผนก หรือผู้อานวยการกอง ทันทีเมื่อมี
ปัญหา หรือพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะต้องไม่ละเลยหรือละเว้นงานใดงานหนึ่ง ซึ่งจะทาให้เกิดผลเสียหาย
ต่อภารกิจโดยรวมของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. หากเพิกเฉยจนเกิดความเสียหายถือเป็น
ความบกพร่องของข้าราชการผู้นั้น
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.อ.
(จเด็จ จาดเลน)
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
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หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. แยกตามงานของฝ่าย
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

๑.

พ.อ. ดารัส ผ่องพลีศาล

๒.

พ.อ. ไพทูลย์ ผ่องพันธ์

๓.

๔.

ฝ่ายธุรการและการเงิน
(ธุรการ)
ร.อ.หญิง พรรณทิพภา ขาวเครือ ร.น.

ปฏิบตั ิหน้าที่ตาแหน่ง
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ปกครองบั งคั บบัญ ชา ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของ
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
๒. ด าเนิ น การและก ากั บ ดู แ ล งานหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งปวงของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
๓. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รอง ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. เป็นผู้ช่วย ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ในการปกครอง
บังคับบัญชา ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของ สสน.ศปป.๕
กอ.รมน.
๒. เป็นผู้ช่วย ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ดาเนินการและ
กากับดูแล งานหน้าที่รบั ผิดชอบทั้งปวงของ สสน.ศปป.๕
กอ.รมน.
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน.ฝ่ายธุรการและการเงิน ๑. ก ากั บ ดู แ ลการบรรจุ ก าลั ง พลตาม อฉก.ศปป.๕
กอ.รมน. / อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
2. ก ากั บ ดู แ ลการบรรจุ ก าลั ง พลตาม อฉก.ศปนย.
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
3. ปรั บ ย้า ยก าลั ง พลนายทหารสั ญ ญาบั ตรครองอัต รา
สู ง ขึ้ น วาระเดื อ น เม.ย. แล ะ ต.ค . ของก าลั ง พ ล
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
4. ปรับย้ายกาลังพลนายทหารประทวนครองอัตราสูงขึ้น
ห้ ว งเดื อ น เม.ย. และ ต.ค. ของก าลั ง พลช่ ว ยราชการ
ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
5. บรรจุ/ปรับตาแหน่งกาลังพลนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนบรรจุในอัตราของ ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
6. จั ด ท าบ าเห น็ จประจ าปี ของก าลั ง พ ล ศ ปป .๕
กอ.รมน. / และกากับดูแลการจัดทาบาเหน็จ โควตายาเสพติด
7. ก ากั บ ดู แ ลงานธุ ร การต่ า ง ๆ ของ สสน.ศปป.๕
กอ.รมน.
๘. ก ากั บ ดู แ ลเกี่ ยวกั บ การด าเนิ น การด้ า นการเงิ น ของ
ศปป.๕ กอ.รมน.
1. ขอตั ว ก าลั ง พลช่ ว ยราชการจากหน่ ว ยต้ น สั งกั ด
มาช่วยราชการที่ ศปป.๕ กอ.รมน. /ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 2. ส่งกาลังพลที่ขอพ้นหน้าที่กลับหน่วยต้นสังกัด
3 .จั ด ท ารั บ ร อ งเวล าเป็ น ท วี คู ณ ให้ กั บ ก า ลั งพ ล
ที่ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. /ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
4 .เส น อ ร า ย ชื่ อ รั บ ส วั ส ดิ ก า ร ก า ลั ง พ ล ส่ ง ใ ห้
สบค.กอ.รมน. เช่น ของขวัญปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ
5. ตั ด ยอดก าลั ง พลมาพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ในสายงาน
กอ.รมน. ส าหรั บ ก าลั ง พลที่ ม าช่ ว ยราชการ ศปป.๕
กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
6. เสนอรายชื่อขอเหรียญราชการชายแดน
กอ.รมน. ให้กาลังพลพ้นหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน.
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ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

๕.

ร.อ.หญิง ลภัสรดา ใจเพียร

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.)

๖.

ร.ต. ธนยศ พลเรืองทอง

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.)

๗.

ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ คุ้มภัย

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
12. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. ด าเนิ น การด้ า นธุ ร การเกี่ ย วกั บ การเสนอ พ.ส.ร.
ของกาลังพลทีบ่ รรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
8. จัดทาสมุดรายงานเวรรักษาการณ์ประจาเดือน / MB
ศปก.ทบ. / MB กอ.รมน.
9. จัดเวรรักษาการณ์ประจาเดือนภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
10. จั ด ผู้ แ ทนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานในการประชุ ม
ประจาเดือน กอ.รมน. (MB)
11. ส่งรายชื่อพ้นหน้าที่ให้ สบค.กอ.รมน. เพือ่ ออกคาสั่ง
1. ทาหนังสื อนาเรียนหนังสือ/เอกสารเวียนทราบต่าง ๆ
ของฝ่ายธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
2. ทาหนังสือนาเรียนหนังสือ/ประสานการปฏิบัติภายในหน่วย
เช่ น ขอสนั บ สนุ น ก าลั ง พลร่ว มกิ จ กรรมและพิ ธีต่ าง ๆ,
ส่งกาลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม และสัมมนา
3. จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการของกาลังพล
๔. จัดทาข้อมูลองค์กรคุณธรรม
๕. จัดทาแผนการปฏิบัติงานของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
๖. จัดท าข้อมูล ท าเนียบวัน เดือนปี เกิดและล าดับอาวุโ ส
ของกาลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.
๗. งานธุรการอืน่ ๆ ภายในฝ่ายธุรการ
๘. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. กากับ ดูแลการลงทะเบียนรับ – ส่ง หนัง สือ/เอกสาร
ของ ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
2. นาสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
3. นาสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการภายใน บก.ทบ.
4. กากับ ดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยภายใน ฝ่ายธุร การ
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
5. นาเสนอสมุดรายงานการประชุม MB, สมุดรายงานเวร
รักษาการณ์ ประจ าเดือน, สมุดรายงานการประชุม VCT
และสมุดรายงานปฏิบัติราชการ
1. จัดทาบัญชีบรรจุกาลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.
2. จัดท าบัญ ชีบรรจุกาลัง พลตาม อฉก.ศปนย.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. ส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔
3. บรรจุกาลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
บรรจุในอัตราของ ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งให้ สบค.กอ.รมน.
ขออนุ มัติ ตัวบุ ค คลเพื่ อ ออกค าสั่ง กอ.รมน. ให้ กาลัง พล
ปฏิบัติหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน.
4. กากับดูแลงบประมาณบริหารงานภายใน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
ประจ าเดื อ น และจั ด ท าสรุ ป รายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ย
งบประมาณดังกล่าวให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
5. เบิ ก งบประมาณในการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมของ
ศปป.๕ กอ.รมน. โดยขออนุมัติจาก ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.
หรือตามที่ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาดาริ
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ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

๘.

ร.ต. ณัฐวุฒิ ครื้นน้าใจ

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.)

๙.

จ.ส.อ. อนุสรณ์ เขียวพรม

เจ้าพนักงานธุรการ (ธก.)

๑๐.

ส.ท. หญิง อนุสรา มีเรือง

เจ้าพนักงานธุรการ (ธก.)

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
6. เบิกเงินสารองในการเดินทางไปราชการ, ค่าทางด่วน,
ค่าตอบแทนพลขับ
7. เบิกเงิน อุปกรณ์ของใช้สานักงาน, เบิกวัสดุสิ้นเปลือง
ประจาไตรมาส
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. นาเรียนหนังสือเวียนทราบที่เกี่ยวข้องกั บ ศปป.๕ ปรมน.
ทบ.
2.จั ด ท าประเมิ น ค่ า ก าลั ง พล ศ ปป.๕ กอ.รมน. /
ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ส่งหน่วยต้นสังกัด
3. จัดทาบัญชีบรรจุกาลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
4. ส่งรายชื่อตรวจร่างกายประจาปี
5. ส่งรายชื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปี
6. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
7. งานพิมพ์หนังสือภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
8. จัดทาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
9. จัดทาบัตรผ่านบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ในพื้นที่
บก.ทบ. และ กอ.รมน.
10.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสารของ ศปป.๕ กอ.รมน. /
ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
2. แยกเอกสารส่ง นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.
3. นาสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการ กอ.รมน.
(ส่วนกลาง)
4. นาสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการภายใน บก.ทบ.
5. ดู แ ลค วามสะอาดเรี ย บร้ อ ยภ ายใน ฝ่ า ยธุ ร การ
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
6. ช่วยเหลือในการจัดเอกสารเข้าแฟ้มงานต่าง ๆ
7. ถ่ายเอกสารต่าง ๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. นาเรียนหนังสือเวียนทราบที่เกี่ยวข้องกับ ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
2.จั ด ท าประเมิ น ค่ า ก าลั ง พล ศ ปป.๕ กอ.รมน. /
ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ส่งหน่วยต้นสังกัด
3. จัดทาบัญชีบรรจุกาลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
4. ส่งรายชื่อตรวจร่างกายประจาปี
5. ส่งรายชื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปี
6. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
7. งานพิมพ์หนังสือภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
8. จัดทาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
9. จัดทาบัตรผ่านบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ในพื้นที่
บก.ทบ. และ กอ.รมน.
10.ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑๑.

(การเงิน)
ร.อ.หญิง วิมนต์ ลกกะบูน

นักจัดการงานทั่วไป (กง.)

๑. กากับดูแลตรวจสอบการยืมเงิน, การเบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม
ของ นขต.ศปป5 กอ.รมน. และการรายงานการเงินตามวงรอบ
๒. กากับ ดูแลและตรวจสอบการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดสัมมนาและเดินทางไปราชการ จชต.
๓. ตรวจสอบรายการเบิกเงิน
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน และทาการเบิกเงินต่าง ๆ ใน ศปป. ๕ กอ.รมน.
๕. ทาการจ่ายเงินตามรายการเบิก
๖. ตรวจสอบการช าระหนี้ ต ามใบยื ม ในระยะเวลาที่
สปง.กอ.รมน. กาหนด
๗. ทารายงานค่าเลี้ยงดู นายทหาร และนายสิบประจาเดือน
๘. ทารายงานการเงิน
๙. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๒.

จ.ส.อ. บุญรุ่ง วงษ์เสถียร

เจ้าพนักงานธุรการ (กง.)

๑. เป็ น ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ในการตรวจสอบการ
ยืมเงิน, การเบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม ของ นขต.ศปป.5
กอ.รมน. และการรายงานการเงิน
๒. เป็นผู้ช่วยนายทหารการเงิน
๓. ก ากั บ ดูแ ลและตรวจสอบการยืม เงิน เป็ น ค่ าใช้ จ่า ย
ในการจัดสัมมนาและเดินทางไปราชการ จชต.
๔. ตรวจสอบรายการเบิกเงิน
๕. ขออนุมัติเบิกเงิน และทาการเบิกเงินต่าง ๆ ใน ศปป.๕
กอ.รมน.
๖. ทาการจ่ายเงินตามรายการเบิก
๗. ตรวจสอบการช าระหนี้ ต ามใบยื ม ในระยะเวลาที่
สปง.กอ.รมน. กาหนด
๘. ทารายงานค่าเลี้ยงดู นายทหาร และนายสิบ ประจาเดือน
๙. ทารายงานการเงิน
๑๐. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๒
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน.ฝ่ายส่งกาลัง

๑. กากับดูแล และปฏิบัติงานพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน.
และตรวจสอบดู แลเรื่องการออกเอกสารตามสายงานถึ ง
ผู้บังคับบัญชา
๒. กากับดูแล การปฏิบัติงานขนส่ง/งานยานพาหนะของ
ศปป.๕ กอ.รมน. และดูแลความพร้อมยานพาหนะ รวมถึง
การออกเอกสารประจ าเดื อ น และแจกจ่ า ยรถให้ ต าม
จุดประสงค์
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. การดาเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
จัด หาวัส ดุ ส านัก งาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ของแต่ ล ะ
ปี ง บประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานให้ ผอ.ศปป.๕
กอ.รมน. ทราบ และขออนุ มั ติ แบ่ งสรรงบประมาณฯ ให้ กั บ
สง.ผู้ บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. โดยพิจารณา
จากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย
2. ส าเนาแจกจ่าย สง.ผู้บัง คับ บัญชา และ นขต.ศปป.๕
กอ.รมน. ขอให้ ด าเนิ น การเสนอความต้ อ งการวั ส ดุ
ส านั กงานตามวงเงิ น ที่ หน่ วยได้ รั บ แบ่ งสรร ส่ ง ถึ ง
ฝ่ายส่งกาลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลา
ที่กาหนด
3. รวบรวมจั ดทาแผนแจกจ่ าย และสรุปความต้องการวัสดุ
ส านั กงาน ในส่ วนของ ศปป.๕ กอ.รมน. ส่ งไปยั ง
สบป.กอ.รมน. เพื่อดาเนินการจัดหาต่อไป
4. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ แ จกจ่ า ยวั ส ดุ ส านั กงาน จั ด ท า
ใบเบิก (ทบ.๔๐๐-๐๐๖) สป. ส่งถึง สบป.กอ.รมน. ประสาน
เจ้าหน้าทีค่ ลังขอรับวัสดุสานักงาน แจ้งให้ สง.ผู้บังคับบัญชา
และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จั ดเจ้ าหน้าที่ มารับเพื่ อไว้ใช้
ราชการต่อไป
5 . ป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ๆ ต าม ที่ ได้ รั บ ม อบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชา

๑๓.

ฝ่ายส่งกาลังและบริการ
พ.อ.หญิง ชุติมา วันวงศ์

๑๔.

ร.ท. พัฒนา อุบลศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป (กบ)

๑๕.

ร.ท. เทศบัญญัติ แก้วแดง

นักจัดการงานทั่วไป (กบ)

1. การดาเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
จั ดหาวั ส ดุ ส านั กงาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ของแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานให้ ผอ.ศปป.๕
กอ.รมน. ทราบ และขออนุ มั ติ แบ่ งสรรงบประมาณฯ ให้ กั บ
สง.ผู้ บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. โดยพิจารณา
จากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย
2. ส าเนาแจกจ่าย สง.ผู้บัง คับ บัญชา และ นขต.ศปป.๕
กอ.รมน. ขอให้ ด าเนิ น การเสนอความต้ อ งการวั ส ดุ
ส านั กงานตามวงเงิ น ที่ หน่ วยได้ รั บ แบ่ งสรร ส่ งถึ ง

ฝ่ายส่งกาลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลา
ที่กาหนด
3. รวบรวมจั ดทาแผนแจกจ่ าย และสรุปความต้องการวัสดุ
ส านั กงาน ในส่ วนของ ศปป.๕ กอ.รมน. ส่ งไปยั ง
สบป.กอ.รมน. เพื่อดาเนินการจัดหาต่อไป
๑๓

ลาดับ
๑๖.

ผูร้ ับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

จ.ส.อ. สมศักดิ์ ศรีจันทร์ดี

นักจัดการงานทั่วไป (กบ)

งานด้านการพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน.
1. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ตลอดจนประสานการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจาหน่ายพัสดุ กับ สบป.กอ.รมน.
2. การดาเนิน การเมื่ อ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับแจกจ่าย
พั ส ดุ เช่ น โต๊ ะ ท างาน เก้ า อี้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จาก
สบป.กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ
และขออนุมัติแจกจ่ายพัสดุให้กับ
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่ อไว้ใช้
ราชการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานกับจานวน
พัสดุที่มไี ว้ใช้ราชการประจาสานักงานในห้วงปัจจุบัน
3. จั ด ท าใบเบิ ก (ทบ.๔๐๐-๐๐๖) สป. และควบคุ ม
ทางบั ญ ชี เสร็ จ แล้ ว แจ้ ง ให้ สง.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่มารับไปไว้ใช้ราชการ
ต่อไป
4. ตรวจสอบและรวบรวมพั ส ดุ เมื่ อ หมดความจ าเป็ น
ในการใช้ ง านขอส่ ง คื น ที่ ช ารุ ด ส่ ง ซ่ อ มบ ารุ ง ส าหรั บ
ที่เสื่ อมสภาพตามอายุของการใช้ งาน รายงานขออนุมั ติ
จาหน่าย
5. จั ด ท าใบส่ ง คื น (ทบ.๔๐๐-๐๑๓) สป. และตั ดยอด
ออกจากบัญชีคุม นาซากส่งคืนคลัง สบป.กอ.รมน.
6. ขอรับการสนับสนุนพัสดุที่ขาดแคลนเพื่อนามาแจกจ่าย
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ไว้ใช้ราชการ
ทดแทนของเดิมที่ส่งคืนตามความจาเป็น
7. รายงานสถานภาพพัสดุรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๑ ปี
(ตามวงรอบที่กาหนด)
8. รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจาปี
9 . ป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ๆ ต าม ที่ ได้ รั บ มอบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๔

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน.ฝ่ายสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๑ . วาง แ ผ น อ าน วย ก าร ป ร ะ ส าน ง าน ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน.
๒ . ให้ การส นั บ ส นุ น เจ้ า ห น้ า ที่ ใน การจั ด อุ ป ก รณ์
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ/โสตทั ศ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การประชุม
๓. ให้ บริ ก ารด้ า นเทค โนโลยี ส ารสนเทศ แล ะการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน.
๔. ควบคุมและดูแลการขอใช้ ห้องประชุมของ นขต.ศปป.
๕ กอ.รมน.
๕ . ป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ๆ ต าม ที่ ได้ รั บ ม อบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นักประชาสัมพันธ์

1. กากับดูแลระบบและบันทึกข้อมูล การประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.
- ทุกวันจันทร์ (๐๘๓๐ เป็นต้นไป) ทุกวันพุธ (๑๓๓๐ เป็น
ต้นไป)
2. เป็นเลขานุการประชุมประจาสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.
ร ม น . ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า สั ป ด า ห์
พร้ อ มจั ด ท า Power Point ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านของ
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
1๗.

1๘.

ร.อ. พนม สกุณี

๑๙.

จ.ส.อ. ธานี มุมทอง

เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1. ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2. ดู แ ลระบบกล้ อ ง CCTV ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. ตรวจเช็คและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่ อนส่ง
ให้ สบป.กอ.รมน. เพื่อดาเนินการต่อไป
4. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ VTC ประสานกั บ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
เมื่อมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๐.

จ.ส.อ. นพวรรธน์ อัครเสรีวรกิจ

เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๑. จัดห้องประชุมและระบบสารสนเทสให้พร้อมในการใช้งาน
๒. ช่ า งภาพบั น ทึ ก ภาพกิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ ง านที่
สาคัญในส่วนต่าง ๆ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยต่อไป
๓. ควบคุ ม ดูแ ลการใช้ ง านระบบเครือ ข่ายอิน เตอร์ เน็ ต
ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1๕
ลาดับ
๒๑.

ผู้รับผิดชอบ
จ.ส.ท. สหรัฐ ดีพยุงไทย

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1. ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2. ดู แ ลระบบกล้ อ ง CCTV ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. ตรวจเช็คและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่ อนส่ง
ให้ สบป.กอ.รมน. เพื่อดาเนินการต่อไป
4. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ VTC ประสานกั บ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
เมื่อมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖

คาสั่ง ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ที่

/๒๕๖๒

เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
--------------------------------

เพื่อให้การดาเนินงานของ ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. ดาเนิ นการอย่างมี ประสิทธิภาพ
จึงให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ทุกแผนกยึดกรอบแนวคิด (ผนวก ก) เพื่อกาหนดเป้าหมายในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
หรือโครงการ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการริเริ่ม วินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจาทั่วไป
๒. ให้ ถื อ แผนการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ ๒๕63 (ผนวก ข) เป็ น หลั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ง านประจาตามหน้ า ที่ ของฝ่ ายต่ างๆ ภายในระยะเวลาดาเนิ น การที่ กาหนดไว้ ตามปฏิทิ น งาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 (ผนวก ค)
๓. การดาเนินการตามผนวก ก ข และ ค นี้ เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติ อย่างกว้างๆ ของ
ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีความริเริ่มอย่างอื่น หรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่สมควรจะแก้ไข
ไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้แจ้ง ผอ.ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
พ.อ.
(จเด็จ จาดเลน)
ผอ.สสน.ศปป.5 กอ.รมน.

1๗
ผนวก ก กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ห ลัก ในการดาเนินการเพื่อให้ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับประโยชน์ในการดาเนิ นการ
ด้านกาลังพล ด้านการส่งกาลัง ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างสูงสุด โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจให้ กับเจ้าหน้าที่ ของหน่วย ให้สามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามหลักการ
สั่งการ และนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาที่ได้อนุมัติไว้แล้วอย่างแท้จริง
2. กากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านกาลังพล ด้านการส่งกาลัง ด้านประชาสัมพัน ธ์
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลัก การ สั่งการ และนโยบาย ของ ศปป.5 กอ.รมน. ตลอดจนวิธีการของ
ทางราชการ และตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแผนงาน นโยบายด้ า นก าลั ง พล ด้ า นการส่ ง ก าลั ง ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กอ.รมน.
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลกาลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
5. กาหนดกรอบเพื่อมาตรฐาน เพื่อวัดผลงานได้ทุกแผนงานรวมทั้ งสถิติข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์
ในรูปแบบของการรายงาน เพื่อการตัดสินใจ หรือเพื่อ การเปรียบเทียบผลงานกับแผนงาน หรือเพื่อการ
วิเคราะห์งาน

1๘
ผนวก ข แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน
ลาดั
บ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ธุรการ)
งานสารบรรณ การทะเบียน 1 . ท าบั น ทึ กทะเบี ยน คุ ม หนั งสื อ
และดาเนินกรรมวิธตี ่อหนังสือ ราชการ
ราชการ
2. แจกจ่ายหนั งสือให้กั บผู้ รับผิ ดชอบ
ด าเนิ น กรรมวิ ธี ห รื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล เวี ย น
ทราบให้กาลังพลภายในกาหนด
3. จัดแฟ้มหนังสือนาเรียนผู้บังคับบัญชา
ลงนาม
4. จั ดเก็ บแยกเรื่ องหนั งสื อที่ ผ่ านการ
ดาเนินกรรมวิธีแล้ว เข้าแฟ้มตามประเภท
หนังสือ
5. พั ฒ นาปรั บ ปรุ งระบบการจั ด เก็ บ
ทะเบี ยนคุมเอกสารต่าง ๆ ของส่วนให้ มี
ความปลอดภัย สะดวกต่อการค้นหาและ
ใช้งาน
ออกคาสั่งเจ้าหน้าที่เวรติดตาม ออกคาสั่งให้นายทหารสัญญาบัตร และ
สถานการณ์
นายทหารประทวน รับผิดชอบเวร
ติดตามสถานการณ์ประจาวัน
ออกคาสั่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุม ออกคาสั่งให้นายทหารสัญญาบัตร
VTC
ที่บรรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ทาเอกสารรับ-ส่งหน้าที่
จัดทาข้อมูลการรับ-ส่งหน้าที่ ตาม
ระเบียบกาหนดเมื่อเปลี่ยน ผอ.ศปป.๕
กอ.รมน.
การลาของกาลังพล
ตรวจสอบบันทึกการลาของข้าราชการ
ในส่วน
การดาเนินการเกี่ยวกับเงิน อานวยความสะดวกในการประสานและ
สวัสดิการของ ศปป.๕ กอ.รมน. ตั้งเรื่องของรับสิทธิ ตามกรณีของ
ระเบียบให้กับกาลังพล
ส่งรายชื่อกาลังพลของ ศปป.๕ พิจารณาตัวบุคคลตามนโยบายของ
กอ.รมน. รับการศึกษาอบรม ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. แล้วส่งรายชื่อให้
หลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยต้นเรื่อง
จัดรายชื่อข้าราชการไปงานพิธี ส่งรายชือ่ และแจ้งเจ้าตัวให้ทราบใน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดาเนินการต่อเนื่อง

ทุกเดือน (ก่อนขึน้ เดือนใหม่)
ทุกเดือน (ก่อนขึ้นเดือนใหม่)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.
เมื่อมีการลาของกาลังพล
ดาเนินการต่อเนื่อง
เมื่อมีสั่งการ
เมื่อมีสั่งการ

ต่าง ๆ

การไปร่วมพิธีต่าง ๆ

๑๙
ลาดั
งาน/โครงการ
บ
9. จัดทาสรุปยอดสถานภาพ
กาลังพลประจาเดือน
10. ขอรับการสนับสนุนกาลังพล
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.
11. บรรจุกาลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.
12. ส่งตัวกาลังพลกลับหน่วย
ต้นสังกัด (จบภารกิจ)
13. บรรจุกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ จชต. (ศปนย.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.)
14. เสนอบัญชีรายชือ่ ปรับย้าย
นายทหารชัน้ นายพล
15. เสนอบัญชีรายชื่อปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร
16. เสนอบัญชีรายชื่อปรับย้าย
นายทหารประทวน
17. เสนอขอบาเหน็จประจาปีของ
กาลังพล (ปกติ)
18. เสนอขอบาเหน็จประจาปีของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(กรณีพิเศษ)
19. เสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสูร้ บ (พ.ส.ร.) ให้กับกาลังพล
ที่บรรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
20. เสนอขอเหรียญราชการชายแดน
ให้กับกาลังพลที่บรรจุ ศปนย.ฯ
21. ขอรับรองวันเวลาราชการเป็น
ทวีคณ
ู
22. เสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรมาลาให้กับกาลังพล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จาทาสรุปยอดสถานภาพกาลังพล
รายงานให้ สบค.กอ.รมน.
ดาเนินการขอตัวกาลังพลไปยัง
หน่วยต้นสังกัดปกติ
หน่วยต้นสังกัดอนุมัติ ดาเนินการไปยัง
สบค.กอ.รมน. เพื่อออกคาสั่งปฏิบัติ
หน้าที่
ดาเนินการไปยังหน่วยต้นสังกัดปกติ
ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
เพื่อออกคาสั่งปฏิบัติหน้าที่

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
ห้วง ต.ค.-ธ.ค.
ห้วง ต.ค.-ม.ค.
ห้วง ต.ค.
ห้วงที่ 1 ต.ค.-พ.ย.
ห้วงที่ 2 มี.ค.-เม.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ม.ค., มิ.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ธ.ค., ก.ค.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ก.พ., ส.ค.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ต.ค., เม.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ก.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ห้วงที่ 1 ต.ค.-พ.ย.
ห้วงที่ 2 มี.ค.-เม.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ห้วง ส.ค., ก.ย.

ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.

ห้วง ส.ค., ก.ย.

ดาเนินการไปยัง สง.ปรมน.ทบ.

ห้วง มิ.ย., ก.ค.

23. รายงานทดสอบร่างกายประจาปี ดาเนินการไปยังหน่วยต้นสังกัด
24. เสนอรายชื่อกาลังพลเกษียณอายุ ดาเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.
ราชการ
25. ส่งรายชื่อตรวจร่างกายประจาปี ดาเนินการไปยัง สบป.กอ.รมน.

ครั้งที่ 1 ก.พ.
ครั้งที่ 2 ส.ค.
ห้วง ก.ย.
ห้วง พ.ค.

๒๐

๒๑
ลาดั
งาน/โครงการ
บ
26. การประเมินค่ากาลังพลที่
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ดาเนินการร่างขออนุมัติประเมินค่าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 เม.ย.
ของข้าราชการทหารสังกัด ทบ. ช่วยราชการ ศปป.๕ ครั้งที่ 2 ต.ค.
กอ.รมน. พร้ อ มออกค าสั่ ง ผู้ ท าการประเมิ น ค่ าฯ
ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕
กอ.รมน . ทราบ และส่ ง ผลการประเมิ นค่ า ให้
หน่วยต้นสังกัด
ออกคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้วง ต.ค.
การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้(KM)
จัดลาดับ ในการบรรยาย
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ส่ง หัวข้อ ในการบรรยายฯ
ห้วง ต.ค.
ให้ความรู้ในแต่ละเดือน
ให้ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. โดย นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.
โดยเรียงลาดับดังนี้
จะหมุนเวียนให้ความรู้เดือนละ 1 ครั้ง ตามลาดับ
1. สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.
2. สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
3. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.
4. สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
ทาบัตรผ่านบุคคล และ
บั ต รผ่ านบุ ค คล ด าเนิ นการส่ งรายชื่ อ ก าลั งพล
ห้วง ธ.ค.
ยานพาหนะ
ให้ ขว.ทบ.
บัตรผ่านยานพาหนะ ดาเนิ นการส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารทะเบียนรถ
- รถยนต์ ให้ ขว.ทบ. ดาเนินการ
- รถจักรยานยนต์ ให้ สสน.ทบ. ดาเนินการ
ทาบัตรผ่านบุคคล และ
ส่งรายชื่อกาลังพลพร้อมเอกสาร ให้ สขว.กอ.รมน.
ห้วง ธ.ค.
ยานพาหนะ กอ.รมน.
ดาเนินการ
รายงานผลการศึกษาให้กับกาลัง ส่งผลการศึกษาของกาลังพล สังกัด ปรมน.ทบ.
เมื่อมีการสั่งการ
พล ปรมน.ทบ.
ให้ ธุรการ ปรมน.ทบ.
ออกคาสั่งเดินทางไปราชการ
ดาเนินการออกคาสั่งเดินทางไปราชการให้กับ
เมื่อมีการสั่งการ
พื้นที่ จชต.
กาลังพลที่เดินทางไปพื้นที่ จชต.
แจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาร่วมงาน แจ้ ง เตื อ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาร่ ว มงานวั น สถาปนา
ห้วง ส.ค.
วันสถาปนากองทัพบก 29 ส.ค. กองทัพบก 29 ส.ค. ของทุกปี กรณีไม่ได้รับหนังสือ
ของทุกปี
จาก สลก.ทบ. ให้ ประสาน สลก.ทบ. ขอรายละเอี ยด
การร่วมงาน
ลงข้อมูลกาลังพลในระบบ
ลงข้อมูลกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน.
ครั้งที่ 1 พ.ค.
ทะเบียนกำลังพล
ทุกนาย ลงในระบบทะเบียน www.nccd.go.th
ครั้งที่ 2 ส.ค.
(สบค.กอ.รมน.
www.nccd.go.th ยาเสพติด Username : isoc
จะมีหนังสือแจ้ง
Password : 8b3qha
ให้ดาเนินการ)

ลาดั
งาน/โครงการ
บ
35. ตัดเครื่องแบบกำลังพลที่บรรจุ
ศปนย.กอ.รมน.ภำค ๔ สน.
36. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(การเงิน)
๓๗. ขอรับการสนับสนุนค่าเครื่องดื่ม
ประจาสานักงาน ศปป.5 กอ.รมน.
๓๘. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัตภิ ารกิจที่มีลักษณะปกปิดของ
ผู้บังคับบัญชา
3๙. เบิกค่าเครื่องดื่มประจาสานักงาน
ศปป.5 กอ.รมน.
4๐. เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ
ที่มีลักษณะปกปิดของผู้บังคับบัญชา
๔๑. จ่ายค่าเครื่องดื่มประจาสานักงาน
ศปป.5 กอ.รมน.
๔๒. จ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบั ติภารกิ จ
ที่มีลักษณะปกปิดของผู้บังคับบัญชา
๔๓. ทาใบยืมการจัดสัมมนา เดินทางไป
ราชการในพื้นที่ จชต. และบรรยาย
พิเศษในพื้นที่ จชต.
๔๔. ตรวจสอบการยื ม เงิ น ในการจั ด
สัมมนา เดินทางไปราชการในพื้นที่
จชต. และบรรยายพิ เศษในพื้ น ที่
จชต.
๔๕. ตรวจสอบการเบิ ก เงิ น ใช้ ห นี้ ต าม
ใบยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แจ้งให้กาลังพลที่มีรายชื่อบรรจุ ศปนย.ฯ ไปวัดตัว
ที่ ร้ า น ไอดี ล พร้ อ มส่ ง เอกสารการวั ด ตั ว ให้
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. รวบรวมส่ ง ให้ ศปนย.ฯ
ดาเนินการต่อ
ดาเนินการเมือ่ ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ห้วง เม.ย.
และ ต.ค.
เมื่อมีการสั่งการ

ทาหนังสือขอรับการสนับสนุนไปยัง สปง.กอ.รมน.

วงรอบทุก 1 เดือน

ทาหนังสือขอรับการสนันสนุนไปยัง สปง.กอ.รมน.

วงรอบทุก 1 เดือน

จัดทาฎีกาเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน.

วงรอบทุก 1 เดือน

จัดทาฎีกาเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน.

วงรอบทุก 1 เดือน

รับ เช็ ค จาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่ อน าไปขึ้ น เงิ น วงรอบทุก 1 เดือน
ที่ธนาคารทหารไทย
รับ เช็ ค จาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่ อน าไปขึ้ น เงิ น วงรอบทุก 1 เดือน
ที่ธนาคารทหารไทย
จัดทาใบยืมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปยัง สปง.กอ.รมน.
ตามห้วงระยะเวลา
การจัดสัมมนา และ
เดินทางไปราชการฯ
รับ เช็ ค จาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่ อน าไปขึ้ น เงิ น ตามห้วงระยะเวลา
ที่ ธนาคารกรุ งไทย (ศรี ย่ าน) และจั ดท าเช็ คเพื่ อ การจัดสัมมนาและ
ถอนจากธนาคารกรุงไทย (วิสุทธิกษัตริย์)
เดินทางไปราชการฯ
จัดทาฎีกาใช้หนี้เงินยืมต่าง ๆ ไปยัง
กง.สปง.กอ.รมน.

๔๖. จั ด ท าน าส่ ง เงิ น คงเหลื อ จากการ จัดทาใบนาส่ง และเงินคงเหลือ ไปยัง
สัมมนา และเดินทางไปราชการฯ กง.สปง.กอ.รมน.

หลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจการสัมมนา
ภายใน 30 วัน
การเดินทางไปราชการ
ภายใน 15 วัน
หากมีเงินเหลือ
ส่งคืนหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจการ
สัมมนาฯ
๒๒

ลาดับ
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

จั ด ท าฎี ก าขอเบิ ก เงิ น ค่ า เลี้ ย งดู จัดทาฎีกาขอเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน.
วงรอบทุก 1 เดือน
นายทหาร และนายสิบ ประจาเดือน
ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเลี้ยงดูของ รับเช็คจาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่อนาไปขึ้นเงินที่ วงรอบทุก 1 เดือน
กาลังพล
ธนาคารกรุ งไทย (ศรี ย่ าน) และจั ดท าเช็ คเพื่ อ
ถอนจากธนาคารกรุงไทย (วิสุทธิกษัตริย์)
จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้กาลังพล
จ่ายเงินสดค่าเลี้ยงดูให้กับกาลังพลผู้มีสิทธิ์
วงรอบทุก 1 เดือน
จั ดท าฎี กาขอเบิ กเงิ นตามรายการ จัดทาฎีกาขอเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน.
เบิก
ตรวจสอบการเบิ กเงินตามรายการ รับเงินสด หรือเช็ค จาก กง.สปง.กอ.รมน.
เบิก
จ่ายเงินตามรายการเบิกให้ผู้มีสิทธิ์ จ่ายเงินให้กับกาลังพลผู้มีสิทธิ์

เมื่อมีการทาการเบิก
เงิน
เมื่อมีการทาการเบิก
เงิน
เมื่อมีการทาการเบิก
เงิน
จั ดท ารายงานค่ าเลี้ ยงดู น ายทหาร จัดทารายงานรายละเอียดการเบิกเงิน ค่าเลี้ยงดู วงรอบทุก 1 เดือน
และนายสิบ ประจาเดือน
ไปยัง สบค.กอ.รมน.
จัดทารายงานการเงิน
จัดท ารายงานรายละเอี ยดการเบิ ก-จ่ าย ไปยั ง วงรอบทุก 1 เดือน
กง.สปง.กอ.รมน. และ กตน.กอ.รมน.

2๓

ฝ่ายส่งกาลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน
ลาดั
งาน/โครงการ
บ
๑. งานด้านการพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๑.๑ การจัดทารายงานการส่งลายมือชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เบิก-รับ สป. ขอหน่วย
๑.๒ กาหนดความต้องการครุภัณฑ์ และ
วัสดุสิ้นเปลือง/เครื่องใช้ในสานักงาน
๑.๓ ตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด เพื่ อ
ด าเนิ น การส่ งซ่ อ ม รวมถึ งตรวจสอบ/
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เสื่ อ มสภาพหรื อ หมดความ
จาเป็นในการใช้งานเพื่อขออนุมัติส่งคืน
หรือเพื่อการจาหน่าย
๑.๔ จั ดท ารายงานเพื่ อขอรับสนั บสนุ น
วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่หน่วยขาดแคลน รวมถึง
รายงานขออนุมัติเบิกวัสดุ/ครุภั ณฑ์เพื่ อ
ทดแทนของเดิมที่ส่งคืนหรือจาหน่ายตาม
ความจาเป็นแล้วแต่กรณี
๑.๕ รายงานสถานภาพพัสดุตามวงรอบที่
กาหนด (เช่น รอบ ๓ เดือน เป็นต้น)

๒.

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

จั ด ท ารายละเอี ยดเพื่ อน าส่ ง
สบป.กอ.รมน.
จัดท ารายงานพร้อมรายละเอี ยด
และเสนอความต้ อ งการไปยั ง
สบป.กอ.รมน.
ตรวจสอบรายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่
ใน ข่ า ยดั งก ล่ า วเสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ต่อจากนั้ น ให้ จั ดท ารายงานเพื่ อ
เสนอไปยัง สบป.กอ.รมน.

ทุกวงรอบ
ปีงบประมาณใหม่
ทุกวงรอบ ๖ เดือน

จั ดท ารายงานและรายการวั สดุ /
ค รุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เส น อ เรื่ อ ง ให้
สบป.กอ.รมน. พิ จารณาด าเนิ นการ
ต่อไป

เมื่อมีความต้องการ
หรือเมื่อมีความ
จาเป็น

ทุกวงรอบ ๑ เดือน

จัดท ารายงาน/รายละเอี ยดบั ญ ชี ทุกวงรอบ ๓ เดือน
สถานภาพเพื่ อ เสนอเรื่ อ งไปยั ง
สบป.กอ.รมน.
๑.๖ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ เมื่ อ ได้ รั บ ก าร ป ระ ส าน จ าก ตามที่ สบป.กอ.รมน.
รับพัสดุ และคณะกรรมการต่างๆ
สบป.กอ.รมน.
กาหนด
๑.๗ เบิ กค่ าใช้ จ่ ายประจ าเดื อนภายใน จัดท ารายงานพร้อมรายละเอี ยด ทุกวงรอบ ๑ เดือน
ศปป.๕ กอ.รมน. (ค่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ , เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สบป.กอ.รมน.
ค่ า จ้ างท าความสะอาดของพนั ก งาน,
ค่าจ้างซักเครื่ องนอนเวร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มในการประชุมฯ)
งานวัสดุสานักงานของ ศปป.๕ กอ.รมน. รวบรวม/จัดทารายละเอียดความ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
๒.๑ เสนอความต้องการวั สดุ สิ้นเปลื อง ต้ อ งการวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งและวั ส ดุ (ต.ค.– มี.ค./เม.ย.– ก.ย.)
และวั สดุ งานบ้ านงานครั ว ของ ศปป.๕ งานบ้ า นงานครั ว ของ ศปป.๕
กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ
กอ.รมน. โดยให้ สง.ผบ.ช. และ
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จั ด ท า
รายละเอี ยดความต้ อ งการให้
สอ ด ค ล้ อ งกั บ ว งเงิ น ที่ ได้ รั บ
การจัดสรร

2๔
ลาดั
บ

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

๒.๒ จั ด ท ากรอบแนวทางการจั ด สรร จัด ท าข้ อมู ลน าเรี ยน ผอ.ศปป.๕ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
งบประมาณตามข้อ ๒.๑
กอ.รมน. เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด สรร (ต.ค.– มี.ค./เม.ย.– ก.ย.)
งบประมาณให้กับส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ
ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
๓.

งานด้านการขนส่ง / การใช้ยานพาหนะ
๓.๑ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการขนส่ ง /
การใช้ยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน.
และดูแลความพร้อมยานพาหนะ เพื่อให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓.๒ การจัดทาข้อมูลการใช้ยานพาหนะ
ประจ าวัน พร้อมกั บการบั นทึ กเลขไมล์
ยานพาหนะที่นาออกปฏิบัติงานแต่ละวัน

๓.๓ การรายงานการใช้ยานพาหนะ ของ
ศปป.๕ กอ.รมน.
๓.๔ การต่ อ ทะเบี ยน ยาน พ าหน ะ
และการจั ด ท า พ.ร.บ. ปะจ าปี ของ
ยานพาหนะในความครอบครองของ
ศปป.๕ กอ.รมน.
๓.๕ การตรวจสอบยานพาหนะในความ
ดู แ ลของหน่ ว ย เพื่ อ น าเข้ าซ่ อ มบ ารุ ง
ตามวงรอบการซ่อมบารุง

๔.

ก าหนดให้ พ ลขั บ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ทุกวันทาการ
ยานพาหนะประเภทนั้น ๆ ทาการ
ห้วงตัง้ แต่เวลา
ตรวจสภาพ/ตรวจเช็คความพร้อม ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐
ในการใช้ ง านของยานพาหนะ
ทุกวันทาการ
พลขั บ ที่ รั บ ผิ ด ชอบยานพาหนะ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
นั้ น จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ปฏิบัตใิ นแต่ละวัน
ยานพาหนะพร้อมบันทึ กเลขไมล์ และสรุปนาเรียน
ประเภทยานพาหนะ ที่ น าออก ผอ.สสน.ศปป.๕ฯ
งานในแต่ละวัน และนาเสนอต่อ ทราบภายในวันทาการ
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
ของสัปดาห์ตอ่ ไป
รายงานไปยัง สบป.กอ.รมน.
ก่อนวันที่ ๑๐ ของ
เดือนถัดไป
รายงานไปยัง สบป.กอ.รมน.
ทุกวงรอบ ๑ ปี
(ก่อนถึงวันหมดอายุ
๓๐ วันทาการ)
และหรือเมื่อได้รับ
การประสานจาก
สบป.กอ.รมน.
ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ กั บ ตามวงรอบการซ่อม
สบป.กอ.รมน.
บารุง และหรือ
เมื่อยานพาหนะใน
ความดูแลของหน่วย
เกิดเหตุขัดข้อง
แล้วแต่กรณี

งานด้าน สป.๓ (ประเภทน้ามันเชื้อเพลิง)
๔.๑ การขอรั บ การสนั บ สนุ น สป.๓ จั ด ท ารายงาน /รายละ เอี ยด
ประจาเดือน เพื่อใช้ในงานธุรการ
การขอรั บ การสนั บ สนุ น ไปยั ง
สบป.กอ.รมน. เป็ น ประจ าทุ ก
เดือน (เริ่ม ต.ค.–ก.ย.)

ก่อนวันที่ ๑๐ ของ
เดือนถัดไป

2๕
ลาดั
บ

งาน/โครงการ
๔.๒ การรายงานการใช้ สป.๓
ที่ได้รับ ตามข้อ ๔.๑

๕.

งานด้านการบริการ และอื่น ๆ
๕.๑ การจั ดพลขั บ สนั บ สนุ น
ภารกิจของผู้บังคับบัญชา และ
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.
๕.๒ ติดต่ อ/ประสานงานกั บ
กบ .ทบ . เพื่ อขอรั บ ความ
อ นุ เค ร า ะ ห์ เรื่ อ ง ก า ร
จัดบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างเครื่อ งดื่ ม ในการประชุม ของ
ศปป.๕ กอ.รมน.
๕.๓ การขอรับการสนั บสนุ น
ชุดช่างฯ จาก สสน.บก.ทบ.

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
จั ด ท าร าย งาน พ ร้ อ ม แ น บ บั ญ ชี รายงานให้แล้วเสร็จก่อน
ราย ล ะ เอี ย ด ก าร ใช้ ส ป .๓ ข อ ง วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ยานพาหนะแต่ละประเภทในห้วงเดือน
นั้น ๆ
พลขั บ รถของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
เมื่อได้รับอนุมัติจาก
หรือพลขับของแต่ละส่วนงานเมื่อมีเหตุ ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.
จาเป็น
ประสานการปฏิ บั ติ กั บ แผนกจั ดเลี้ ยง ปกติคือทุกวันจันทร์ และ
กบ.ทบ.
ทุกวันพุธ เวลา 1300
หรือเมื่อมีการประชุม
วาระพิเศษ
ประสานการปฏิ บั ติ กั บ หน.ส่ ว น/
ฝ่ายต่าง ๆ ของ สสน.บก.ทบ.

เมือ่ มีเหตุข้อขัดข้อง

2๖
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร สสน.ศปป.๕ กอ.รมน
ลาดับ
1.

2.

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานประจา
ดู แ ลระบบและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ - ท าการทดสอบก่ อน ๓๐ นาที และ
ประชุ ม ทางไกลผ่ านจอภาพ (VTC) ก ากั บ ดู แ ลให้ ร ะบบด าเนิ น การไปได้
เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. อย่างมีประสิทธิภาพ
- ท าการทดสอบก่ อน ๓๐ นาที และ
กากับดูแลให้ระบบดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มงานนอกเหนือจากงานประจา
1 . จั ด ห้ อ งป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ร ะ บ บ - เมื่ อ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ ส า น ข อ ง
สารสนเทศให้พร้อมในการใช้งาน
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ในการจั ด การ
ประชุมภายในและประชุมระบบ VTC

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ดำเนินกำรต่อเนื่อง
- ปฏิบตั ิทุกวันจันทร์
(๐๘๓๐ เป็นต้นไป)
- ปฏิบัติทุกวันพุธ
(๑๓๓๐ เป็นต้นไป)

ดำเนินกำรต่อเนื่อง

๒ . บั น ทึ กภ าพ กิ จก รรม ใน ก าร - จั ดเจ้าหน้ าที่ บั นทึ กภาพการประชุ ม
ประชุม
ที่ ส าคั ญเพื่ อประชาสั มพั นธ์ ให้ กั บหน่ วย
และทาบันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพทุกครั้ง

ดำเนินกำรต่อเนื่อง

3. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการใช้ ง าน - ทุกครั้งที่เกิดเหตุขัดข้องในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ตภายใน คอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบอินเตอร์เน็ต
ศปป.๕ กอ.รมน.
มีปัญหาจะมี จนท.คอยช่วยเหลือแก้ไข
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างสมบูรณ์

ดำเนินกำรต่อเนื่อง

4. ดู แ ลการใช้งานโทรศั พ ท์ ภ ายใน - ก ากั บ ดู แ ล และแก้ ไ ขปั ญ หาระบบ
หน่วย
งานโทรศั พท์ ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.
ขั้ น ต้ น ก่ อ น ส่ งให้ ส ส น .บ ก .ท บ .
ดาเนินการต่อไป

ดำเนินกำรต่อเนื่อง

5 .ต ร ว จ เช็ ค แ ล ะ ซ่ อ ม บ า รุ ง - ท าการตรวจเช็ ค และซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในหน่วย ศปป.๕ กอ.รมน.
ให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นก่อนทีจ่ ะ
ส่งให้ สบป.กอ.รมน. ดาเนินการต่อไป

ดำเนินกำรต่อเนื่อง

2๗

ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 31

ป

แผนปฏิบ ัติงาน
สว่ นงานเสริมสร้างความมน
่ ั คง
ศูนย์ประสานการปฏิบ ัติท ี่ ๕
กองอานวยการร ักษาความมน
่ ั คง
ภายในราชอาณาจ ักร
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๓

เล่ม 2

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 32

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

การจัด/หน้าที่.................................................................................................................................๓
หน้าที่หน่วยรอง..............................................................................................................................๖
อัตรากาลังพลส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน………………..……….………….…………๙
รายชื่อข้าราชการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน…........…………………...….……..๑๐
คาสั่งส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.(กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)............๑๔
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงฯ.........................................๑๕
คาสั่งส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. (แผนการปฏิบัติงานประจาปีฯ)......................๑๙
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ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
๑. การจัด

ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
ฝ่ายแผน

ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ

ฝ่ายติดตามสถานการณ์

๒. หน้าที่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
๒.๑ ภารกิจ
๒.๑.๑ วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อื่นๆ ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว
๒.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำยเฉพำะ
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ รวมถึงจัดทำแผนกำรใช้กำลังพลเรือน ตำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน.
๒.๑.๓ ประสำนกำรปฏิบั ติกั บส่วนรำชกำรทั้ งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่ เกี่ยวข้อง ในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร
๒.๑.๔ ประสำนกำรปฏิบั ติ กำรข่ ำวสำรและกำรปฏิ บั ติกำรจิตวิทยำ เพื่ อสนับสนุ นงำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
๒.๑.๕ ประสำนกำรปฏิ บั ติ และติ ดตำมควำมคื บหน้ ำกำรสร้ ำงสภำวะแวดล้ อมในพื้ นที่ จั งหวั ดชำยแดนภำคใต้
เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
๒.๑.๖ ติ ดตำมควำมคื บหน้ ำกำรแก้ ไขปั ญ หำควำมไม่ สงบในพื้ นที่ ทั้ งในมิ ติ ด้ ำนควำมมั่ นคงและด้ ำนข่ ำวกรอง
และต่ อต้ ำนข่ ำวกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้ อง ในกำรแก้ไขปั ญหำควำมไม่ สงบในพื้ นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๑ วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อื่นๆ ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว ดังนี้
๒.๒.๑.๑ ศึกษำแผนบู รณำกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำควำมไม่สงบในพื้ นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๒ ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคง แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย
๑) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรแก้ปัญหำ ๒) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรป้องกันปัญหำ และ ๓) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรเสริมควำมมั่นคง รวมถึง
ปัญหำภัยแทรกซ้อนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ในพื้นที่
๒.๒.๑.๒ ศึกษำแผนเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ และเสนอแนะประเด็นสำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (คปต.) ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก เพื่อให้สถำนกำรณ์ในพื้นทีก่ ลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว
๒.๒.๑.๓ จัดเตรียมข้อมูลและเข้ำร่วมกำรประชุมกับสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.) รวมถึง
จัดเตรียมข้อมูลนโยบำยของรัฐบำลและผู้บังคับบัญชำระดับสูงทุกระดับ
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๒.๒.๑.๔ ควบคุม กำกับดูแล และจัดทำข้อเสนอแนะ รำยงำนผู้อำนวยกำรศูน ย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๕ฯ
เพื่อบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อื่นๆ
ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว รวมถึงควำมคืบหน้ำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เพื่อให้สำมำรถ
รักษำควำมปลอดภัยหมูบ่ ้ำนตนเองโดยกำลังประจำถิ่นและกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของกำลังภำคประชำชน
๒.๒.๑.๕ ประสำนกำรปฏิบั ติกับส่วนงำนบริหำรและพัฒนำฯ และส่วนแผนงำนโครงกำร งบประมำณ
และติดตำมประเมินผล เกี่ยวกับแผนงำน โครงกำรและงบประมำณ ทั้งมิติด้ำนควำมมั่นคงและมิติด้ำนกำรพัฒนำ รวมถึงงำน
นโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.)
๒.๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำย
เฉพำะด้ ำนควำมมั่ นคงเฉพำะพื้ น ที่ รวมถึงจั ดท ำแผนกำรใช้ กำลัง พลเรือ น ตำรวจ ทหำร ตำมแผนบู รณำกำรป้ อ งกั น
และกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน. ดังนี้
๒.๒.๒.๑ ร่วมกับสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญ หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(สล.คปต.) จัดทำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำยเฉพำะ
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ประจำปี
๒.๒.๒.๒ จัดทำ (ผนวก กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ ประกอบแผนรักษำควำมมั่น คงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจำปี – กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรและผนวก
ประกอบแผนแม่บทฯ
๒.๒.๒.๓ จัดกำรประชุมเพื่อจัดทำแผนกำรใช้กำลัง พลเรือน ตำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน
และกำรแก้ไขปัญ หำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อรำยงำนขออนุมัติ
จำกผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
๒.๒.๒.๔ ประสำนขอรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง กำรวำงกำลัง ผู้รับผิดชอบระดับพื้นที่ปฏิบัติกำร และระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน
๒.๒.๓ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้อง ในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
๒.๒.๓.๑ ประสำนกำรปฏิบัติ ตำมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กับหน่วยงำนด้ำน
ควำมมั่นคง ๓ ฝ่ำย, ส่วนรำชกำรภำครัฐ, ภำคเอกชน และภำคประชำสัง คมที่เกี่ยวข้อ งให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
๒.๒.๓.๒ ประสำนกำรปฏิบัติเพื่อติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำ ประจำสัปดำห์,
ประจำเดือน, วงรอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน และ ๑ ปี ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ
๒.๒.๓.๓ ประสำนกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรและขั้นตอนกำรปรับลดพื้นที่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ที่มีควำมร้ำยแรง และเสนอประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและให้ใช้บังคับเฉพำะเท่ำที่จำเป็น
๒.๒.๓.๔ ประสำนกำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำรและงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง กับส่วนรำชกำร
ทั้งภำครัฐบำล และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภำพรวม เพื่อรวบรวม และวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง
๒.๒.๓.๕ ประสำนติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำกรณี เหตุ ก ำรณ์ รุ น แรง โดยจั ด ท ำเป็ น รำยงำนเฉพำะกรณี
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อรำยงำนผู้อำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๕ฯ และหำกเป็นเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้ำง ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจั กร (ผ่ำนเลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ว
๒.๒.๔ ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนับสนุนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ ดังนี้

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 35

๒.๒.๔.๑ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุก เพื่อไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมบิดเบือนข้อมูล และสร้ำง
ควำมเข้ำใจผิดผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ รวมถึง ปรับเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกัน อย่ำงสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๒.๒.๔.๒ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรจิตวิทยำ, แผนหยุดยั้งกำรบ่มเพำะในสถำนศึกษำและหมู่บ้ำนจัดตั้ง
และแผนกำรสลำยโครงสร้ำงกำรจัดตั้ง ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุขและศูนย์สันติวิธี รวมถึงแผนกำรปฏิบัติงำนของสถำนี
วิทยุทักษิณสัมพันธ์ ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุข
๒.๒.๔.๓ ประสำนติดตำมควำมคืบหน้ำทำงคดีสำคัญและขอรับผลคำพิพำกษำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้ประชำชนฝ่ำยที่เห็นด้วยกับรัฐ ฝ่ำยเป็นกลำงและฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบำยของรัฐ ในกำรแก้ไขปัญ หำ
ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ
๒.๒.๔.๔ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ได้รับมอบ เพื่ อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุกในระดับยุทธกำรและระดับยุทธศำสตร์ เพื่ อบรรลุ เป้ำหมำย
กำรสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำล, สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน และสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับฝ่ำยเรำในทุกมิติ
๒.๒.๕ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อ มในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
ดังนี้
๒.๒.๕.๑ ประสำนกับคณะประสำนงำนระดับพื้นที่ เพื่อ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และสนับสนุนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมถึงกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
ของรัฐบำล
๒.๒.๕.๒ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงเครือญำติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่ ตลอดจนติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
องค์กรสิทธิมนุษยชนที่อำจเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งในและนอกพื้นที่
๒.๒.๕.๓ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ ได้ รับมอบ เพื่ อให้ มี ควำมรู้ เกี่ ยวกั บกฎหมำยด้ ำนสิทธิมนุ ษยชนและแนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำนได้ อย่ ำงเต็ มขี ดควำมสำมำรถ
โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สร้ำงเงื่อนไขใหม่
๒.๒.๕.๔ ประสำนและติดตำมควำมเคลื่อนไหวของภำครัฐต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กร
พัฒนำเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องต่อจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
กำรเปิดเผยกำรดำเนินงำนที่มีกำรเคลื่อนไหวและบทบำททำงลบต่อรัฐของขององค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กร
พัฒนำเอกชน (NGOs) เป็นต้น
๒.๒.๖ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญ หำควำมไม่สงบในพื้นที่ทั้ งในมิติด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนข่ำวกรอง
และต่อต้ำนข่ำวกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒.๖.๑ ประสำนกำรปฏิบั ติงำนด้ำนข่ำวกรองและกำรต่ อต้ำนข่ำวกรองของส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อ ง
ในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒.๖.๒ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมสนำมรบด้ำนกำรข่ำว (IPB) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงระยะเวลำถึงระดับพื้นทีป่ ฏิบัติกำร จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน และชุมชน
๒.๒.๖.๓ รวมรวมสถิติเหตุกำรณ์และกำรสูญเสีย โดยแยกรำยละเอียดของสำเหตุจำกควำมมั่นคง พร้อมทั้ง
ระบุวิธีกำรก่อเหตุ หรือสำเหตุจำกเรื่องส่วนตัว
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๒.๒.๖.๔ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมฝ่ำยปฏิบัติกำรที่เคลื่อนไหว โดยให้
ควำมเร่งด่วนกับหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข, หมู่บ้ำนเร่งรัดกำรพัฒนำและหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ ตำมลำดับ
๒.๒.๖.๕ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ รวมถึงวิธีกำรปฏิบัติของฝ่ำยตรงข้ำมที่อันตรำยที่สุดในระดับยุทธกำรและในระดับยุทธศำสตร์
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
๒.๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุง ประสิทธิภำพ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำให้
เกิดสมรรถนะมีควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรแก้ไขปัญ หำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ รวมถึงปฏิบัติง ำนตำม
นโยบำยสำคัญของหน่วยเหนือและตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๒.๘ มีผู้อำนวยกำรส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ
๓. หน้าที่หน่วยรอง
๓.๑ ฝ่ายแผน
๓.๑.๑ ภารกิจ
๓.๑.๑.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุ ม ก ำกั บดู แล ตลอดจนเสนอแนะ บู รณำกำรป้ องกั น
และแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อื่นๆ ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว
๓.๑.๑.๒ จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรและผนวกประกอบแผนแม่ บทรองรั บยุ ทธศำสตร์ ชำติ ด้ ำนควำมมั่ นคง
และนโยบำยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้ นที่ รวมถึงจัดท ำแผนกำรใช้ กำลังพลเรือน ตำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้ องกั น
และกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน.
๓.๑.๑.๓ มีหัวหน้ำฝ่ำยแผน ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ
๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๑.๒.๑ ศึกษาแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาวามไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านความมั่ น คง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ ยที่ ๒ ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง แผนการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ ค รอบคลุ ม
๓ กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์หลักด้านการแก้ปัญหา ๒) กลยุทธ์หลักด้านการป้องกันปัญหา และ ๓) กลยุทธ์หลัก
ด้านการเสริมความมั่นคง รวมถึงปัญหาภัยแทรกซ้อนสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในพื้นที่
๓.๑.๒.๒ ศึกษาแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี ของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และเสนอแนะประเด็นสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก เพือ่ ให้สถานการณ์ในพื้นทีก่ ลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๓.๑.๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมกับสานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) รวมถึง
จัดเตรียมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกระดับ
๓.๑.๒.๔ ควบคุม กากับดูแล และจัดทาข้อเสนอแนะ รายงานผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ฯ
เพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อื่นๆ
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) เพื่อให้สามารถ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตนเองโดยกาลังประจาถิ่นและการเข้ามามีส่วนร่วมของกาลังภาคประชาชน
๓.๑.๒.๕ ร่ วมกั บ ส่ วนงานบริ ห ารและพั ฒ นาฯ และส่ ว นแผนงานโครงการ งบประมาณและติ ด ตาม
ประเมินผล เกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ ทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา รวมถึงงานนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)
๓.๑.๒.๖ ร่วมกับสานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สล.คปต.) จัดทาแผนปฏิบัติการและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะ
ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ประจาปี
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๓.๑.๒.๗ จัดทา (ผนวก การเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้ นที่ ประกอบแผนรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ประจาปี – กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและผนวก
ประกอบแผนแม่บทฯ
๓.๑.๒.๘ จัดการประชุมเพื่อจัดทาแผนการใช้กาลัง พลเรือน ตารวจ ทหาร ตามแผนบูรณาการป้องกัน
และการแก้ไขปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่ นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานขออนุมัติ
จากผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๑.๒.๙ ประสานขอรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง การวางกาลัง ผู้รับผิดชอบระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
๓.๑.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย
๓.๒ ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ
๓.๒.๑ ภารกิจ
๓.๒.๑.๑ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้อง
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร
๓.๒.๑.๒ ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนับสนุนงำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
๓.๒.๑.๓ มีหัวหน้ำฝ่ำยประสำน/ปฏิบัติกำร ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ
๓.๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๒.๒.๑ ประสำนกำรปฏิ บั ติ ตำมแผนกำรรั กษำควำมปลอดภั ยในชี วิตและทรัพย์สิ นกับหน่ วยงำนด้ ำน
ควำมมั่นคง ๓ ฝ่ำย, ส่วนรำชกำรภำครัฐ, ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
๓.๒.๒.๒ ประสำนกำรปฏิ บั ติ เพื่ อติ ดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนตำมระยะเวลำ ประจ ำสั ปดำห์ ,
ประจำเดือน, วงรอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน และ ๑ ปี ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ
๓.๒.๒.๓ ประสำนกำรด ำเนิ นงำนตำมแผนกำรและขั้ นตอนกำรปรับลดพื้ นที่ ประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิ น
ที่ มี ควำมร้ ำยแรง และเสนอประกำศใช้ พระรำชบั ญ ญั ติ กำรรั กษำควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจั กร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อรั กษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและให้ใช้บังคับเฉพำะเท่ำที่จำเป็น
๓.๒.๒.๔ ประสำนกำรปฏิ บั ติ ตำมแผนงำน โครงกำรและงบประมำณด้ ำนควำมมั่ นคง กั บส่ วนรำชกำร
ทั้งภำครัฐบำล และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภำพรวม เพื่อรวบรวม และวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง
๓.๒.๒.๕ ประสำนติ ดตำมควำมคื บหน้ ำกรณี เหตุ กำรณ์ รุ นแรง โดยจั ดท ำเป็ นรำยงำนเฉพำะกรณี
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข เพื่ อรำยงำนผู้อำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๕ฯ และหำกเป็นเหตุกำรณ์ที่ อำจส่งผล
กระทบต่อสั งคมในวงกว้ำง ให้ รำยงำนผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ผ่ำนเลขำธิ กำรกองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ว
๓.๒.๒.๖ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุก เพื่อไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมบิดเบือนข้อมูลและสร้ำงควำม
เข้ ำใจผิ ดผ่ ำนเครื อข่ ำยออนไลน์ รวมถึ งปรั บเปลี่ ยนควำมคิ ด ควำมเชื่ อ และทั ศนคติ เพื่ อกำรอยู่ ร่ วมกั น อย่ ำงสั น ติ สุ ข
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๓.๒.๒.๗ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรจิตวิทยำ, แผนหยุดยั้งกำรบ่มเพำะในสถำนศึกษำและหมู่บ้ำนจัดตั้ง
และแผนกำรสลำยโครงสร้ำงกำรจัดตั้ง ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุขและศูนย์สันติวิธี รวมถึงแผนกำรปฏิบัติงำนของสถำนีวิทยุทักษิณ
สัมพันธ์ ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุข
๓.๒.๒.๘ ประสำนติ ดตำมควำมคื บหน้ ำทำงคดี ส ำคั ญ และขอรั บผลค ำพิ พ ำกษำ เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนฝ่ำยที่เห็นด้วยกับรัฐ ฝ่ำยเป็นกลำงและฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบำยของรัฐ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ
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๓.๒.๒.๙ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ ได้ รับมอบ เพื่ อให้ มี ควำมรู้ เกี่ ยวกั บกำรปฏิ บั ติ กำรข่ ำวสำรเชิ งรุกในระดั บยุ ทธกำรและระดั บยุ ทธศำสตร์ เพื่ อบรรลุ เป้ ำหมำย
กำรสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำล, สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน และสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับฝ่ำยเรำในทุกมิติ
๓.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย
๓.๓ ฝ่ายติดตามสถานการณ์
๓.๓.๑ ภารกิจ
๓.๓.๑ ประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๓.๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทั้งในมิติด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรอง
และต่ อต้ านข่ าวกรองของหน่ วยและส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ อง ในการแก้ ไขปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๓ มีหัวหน้าฝ่ายติดตามสถานการณ์ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ
๓.๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๓.๒.๑ ประสำนกับคณะประสำนงำนระดับพื้นที่ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และสนับสนุนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมถึงกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
ของรัฐบำล
๓.๓.๒.๒ ประสำนกำรปฏิบั ติและติดตำมควำมคื บหน้ ำกำรบั งคับ ใช้กฎหมำย กำรเยียวยำผู้ไ ด้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงเครือญำติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่ ตลอดจนติดตำม
ควำมเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่อำจเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งในและนอกพื้นที่
๓.๓.๒.๓ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง เต็มขีดควำมสำมำรถ โดยไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนและไม่สร้ำงเงื่อนไขใหม่
๓.๓.๒.๔ ประสำนและติดตำมควำมเคลื่ อนไหวของภำครัฐต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และ
องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องต่อจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้อง กำรเปิดเผยกำรดำเนินงำนที่มีกำรเคลื่อนไหวและบทบำททำงลบต่อรัฐของขององค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs)
และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) เป็นต้น
๓.๓.๒.๕ ประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรองของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๓.๓.๒.๖ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่ได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมสนำมรบด้ำนกำรข่ำว (IPB) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงระยะเวลำถึงระดับพื้นที่ปฏิบัติกำร จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน และชุมชน
๓.๓.๒.๗ รวมรวมสถิติเหตุกำรณ์และกำรสูญ เสีย โดยแยกรำยละเอียดของสำเหตุจำกควำมมั่นคง
พร้อมทั้งระบุวิธีกำรก่อเหตุ หรือสำเหตุจำกเรื่องส่วนตัว
๓.๓.๒.๘ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมฝ่ำยปฏิบัติกำรที่เคลื่อนไหว
โดยให้ควำมเร่งด่วนกับหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข, หมู่บ้ำนเร่งรัดกำรพัฒนำและหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ ตำมลำดับ
๓.๓.๒.๙ วิเครำะห์ สถำนกำรณ์ และแนวโน้มสถำนกำรณ์ ควำมมั่นคงเฉพำะพื้ น ที่จัง หวัดชำยแดน
ภำคใต้ และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบ รวมถึงวิธีกำรปฏิบั ติของฝ่ำยตรงข้ำมที่อันตรำยที่สุ ดในระดับยุทธกำรและในระดั บ
ยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
๓.๓.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 39

อัตรากาลังพล ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

ชื่อตาแหน่งใน กอ.รมน./
ตาแหน่งทางการบริหาร

ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง (๒๙ อัตรา)
๑. ผู้อำนวยกำร
๒. รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ายแผน
๓. หัวหน้ำฝ่ำย
๔. นักวิชำกำรประจำฝ่ำย
๕. เจ้ำหน้ำที่แผนปฏิบัติกำร
๖. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ
๗. หัวหน้ำฝ่ำย
๘. นักวิชำกำรประจำฝ่ำย
๙. เจ้ำหน้ำที่ประสำนควำมมั่นคง
๑๐. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ฝ่ายติดตามสถานการณ์
๑๑. หัวหน้ำฝ่ำย
๑๒. นักวิชำกำรประจำฝ่ำย
๑๓. เจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์
๑๔. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
รวม

ลาดับ

ประเภท
พลเรือน

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน
พลเรือน

ระดับ
พลเรือน/ทหาร

จานวน

อำนวยกำร
อำนวยกำร

สูง / พ.อ.(พ.)
ต้น / พ.อ.

๑
๑

วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
ทั่วไป

ชำนำญกำรพิเศษ / พ.อ.
ชำนำญกำร / พ.ท.
ปฏิบัติกำร / พ.ต.
ชำนำญงำน / ส.ต.-ร.อ.

๑
๒
๓
๓

วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
ทั่วไป

ชำนำญกำรพิเศษ /พ.อ.
ชำนำญกำร / พ.ท.
ปฏิบัติกำร / พ.ต.
ชำนำญงำน /ส.ต.-ร.อ.

๑.
๒
๓
๓

วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
ทั่วไป

ชำนำญกำรพิเศษ / พ.อ.
ชำนำญกำร / พ.ท.
ชำนำญกำร / พ.ต.
ชำนำญงำน / ส.ต -ร.อ.

๑
๒
๓
๓
๒๙

สรุปอัตรากาลังพลส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
ตาแหน่ง
ยศ
จานวน
สรุป
สูง / พ.อ.(พ.)
๑
ต้น / พ.อ.
๑
ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
๓
ชานาญการ / พ.ท.
๖
ปฏิบัติการ / พ.ต.
๙
ชานาญงาน /ส.ต. - ร.อ.
๙
รวม
๒๙

หมายเหตุ

หมายเหตุ

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 40

รายชื่อข้าราชการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ
ยศ-ชื่อ-สกุล
๑. พ.อ. ศักดำ
อนุศาสนรักษ์
๒. พ.อ. สุทธิพงษ์
พืชมงคล
ฝ่ายแผน
๓. พ.อ. ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ์
๔. พ.ท. อำทร
ชมชื่น
๕.
ว่ำง
๖.
ว่าง
๗. พ.ต. ชัยวัฒน์
ประฤดาวรรณ
๘. ร.ต.หญิง อภิชญา
อัศวพร
๙.
ว่าง
๑๐. ส.อ. อัตชัย
ศรีพิณ
๑๑. ส.ต.หญิง ชลิยา
สร้อยน้อย
ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ
๑๒. พ.อ. ธานิน
ชัยวีรกุล
๑๓.
ว่ำง
๑๔. พ.อ.หญิง รัตนา
ลิ้มอารีธรรม
๑๕. พ.ท. สุขเกษม
โมรากุล
๑๖. พ.ท. ธีระยุทธ์
พงษ์เกิดลาภ
๑๗. ร.ท. ประสิทธิ์
ทาแกง
๑๘. ร.ต.หญิง วันเพ็ญ
แก้วเกิด
๑๙. ส.ต.หญิง วชิรพรรณ ชูกลิ่น
๒๐.
ว่ำง
ฝ่ายติดตามสถานการณ์
๒๑. พ.อ. วันลพ
สุขจร
๒๒. พ.อ. ภูวนาถ
จรูญชาติ
๒๓. พ.อ.หญิง อัจฉรา
เปาอินทร์
๒๔. พ.ท. อนิวรรตน์
ทิมทอง
๒๕. พ.ต. วิวัฒน์
เสลาโชติ
๒๖. ร.ท. กิตติชัย
กาญจนาภา
๒๗. ร.ท. ภราดร
ภักดีวานิช
๒๘. จ.ส.อ. สมภพ
วงเวียน
๒๙. ส.อ. เชฏฐพร
เสืองามเอี่ยม

ตาแหน่งหรือสังกัดปกติ
ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
รอง ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.

ตาแหน่งใน กอ.รมน.
ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.

ประจา สง.ปรมน.ทบ.จว.
นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.

หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
น.จัดการกาลังพล สบค.ปรมน.ทบ.
เสมียน กง.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
นปก.ประจา บก.ทบ.
ประจา สง.ปรมน.ทบ.
หน.สห.ทบ.
นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
นชง.ประจา บก.ทบ.
นชง.กพ.ทบ.
เสมียน ศปป.๕ ปรมน.ทบ.

นปก.ประจา ยศ.ทบ.
นปก.ประจา ยก.ทบ.
ประจา ยก.ทบ.
หน.กร.ทบ.
ประจาแผนก กพ.ทบ.
นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
กพ.ทบ.
เสมียน กช.
เสมียน สตน.ทบ.

หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง
เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
นักวิชาการประจาฝ่าย
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเหตุ

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 41

รายชื่อข้าราชการ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ
ยศ - ชือ่ - สกุล
1 พ.อ. ศักดำ
อนุศาสนรักษ์

ตาแหน่งปกติ/ ตาแหน่งใน กอ.รมน.
ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.

รอง ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.

๒

พ.อ. สุทธิพงษ์

๓

ฝ่ายแผน
พ.อ. ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ์

ประจา สง.ปรมน.ทบ.จว. /หน.ฝ่ายแผน

๔

พ.ท. อาทร

นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /นักวิชาการประจาฝ่าย

๕

ว่าง

๖

พ.ต. ชัยวัฒน์

๗

ว่าง

๘

ร.ต.หญิง อภิชญา

พืชมงคล

ชมชื่น

/นักวิชาการประจาฝ่าย

ประฤดาวรรณ

นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่แผนปฏิบัติการ

/เจ้าหน้าทีแ่ ผนปฏิบัติการ
อัศวพร

น.จัดการกาลังพล สบค.ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๙

ว่าง

/เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๐

ส.อ. อัตชัย

ศรีพิณ

เสมียน กง.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๑

ส.ต.หญิง ชลิยา

สร้อยน้อย

เสมียน สบ.ทบ./เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๒

ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ
พ.อ. ธานินทร์
ชัยวีรกุล

นปก.ประจาบก.ทบ. /หน.ฝ่ายประสาน

รูปภาพ

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 42

๑๓

พ.อ.หญิง รัตนา

ลิ้มอารีธรรม

ประจา สง.ปรมน.ทบ. /นักวิชาการประจาฝ่าย

๑๔

ว่าง

/นักวิชาการประจาฝ่าย

๑๕

พ.ท. สุขเกษม

โมรากุล

หน.สห.ทบ. /เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง

๑๖

พ.ท. ธีระยุทธ์

พงษ์เกิดลาภ

นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง

1๗

ร.ท. ประสิทธิ์

ทาแกง

นชง.ประจา บก.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๘

ร.ต.หญิง วันเพ็ญ

แก้วเกิด

นชง.กพ.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๙

ส.ต.หญิง วชิรพรรณ

ชูกลิ่น

เสมียน ศปป.๕ ปรมน ทบ./เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๐

ว่าง

/เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๑

ฝ่ายติดตามสถานการณ์
พ.อ. วันลพ
สุขจร

นปก.ประจา ยศ.ทบ. /หัวหน้าฝ่าย

๒๒

พ.อ. ภูวนาถ

จรูญชาติ

นปก.ประจา ยก.ทบ/นักวิชาการประจาฝ่าย

๒๓

พ.อ.หญิง อัจฉรา

เปาอินทร์

ประจา ยก.ทบ. /นักวิชาการประจาฝ่าย

๒๔

พ.ท. อนิวรรตน์

ทิมทอง

หน.กร.ทบ. /เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์

๒๕

พ.ต. วิวัฒน์

เสลาโชติ

ประจาแผนก กพ.ทบ. /เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 43

๒๖

ร.ท. กิตติชัย

กาญจนาภา

นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๗

ร.ท. ภราดร

ภักดีวานิช

กพ.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๘

จ.ส.อ. สมภพ

วงเวียน

เสมียน กช. /เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๙

ส.อ. เชฏฐพร

เสืองามเอี่ยม

เสมียน สตน.ทบ. /เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 44

คาสั่งส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ที่ ๑ /๒๕๖๒
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
เพื่ อให้การดาเนินการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบั ติที่ ๕ กอ.รมน. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกาหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย
ได้ ถื อเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ อั นจะเป็ นผลให้ การปฏิ บั ติ งาน มี ความราบรื่ น รวดเร็ ว และสอดประสานกั น อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิ ผล เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาความมั่นคงเฉพาะพื้ นที่ และวัตถุประสงค์
ที่กาหนด รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการทุกนายปฏิบัติงานตามกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบคาสั่งนี้
๒. ข้ าราชการทุ กนาย ซึ่ งรั บผิ ดชอบงานใด จะต้องจัดท าแฟ้ มที่ จะรวบรวม นโยบาย ข้ อบั งคั บ ระเบียบ คาสั่ ง
ข้อบังคับ หรือหลักการทั้งปวง ตามที่ทางราชการกาหนดไว้ เพื่ อการอ้างอิงใช้ประโยชน์ในงานของตนรวมถึงการจัดทาสรุปวิธีการ
และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอานวยความสะดวก ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่แทนกัน หรือการส่งมอบหน้ าที่ต้องให้ ความร่วมมือในการปฏิบั ติงานทดแทนกันภายในฝ่ายอย่างเหมาะสม และต้องพร้อม
ในการรับมอบงานเพิ่มเติม ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
๓. ข้าราชการทุกนายต้ องพร้อมให้ ความร่วมมื อด้วยดีทั้ งกรณี การปฏิ บั ติงานทดแทนกัน หรือการรับมอบงาน
เพิ่มเติมตามคาสั่งผู้บังคับบัญชารวมถึงการเอื้อปะโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะนาซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ ภายในส่วน หรือหน่วยๆ ภายในส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. หัวหน้าฝ่าย จะต้องควบคุม และกากับดูแล ให้กาลังพลในแผนกปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่กาหนด หรือมอบหมาย
ด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในฝ่ายให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.อ.
(ศักดำ อนุศำสนรักษ์)
ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.

ฝ่ำยประสำนงำน/ปฏิบัติกำร
ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคงฯ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. แยกตามงานของฝ่าย
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

1.

พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์

๒.

พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับ
ดูแล และรับผิดชอบในการดาเนินการทั้งปวงของส่วนงานเสริมสร้างความ
มั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
๒. การจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในการเตรียม/ใช้กาลังพลเรือน ตารวจ ทหาร ตามแผนบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕, แผนรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕ (ผนวก ผ การเสริมสร้างความ
มั่นคงเฉพาะพื้นที่) และแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการกลไกบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๓. การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่
เกี่ ยวข้ องในการรั กษาความปลอดภั ยในชี วิตและทรั พย์ สิ น ตามแผนที่
กาหนดเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุย และการเสริมสร้าง
ความเข้าใจ รวมถึงการเสนอใช้กฎหมาย การเยียวยา ตลอดจนติดตามการ
เคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกพื้นที่
๔. การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองของหน่วย/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.
และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. อนุมัติ เสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง จชต.
รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ช่วยเหลือในการ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล ใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายยุทธศาสตร์ ในการเตรียม/ใช้กาลังพล
เรือน ตารวจ ทหาร ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ช่วยเหลือ รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา ในการดาเนินการทั้งปวงของ
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง จชต.
3. ช่วยเหลือ บริหาร การบูรณาการ ประสานงาน การปฏิบัติงานข่าวกรอง และ
การต่ อต้านข่าวกรองของหน่ วย/ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการแก้ ไขปั ญหา
ความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
4. ช่วยเหลือ พิจารณา การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แผนที่ ก าหนด เสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เกื้ อกู ลต่ อการพู ดคุ ย และการ
เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงการเสนอใช้กฎหมาย การเยียวยา ตลอดจนติดตาม
การเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกพื้นที่
๕. ช่วยเหลือ ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของส่วนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคง จชต.
๖. จั ดท าและตรวจสอบรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการและความต้ องการ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี เพื่ อเสนอผู้ อานวยการส่วนงานเสริมสร้างความ
มั่นคง จชต.
๗. ช่วยเหลือ ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในส่วนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคง จชต.
๘. ช่วยเหลื อ ให้ ค าปรึ กษา การปฏิ บั ติ งานด้ านความมั่ นคงในส่ วนงาน
เสริมสร้างความมั่นคง จชต.
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๓.

๔.

๕.

๖.

พ.อ. ประคองเกียรติ
อ่องสมบูรณ์

หน.ฝ่ำยแผนฯ

๑. ควบคุม สั่งงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. แนะนำ เสนอแนะกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดตำม รำยงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. กำหนด แจ้งกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. ประชุม ชี้แจงกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. ตรวจสอบ วิจัยกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. มอบหมำยงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ประสำนงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
นักวิชำกำรประจำฝ่ำยแผนฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พ.ท. อำทร ชมชื่น
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนิ นกำรปฏิ บัติ งำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
พ.ต.ชัยวัฒน์ ประฤดำวรรณ เจ้ำหน้ำที่แผนปฏิบัติกำร ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนิ นกำรปฏิ บัติ งำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
ร.ต.หญิง อภิชญา อัศวพร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำน
ควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๗.

ส.อ. อัตชัย ศรีพิณ

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ

๘.

ส.ต.หญิงชลิยา สร้อยน้อย เจ้าหน้าที่ธรุ การฯ

๙.

พ.อ. ธานินทร์ ชัยวีรกุล

หน.ฝ่ายประสานงานฯ

๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดใน
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติ งำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ ด้ำนควำมมั่ นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้ นที่
จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติ งำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ ด้ ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ด าเนิ นการปฏิ บั ติ งานตามแนวทางและวิ ธี การที่ ก าหนดในการติ ดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ งานด้านการติดตามสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๑. ควบคุม สั่งงำนกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. แนะนำ เสนอแนะกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดตาม รายงานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. กาหนด แจ้งกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. ประชุม ชี้แจงกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. ตรวจสอบ วิจัยกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. มอบหมาย งานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ประสานงานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๑๐. พ.อ.หญิงรัตนา ลิ้มอารีธรรม นักวิชาการประจาฝ่ายฯ

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนิ นกำรปฏิ บัติ งำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
พ.ท. สุขเกษม โมรากุล เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง ๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. จัดทาบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คานวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดาเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
พ.ท. ธีระยุทธ์ พงษ์เกิดลาภ เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง ๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. จัดทาบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คานวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดาเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
ร.ท. ประสิทธิ์ ทำแกง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ
๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. จัดทาบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คานวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดาเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
ร.ต.หญิง วันเพ็ญ แก้วเกิด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ
๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๒. จัดทาบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คานวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๑๕. พ.อ. วันลพ สุขจร

๑๖. พ.อ. ภูวนาถ จรูญชาติ

๑๗. พ.อ.หญิง อัจฉรา
เปาอินทร์

๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดาเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
หน.ฝตส.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ควบคุม สั่งงานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นที่ จชต.
๒. แนะน า เสนอแนะการปฏิ บั ติ งานการติดตามสถานการณ์ ด้ านความ
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๓. ติดตาม รายงานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นที่ จชต.
๔. กาหนด แจ้งการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๕. ประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๖. ตรวจสอบ วิจัยการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๗. มอบหมาย งานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๘.ประสานงาน การปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่
จชต.
นักวิชาการประจาฝ่ายฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนิ นกำรปฏิ บัติ งำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
นักวิชาการประจาฝ่ายฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕. คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๗. ดำเนิ นกำรปฏิ บัติ งำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๑๘. พ.ท. อนิวรรตน์ ทิมทอง เจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัตงิ ำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
๑๙. พ.ต. วิวัฒน์ เสลาโชติ
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
๒๐. ร.ท. กิตติชัย กาญจนาภา เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๒๑. ร.ท. ภราดร ภักดีวานิช

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ

๒๒. จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฯ

๒๓. ส.อ.เชฏฐพร เสืองามเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการฯ

๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
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๒๔. ส.ต.หญิง วชิรพรรณ
ชูกลิ่น

เจ้าหน้าที่ธุรการฯ

๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๒. จัดทำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นที่ จชต.
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๕.คำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นที่ จชต.
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๗. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๘. ปฏิ บั ติ งำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ ำนกำรติ ดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย
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คาสั่งส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ที่ ๒ /๒๕๖๒
เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินการของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ป ระสานการปฏิ บัติที่ ๕ กอ.รมน. เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัตดิ ังนี้
๑. ให้ทุกฝ่ายยึดกรอบแนวคิดตามผนวก ก เพื่อกาหนดเป้าหมายในการจัดทาแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ
ตลอดจนการปฏิบัติงานประจาทั่วไป
๒. ให้ถือแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามผนวก ข เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจา
ตามหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้ ตามปฏิทินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผนวก ค)
๓. การดาเนินการตามผนวก ก ข และ ค นี้ เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติ ของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง
ศปป.๕ กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีความเห็นว่า สมควรจะแก้ไขไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้รายงาน ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.อ.ศักดำ อนุศำสนรักษ์
(ศักดำ อนุศำสนรักษ์)
ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.
ฝ่ำยประสำนงำน/ปฏิบัติกำร
ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคงฯ
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ผนวก ก กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อ
ความมั่น คง ที่ จะก่อให้เกิดความไม่ สงบของประชาชนหรือ รัฐให้ก ลับ สู่ภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อบรรลุเป้าหมายของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ดังนี้
๑. วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อื่นๆ ให้
กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว
๒. จัดทำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
และนโยบำยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ รวมถึงจัดทำแผนกำรใช้กำลังพลเรือน ตำรวจ ทหำร ตำมแผน
บูรณำกำรป้องกั นและกำรแก้ไขปัญ หำควำมไม่สงบในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้ นที่อื่น ๆ ที่ไ ด้ รับ
มอบหมำย ของ กอ.รมน.
๓. ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้อง
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร
๔. ประสำนกำรปฏิ บั ติ ก ำรข่ ำ วสำรและกำรปฏิ บั ติ ก ำรจิ ต วิ ท ยำ เพื่ อ สนั บ สนุ น งำนกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ และทัศนคติเพื่ อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในพื้นที่
๕. ประสำนกำรปฏิบั ติและติ ดตำมควำมคืบ หน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมในพื้น ที่จัง หวัด
ชำยแดนภำคใต้ เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติ วิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อ
กระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
๖. ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคงและด้ำน
ข่ำวกรอง และต่อต้ำนข่ำวกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

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

ผนวก ข แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

รายละเอียด

1
2
3
4
5
6

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ ประจำสัปดำห์
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน วงรอบ ๓ เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
การประชุม นขต.กอ.รมน.

7
8

รายงานการปฏิบัติที่สาคัญในพื้นที่ จชต.
สรุปเหตุการณ์สาคัญในพื้นที่ จชต.

9
10

การประชุมประจาสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ประจาสัปดาห์ ร่วมกับ กอ.
รมน. ภาค ๔ สน.
การประชุมสภากลาโหม
การตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจาเดือน
ขออนุ มัติ จั ด คณะเดิ น ทางไปชี้ แ จงยุท ธศาสตร์แ ละ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจาปี
ส่งรายชื่อเป็นคณะทางานติดตามการปฏิบัติงาน
ส่งบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.
การแต่งตั้งผู้บริหารทีป่ รึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน สล.คปต.
ประจาปี
จัดการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การการบู รณกาด้ านการข่ าว ใน
การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวในพื้นที่ จชต. (IPB)
ขออนุ มัติ จั ดการประชุ มคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (อฉก.) เพื่ อ
รับทราบผลการด าเนิ นการตามโครงการแลกเปลี่ยน ถั งแก๊ ส
คอมโพสิตแทนถังแก็สเหล็กในพื้นที่ จชต.
รายงานสรุปผลการดาเนินการโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊ส คอมโพ
สิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. ประจาเดือน
รายงานสรุปผลการจัดระเบียบการใช้โทรศั พท์เคลื่ อนที่ ใน
พื้นที่ จชต.
การเสริมสร้างกาลังประจาถิ่นในรูปแบบชุดคุ้มครองตาบล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2๒
2๓
2๔
2๕
2๖
2๗
2๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทำรำยงำน/รำยละเอียด เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปงำนประจำเดือน เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปงำนประจำวงรอบ ๓ เดือน เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปงำนประจำวงรอบ ๖ เดือน เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปงำนประจำปี เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรประชุม/รำยละเอียดสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. ที่ผ่านมาในแต่ละเดือน เพื่อเสนอที่
ประชุม นขต.กอ.รมน.ประจาเดือน
จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรประสำนกำรปฏิบัติ/การประสานการปฏิบัตติ ามห้วงระยะเวลา
จัดทำรำยงำน/สรุปเหตุกำรณ์ที่สำคัญในพื้นที่ จชต.
รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนในห้วงสัปดาห์
การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.จาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อจัดทาสรุปนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ทุกวงรอบสัปดำห์
ทุกวงรอบ ๑ เดือน
ทุกวงรอบ ๓ เดือน
ทุกวงรอบ ๖ เดือน
ปีละ ๑ ครั้ง
ทุกวงรอบ ๑ เดือน
ทุกวงรอบ ๑ เดือน
เมื่อมี เหตุ สาคัญ น าเรียน ผอ.ศปป.
๕ กอ.รมน.
ทุกวงรอบสัปดำห์
ทุกวงรอบสัปดำห์

จัดทำรำยงำน/รำยละเอียด (ผ่ำน สนย.กอ.รมน.) เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกวงรอบ ๑ เดือน
จัดทากาหนดการเดินทางเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่ ทุกวงรอบ ๑ เดือน
เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำน/สรุปผลงำน/กำรปฏิบัติตำมห้วงเวลำในวงรอบ ๑ ปี
ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ
จัดส่งรายชื่อตามห้วงการปฏิบัติงาน เพื่อนาส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลบัญชีด้านความมั่นคงแก้ไข เพื่อนส่งส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม/คัดเลือก หาผู้แทนเพื่อปฏิบัติงานใน สล.คปต. เพื่อส่งรายชื่อ ให้ สล.คปต.

ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัติ
จัดท าเอกสารประสานการปฏิบัติกั บหน่ วย เพื่อนากาลังพลใน พื้ นที่ จชต.เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
เพื่อนาเรียน ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ
จัดทากาหนดการเดินทาง เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วย ในพื้นที่ จชต. เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่ ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ

จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรประชุมโครงการแลกเปลี่ยนถั งแก๊สคอมโพสิต แทนถังแก๊สเหล็ กในพื้ นที่ จชต. เพื่อน า
เรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จั ดท ำรำยงำน/สรุ ปผลกำรประชุ มการจั ดระเบี ยบการใช้ โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ น ำเรี ยนไปยั ง เพื่ อน าเรี ยน
ผู้บังคับบัญชา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบั ติตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิ ตรฯ นรม. โดย สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นหน่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
รายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินความร้ายแรง จัดทารายงานให้กับผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป เพื่อเสนอต่อ สมช. นาเข้า ครม.
ในพื้นที่ จชต.
การสัมมนาเชิงปฏิ บัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท
การ จัดทาเอกสารประสานการปฏิบัติกับหน่วยเพื่อนากาลังพล ในพื้นที่ จชต. เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
ปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการขั บเคลื่อนการแก้ไขปั ญหา จัดทาสรุปผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จชต. (คปต.)
การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการในการปรับแผนการปฏิบั ติงานของ จัดทาเอกสารประสานการปฏิบัติกับหน่วยเพื่อนากาลังพลในพื้นที่ จชต. เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
หน่วยงานในพื้นที่ จชต.
เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติบรรจุกาลังตามสถานการณ์ประจาปี
จัดทาวิทยุประสานหน่ วยที่เกี่ ยวข้องเพื่ อส่งรายชื่อขออนุ มัติบรรจุ กาลังตามสถานการณ์ประจาปีและจั ด
ประชุมเพื่อรับทราบการบรรจุฯ สรุปผลการประชุม เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน จัดคณะฯ จาก ธน. เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิฯ กับหน่วยในพื้นที่ จชต. และสรุปผลรายงานผลการ
ให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
ปฏิบัติฯ เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัติ
ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
ปฏิบัติ
ห้วงเดือนมีนาคม
ห้วงเดือนกันยายน
ตามห้วงระยะเวลาที่ลงไปให้
ความ รู้ กั บ ห น่ วย ใน พื้ น ที่
จชต.
การติดตามความคืบหน้าและรายงานการปฏิบัติ และสั่งการของ จัดทาสรุปผลรายงานการติดตามความคืบหน้าและรายงานการปฏิบั ติ และสั่งการของรัฐบาล, ต า ม ห้ ว ง ร ะ ย ะ เว ล า ที่
รัฐบาล, คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ
คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน

ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

รายละเอียด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำสัปดำห์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนวงรอบ ๓ เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานวงรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
การประชุม นขต.กอ.รมน.
รายงานการปฏิบัติที่สาคัญในพื้นที่ จชต.
สรุปเหตุการณ์สาคัญในพื้นที่ จชต.
การประชุมประจาสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.

10

การประชุม VTC ประจาสัปดาห์ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

11
12

การประชุมสภากลาโหม
การตรวจเยี่ ย ม หน่ ว ยเพื่ อติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
ยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจาเดือน
ขออนุมัติจัดคณะเดินทางไปชี้แจงยุทธศาสตร์และจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจาปี
ส่งรายชื่อเป็นคณะทางานติดตามการปฏิบัติงาน
ส่งบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
จชต.
การแต่งตั้งผู้บริหารที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน สล.คปต.
ประจาปี
จั ด การสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการบู ร ณกาด้ านการข่ าว
ในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวในพื้นที่ จชต. (IPB)
ขออนุ มั ติ จั ด การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ
(อฉก.) เพื่ อรั บ ทราบผลการด าเนิ น การตามโครงการ
แลกเปลี่ ยนถัง แก๊ สคอมโพสิ ต แทนถัง แก็ สเหล็ กในพื้ น ที่
จชต.
รายงานสรุปผลการดาเนินการโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊ส
คอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. ประจาเตือน
รายงานสรุปผลการจั ดระเบีย บการใช้ โ ทรศัพ ท์เคลื่ อนที่
ในพื้นที่ จชต.
การเสริมสร้างกาลังประจาถิ่นในรูปแบบชุดคุ้มครองตาบล
การขยายระยะเวลากรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินความ
ร้ายแรงในพื้นที่ จชต.
การสั ม มน าเชิ ง ป ฏิ บั ติ การขั บ เค ลื่ อ น แผ น แม่ บ ท
การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่อ นการแก้ไข
ปัญหา จชต. (คปต.)
การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการในการปรับแผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ จชต.
ขออนุมัติบรรจุกาลังตามสถานการณ์ประจาปี
การบรรยายการเสริม สร้างความรู้ ค วามข้ าใจด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชนให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
ติ ดตามความคื บ หน้ าและรายงานการปฏิ บั ติ และสั่ งการ
ของรัฐบาล, คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ
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เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หมาย
เหตุ

ทุกวัน
จันทร์
และวัน
พุธของ
สัปดาห์
ทุกวัน
พุธของ
สัปดาห์

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของ
ส่วนงานบริหารและพัฒนา
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
ปรับปรุงครั้งที่
วันที่อนุมัติใช้
จัดทาโดย
สอบทานโดย
อนุมัติโดย

จัดทาเมื่อ มีนาคม 2563
2
19 มีนาคม 2563
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
พ.อ.ไตรเทพ เรืองสอน
ตาแหน่ง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.

สารบัญ
หน้า
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
๒. ขอบเขต
๓. ภารกิจ และการจัด
4. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สาคัญ
5. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
7. คานิยาม
8. ขั้นตอนดาเนินงานจัดทาโครงการ ปจว./ปชส. ประจาปีงบประมาณ 2563
9. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) โครงการ ปจว./ปชส.ฯ
10. ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาฯ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
11. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) การดาเนินการจัดทาฯ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
Website ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
ภาคผนวก
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11
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คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการประกอบการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยเนื้ อ หาในคู่ มื อ ประกอบด้ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ ขอบเขต ความรับ ผิ ด ชอบ
เอกสารอ้างอิง คานิยาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทาง
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกาลังพลในฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.และ นขต.ศปป.5
กอ.รมน. ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งมิติความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน. หากมีข้อเสนอแนะอันใดที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.โปรดแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
พ.อ.
(ไตรเทพ เรืองสอน)
ผอ.สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.
มีนาคม ๒๕๖3

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ศปป.5 กอ.รมน.
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน. มีคู่มือการปฏิบัติง านเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ที่ชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน นาไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายและบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถ
เข้าใจกระบวนการด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน.
1.3 เพื่อให้ นขต.ศปป.5 กอ.รมน.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจขั้นตอนการจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นใน
งานประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน.
1.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตงาน (สื่อ) ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานการเสริมสร้างการรับรู้, ความเข้าใจ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อกลุ่มเป้าหมายสาคัญ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา จชต.
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ๒ โครงการ คือ
2.1 โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง โดยมุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ในทุกด้าน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) รวมทั้งเป็นการปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหาร และการพัฒ นา
จชต. (พ.ศ.2563–2565) ซี่งมีเป้าหมายให้ภาคใต้มั่นคง มั่ง คั่ง อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กาหนดแนวทาง/กลยุทธ์
ดาเนินการไว้ ๒ มิติคือ มิติด้านความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา
โครงการ ปจว./ปชส. นี้ เป็นโครงการที่ สนับสนุน กลยุทธ์ด้านการพั ฒ นา การเสริมสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ จชต. ซึ่งกระบวนการจัดทาโครงการ ปจว./ปชส.ฯ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การอนุมัติดาเนินงานโครงการ ปจว./ปชส. การเสนอความต้องการงบประมาณ การอนุมัติหลักการในการ
ดาเนินงานโครงการ, การลงนามในสัญญา ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.2 โครงการ Website ของ ศปป.5 กอ.รมน. (www.isoc5.net) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้
ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
การรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (ON LINE) รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อ สาร การส่งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิน งานการแก้ไข และพัฒ นา จชต. ตลอดจนเปิดโอกาสให้กาลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ ศปป.5 กอ.รมน.

-2ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.
ภารกิจ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. มีหน้าที่
บูรณาการในการวางแผน อานวยการ ประสานการปฏิบัติ และกากั บดูแลงานของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ รวมถึงการบริหารและพัฒนาสังคม ได้แก่ งานด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา และพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ
มอบหมาย
มีผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สาคัญ
1 วางแผน อานวยการ ประสานการปฏิบัติ ควบคุม ดูแล ตลอดจนเสนอแนะแก่ผู้บัง คับบัญ ชา
เกี่ยวกับการดาเนินงาน เพื่อป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนหรือรัฐให้กลั บสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของประชาชนหรือความ
มั่นคงของรัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2 จัดทาแผนปฏิ บัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่รวมถึงบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่าง กระทรวง กรม และหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
3 ติดตามสถานการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความมั่นคง และด้านพัฒนาเฉพาะ
พื้นที่ จชต. และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รมน. รวมถึงสร้างความเข้าใจทั้งใน และต่างประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และดาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนงานบริหารและพัฒนา ศปป.5 กอ.รมน.
การจัด
ส่วนงานบริหารและพัฒนา

ฝ่ายแผน

ฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

-3การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
ส่วนงานบริหารและพัฒนา มีหน้าที่
1 ประสานการปฏิบัติการดาเนินงานด้านพัฒนา จชต. ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคง
2 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้ง และการ
ใช้งานมวลชน รวมทั้งงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ของฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จชต.
3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วย
4 ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ จชต. ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.1 ฝ่ายแผน สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
รับผิดชอบจัดทาโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ประกอบด้วยแผนงาน จานวน ๓ แผนงาน ดังนี้
3.1.1 แผนงานวิเคราะห์สารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประเมินทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย :
เป็นแผนงานการจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ชานาญการระดับมืออาชีพในด้านการวิเคราะห์สารสนเทศและการ
ประชาสัม พันธ์ เชิงรุก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญ หาการก่ อความไม่สงบในพื้นที่ จชต., เข้าใจใน
ลั ก ษณะ และมุ ม มองของสื่ อ มวลชนเป็ น อย่ างดี มาด าเนิ น การในเรื่อ งการวิ เคราะห์ ส ารสนเทศด้ านการ
ประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อการสนับสนุนการวางแผนการประชาสัมพั นธ์เชิง รุก, การประชาสัมพั นธ์เชิง บวก การ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยระดับนโยบาย และระดับพื้นที่
3.1.2 แผนงานเสริ มสร้างความเข้ าใจและสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ของ กอ.รมน. : เป็ นแผนงานการจ้ าง
ผู้ชานาญการผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวก ต่อ
สถานการณ์ในพื้นที่ จชต. การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. รวมทั้ง ประเด็ น ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม และการศาสนา
3.1.3 แผนงานประชาสัมพั นธ์ เชิงรุก : เป็ นแผนงานการจ้างผู้ช านาญการด้ านประชาสัมพั นธ์ ที่มี ความ
เข้ า ใจปั ญ หา จชต. ในทุ ก มิ ติ และมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต สื่ อ หลายประเภท อาทิ สื่ อ โทรทั ศ น์ , สื่ อ วิ ท ยุ ,
สื่อ สิ่ง พิ ม พ์ , สื่อ ออนไลน์ เป็ น ต้ น โดยด าเนิ น การพั ฒ นาเนื้ อ หาที่ เฉพาะเจาะจงสอดคล้ อ งกับ สถานการณ์
ในภาวะวิกฤตที่มี ความเร่งด่วนตามสถานการณ์ และนโยบายเร่งด่ วนของผู้บั งคั บบั ญ ชาชั้ นสู ง ในลั กษณะการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แล้วเผยแพร่ขยายผล/ตอบโต้ ข่าวสารในเวลาอันรวดเร็วทันท่วงที
3.2 ฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
3.2.1 ประสานการปฏิบัติการดาเนินงานด้านพัฒนา จชต. ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง
3.2.2 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้ง
และการใช้งานมวลชน รวมทั้งงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดให้ สอดคล้องกับ
การปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จชต.

-43.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.
3.3.1 คณะทางานตรวจพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อพิจารณาเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
แต่ละโครงการ รวมทั้งในเว็บไซต์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยให้พิจารณากาหนดรายละเอียด และแนวทางใน
การปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
3.3.2 วางแผน อานวยการ ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5ฯ
3.3.3 รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ ต่อการ
แก้ไข และพัฒนา จชต. เผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
3.3.4 การดาเนินงานเว็บไซต์ของ ศปป.5 กอ.รมน. (www.isoc5.net)
๓.3.5 จัด กิจกรรมที่เกี่ย วเนื่ องกั บ การประชาสัม พั น ธ์ทั้ง ในส่วนของโครงการ ปจว./ปชส.ฯ และ
เว็บไซต์ ศปป.๕.กอ.รมน.
ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติดาเนินการโครงการ ปจว./ปชส.ฯ ต่อ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ)
(ผ่าน สนย.กอ.รมน.) และจัดทารายละเอียดความต้องการโครงการฯ ให้ สกบ.กอ.รมน. และ สปง.กอ.รมน.
ร่วมพิจารณาด้วย
5. คานิยาม
๕.๑ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (จชต.) คื อ จั งหวัดที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุ มพื้ นที่ ใน ๓ จว. คื อ
จว.ป.น., จว.ย.ล., จว.น.ธ. และ ๔ อาเภอของ จว.ส.ข. ได้แก่ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ และ อ.นาทวี
๕.๒ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) คือ หน่วยงานระดับกรม ที่มีหน้าที่
หลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุด (ผู้อานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : ผอ.รมน.) มีโครงสร้างการจัด ๔ ระดับ คือ ส่วนบริหาร, ส่วนอานวยการ,
ส่วนประสานงาน และหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เป็นหน่วยงานในระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ซึ่งถูกกาหนดให้เป็นเจ้าภาพหลักอานวยการงานด้านความ
มั่นคง
๕.๓ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) คือ หน่วยปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่ของ กอ.รมน. มี ศปป.๕ฯ กากับดูแลทางฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่เป็นองค์กรปฏิบัติการตาม
นโยบายที่มีหน้าที่วางแผน, อานวยการ และกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่แก้ไขปัญ หา
จชต. ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และรักษาความสงบคุ้มครองความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อนาสันติสุขกลับสู่ จชต. โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้อานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๔ (ผอ.รมน.ภาค ๔)
๕.4 ศู นย์ประสานการปฏิบั ติที่ ๕ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๕ กอ.รมน.) คื อ
หน่วยงานในส่วนประสานงานของ กอ.รมน. มีหน้าที่หลักในการบูรณาการในการวางแผน อานวยการ ประสาน
การปฏิบัติและกากับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพื้นที่อื่น ๆ) ตามที่ ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีหน้าที่
กากับดูแลทางฝ่ายอานวยการ ๑ หน่วยงาน คือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

-55.5 หน่ วยขึ้ นตรง ศปป.5 กอ.รมน. (นขต.ศปป.5 กอ.รมน.) คื อ หน่ วยงานตามการจั ดอั ตราเฉพาะกิ จ
หมายเลข 20 ศปป.5 กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
5.5.๑. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง (สมค.)
5.5.2. ส่วนงานบริหารและพัฒนา (สบพ.)
5.5.๓. ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล (สผป.)
5.5.๔. ส่วนสนับสนุน (สสน.)
๕.6 คณะทางานตรวจพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศปป.๕
กอ.รมน., ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน., หน.ฝ่ า ยแผน สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน., นั กวิ ชาการประจ าฝ่ ายแผน
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ เพื่ อตรวจพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาผลงานของ
ผู้ประกอบการก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในแต่ละโครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
๕.7 การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารข้อมูล/ข่าวสาร /ข้ อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง ผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศปป.5ฯ ไปสู่ประชาชน เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง ศปป.5ฯ กับหน่วยงาน/องค์การ/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยให้ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ
5.8 Website ของ ศปป.5 กอ.รมน. คือ Website หน่วยงำน ศปป.๕ฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพัน ธ์
(www.isoc5.net)
5.9 สานั กส่งก าลั งบ ารุง กองอ านวยการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร (สกบ.กอ.รมน.) ขึ้ นตรงต่ อ
เลขาธิการ กอ.รมน. มีอานาจหน้าที่ และอานาจ เกี่ยวข้องในเรื่อง กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน
และกากับดูแลเกี่ยวกับงานในด้านส่งกาลังบารุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณการ
ส่งกาลังบารุง รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและ
ประเมิ นผลในการส่ งก าลั งบ ารุ ง โดย ส่ วนงานของ สกบ.กอ.รมน. ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นการจั ดท าโครงการ
ปจว./ปชส. สนั บสนุ นการเสริ มสร้ างความเข้ าใจเพื่ อความมั่ นคงในการแก้ ไขปั ญ หา จชต. ได้ แก่ ส่ วนแผน
(ผค.สกบ.กอ.รมน.) และแผนกพัสดุ (พด.สกบ.กอ.รมน.)
5.10 ส ำนั กนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ควำมมั่ น คง กองอานวยการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร
(สนย.กอ.รมน.) ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาแผนงาน โครงการ และคา
ขอของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจาปี และในโครงการ
พิเศษ รวมทั้งประสานการจัดทางบประมาณประจาปี ตลอดจนตรวจสอบ กากั บดูแลการปฏิบัติงานของหน่วย
รองให้เป็นไปตามแผนงาน โดย สนย.กอ.รมน. ได้ร่วมเป็นคณะทางานโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.11 สานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.
รมน.) ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มีอำนำจหน้ ำที่ ดังนี้ กำหนด
นโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแลกำรปฏิบัติกำรด้ำนมวลชนและสำรนิเทศ ดำเนินกำร
ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำรองค์กรและกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดย สมท.กอ.รมน. ได้
ร่วมเป็นคณะทางานโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-6๖. ขั้นตอนการดาเนินงานจัดทา โครงการ ปจว./ปชส. ประจาปีงบประมาณ 2563
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ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ จาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ตามภารกิจยุทธศาสตร์
- งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.
- โครงการบริหารจัดการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
- กิจกรรมที่ ๕ งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร
- การปฏิบัติการข่าวสาร ปจว./ปชส. และการประชาสัมพันธ์สนับสนุน การแก้ไชปัญหา จชต.
- การ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.
- การ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.
7. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)
7.1 กระบวนการจัดทาโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงใน
การแก้ไขปัญหา จชต. มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ลาดับที่
๑

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เริ่มต้น
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงำน
โครงกำร ปจว./ปชส.ฯ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- นขต.ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ
- สนย.กอ.รมน.
- สมท.กอ.รมน.
- ผค.สกบ.กอ.รมน.

ผู้แทนหน่วยจาก
- นขต.ศปป.๕ฯ
- สนย.กอ.รมน.
- สมท.กอ.รมน.
- ผค.สกบ.กอ.รมน.

-8ลาดับที่
๒

๓

ผังกระบวนการ
จัดกำรประชุมคณะทำงำน
โครงกำร ปจว./ปชส.ฯ

เสนอ เลขำธิกำร กอ.รมน. อนุมัติ
โครงกำรฯ

ไม่อนุมัติ

ยุติ

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- นขต.ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ
- สนย.กอ.รมน.
- สมท.กอ.รมน.
- ผค.สกบ.กอ.รมน.

หมายเหตุ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ
- สนย.กอ.รมน.

- กรณีไม่ได้รับอนุมัติ
ยุติ/ดาเนินการแก้ไข และ
ดาเนินการต่อไป

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- เพื่อใช้ประกอบการ
เสนอขอรับการสนับสนุน
การดาเนินโครงการ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ
- ผค.สกบ.กอ.รมน.

เอกสารประกอบ ดั้งนี้
1. หนังสืออนุมัติหลักการ
จาก ผอ.รมน.(เลขาธิการ
กอ.รมน.ฯ รับคาสั่งฯ)
หลักการเหตุผลของแต่ละ
โครงการ
2. รายละเอียดประกอบ
ความต้องการ (TOR)
3. รายละเอียด
ประกอบการจ้าง
4. รายชื่อคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
5. คณะกรรมการจัดทา
ร่างขอบเขตงาน (TOR)
6. คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง
7. คณะกรรการตรวจรับ
พัสดุของแต่ละโครงการ

อนุมัติ

แก้ไข
ดาเนินการต่อไป

๔
เตรียมข้อมูลรำยละเอียด
โครงกำรฯ

๕

เสนอขอรับกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินโครงกำรไปยัง ผค.สกบ.
กอ.รมน.

-9ลาดับที่
6

7

๘

๙

10

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สกบ.กอ.รมน.

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.5ฯ
- ผค.สกบ.กอ.รมน.
- พด.สกบ.กอ.รมน.

- สกบ.กอ.รมน.
- สปง.กอ.รมน.

- ฝ่ายแผน

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงำนตรวจ
พิจำรณำกลั่นกรองเนื้อหำฯ

คณะทำงำนตรวจพิจำรณำกลั่นกรอง
เนื้อหำก่อนกำรเผยแพร่ฯ

ขออนุมัติหัวข้อเรื่องโครงการฯ/ขอ
อนุมัติโครงร่ำงเนื้อหำฯ

ตรวจบทสคริปต์เพื่อจัดทาวิดีโอสารคดี/
ตรวจรำยละเอียดเนื้อหำโครงกำรฯ

สบพ.ศปป.๕ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ประมาณ 5 เดือน ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขออนุมัติราคากลาง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
3. อนุมัติแผนจัดหา
4. แต่งตั้งคณะจัดทาร่าง
ขอบเขตงาน (TOR)
5. เปิดซองเสนอราคา
6. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปที่ สปง.กอ.
รมน.
7. ลงนามในสัญญา
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เนื้อหาก่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปจว./ปชส.ฯ
คณะทางานฯ ประกอบด้วย
1. รอง ผอ.ศปป.๕ฯ (2)
2. ผช.ผอ.ศปป.๕ฯ (2)
3. ผอ.สบพ.ศปป.๕ฯ
4. หน.ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.5ฯ
5. นักวิชาการประจาฝ่าย
แผนฯ
6. คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ
- ตรวจหัวข้อเรื่อง
โครงการประเภทสารคดี/
ตรวจโครงร่างเนื้อหา
โครงการประเภทสิ่งพิมพ์

- คณะทางานฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- โครงการประเภท
สารคดีเพื่อจัดทาบท
สคริปต์
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์เพื่อจัดทาสิ่งพิมพ์

- คณะทางานฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- โครงการประเภท
สารคดี
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์

ลาดับที่

11

12

๑3

14

15

16

17

ผังกระบวนการ
ขออนุมัติบทสคริปต์เพื่อจัดทำ
วิดีโอสำรคดี

ตรวจวิดีโอสำรคดี ตำมบทสคริปต์
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว/
ตรวจรำยละเอียดเนื้อหำสิ่งพิมพ์

ขออนุมัติวิดีโอสำรคดีเพื่อนำไป
ออกอำกำศ

ขออนุมัติออกอำกำศโครงกำร
ประเภทสำรคดี/ขออนุมัติผลิต
สิ่งพิมพ์

เริ่มออกอำกำศโครงกำรประเภท
สำรคดีตำมแผนกำรออกอำกำศ

ส่งงำนโครงกำร

กรรมกำรตรวจรับพัสดุ
(ตรวจรับงำนโครงกำร)

สิ้นสุด

ผู้ร-10ับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน สบพ.
ศปป.๕ฯ

- โครงกำรประเภท
สำรคดี

- คณะทางานฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน สบพ.
ศปป.๕ฯ

- โครงการประเภท
สารคดี
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.5ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ. ศปป.๕ฯ

- โครงการประเภท
สารคดี

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน
สบพ. ศปป.๕ฯ

- โดยการออกอากาศ
จะต้องดาเนินการหลัง
การลงนามในสัญญา
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ
- ฝ่ายแผน สบพ.
ศปป.๕ฯ

- ตรวจสอบเวลา
ออกอากาศให้เป็นไปตาม
TOR พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เวลา
ออกอากาศในที่ประชุม
VTC, ทางไลน์ ศปป.๕ฯ
และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ศปป.๕ฯ

- กรรมการตรวจรับ
พัสดุ
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่ายแผน
สบพ. ศปป.๕ฯ

- ส่งงานตามงวดงาน

- กรรมการตรวจรับ
พัสดุ

- พด.สกบ.กอ.รมน.

- ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
ทุกโครงการให้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ

-11ขั้นตอนการดาเนินการจัดทา ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน.
1. นขต.ศปป.5ฯ ส่งข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.
2. กรอกแบบฟอร์มขออนุ มัติประชาสัมพัน ธ์ ฝ่ายประชาสัมพั นธ์ สบพ.ศปป.๕ฯ ตามแนวทางที่
กาหนดไว้ ดังนี้
2.๑ ไม่เป็นข้ อมูลข่าวสารที่มีลั กษณะโดยทุจ ริต หรือโดยหลอกลวง บิดเบื อนหรือปลอมไม่ ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่ วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็ จโดยประการที่น่าจะเกิ ดความเสียหายต่อหน่วยงาน และสังคม
ส่วนรวม
2.2 ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้า ง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
2.๓ ไม่ เป็ น ข้อ มู ล ข่า วสารอั น เป็ น ความผิ ดเกี่ ยวกับ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจัก ร หรือ เป็ น
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
2.๔ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะลามก อนาจาร
2.๕ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น
ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายและไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้ถูกกระทาตามที่ได้กล่าวมา
ซึ่งกระทาต่อภาพของผู้ตายและการกระทานั้นน่าจะทาให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
3. หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
4. ผู้ ขอประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลข่ าวสารผ่ าน Website กรอกแบบฟอร์ ม การขออนุ มั ติ ใช้ บริ การงาน
ประชาสัมพันธ์ ต่อกรณีข้อมูลทั่วไป เสนอผ่าน ผอ.สบพ.ศปป.๕ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติฯ
5. กรณี ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และเรื่ อ งส าคั ญ อื่ น ๆ เสนอผ่ า น
รอง ผอ.ศปป.๕ฯ ตามสายการบังคับบัญชา ก่อนนาเสนอ ผอ.ศปป.๕ฯ เพื่ออนุมัติให้ประชาสัมพันธ์ฯ
6. เสนอ ผอ.ศปป.๕ฯ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้ประชาสัมพันธ์ฯ
7. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการประชาสัมพันธ์ตรวจทานก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ
8. ส่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลข่าวสาร ขึ้น Website
9. ระบบติดตามประเมินผล/ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ศปป.๕ กอ.รมน.
9.1 การประเมินผลของการให้บริการด้านเว็บไซต์ สบพ.ศปป.๕ฯ ได้ขอความร่วมมือ นขต.ศปป.๕ฯ
ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับข้อเสนอแนะ สาหรับการพัฒนา และปรับปรุง
เว็บไซต์ ตามแบบฟอร์มการประเมินผลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปป.๕ฯ ต่อไป
9.2 ประเมินผลจากจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
9.3 ประเมินผลจากจานวนพันธมิตรเว็บไซต์

-127.2 กระบวนการจัดทา ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน.
(www.isoc5.net) มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ลาดับที่
๑

ผังกระบวนการ

3

4

- นขต.ศปป.5ฯ ส่ง
ข้อมูลที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ ให้
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ

กรอกแบบฟอร์มขอ
อนุมัติประชาสัมพันธ์
ตามแนวทางที่กาหนด

- กรอกแบบฟอร์มขอ - ฝ่าย
อนุมัติประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
- ตามแบบฟอร์มกำร สบพ.ศปป.๕ฯ
ขออนุมัติใช้บริกำร
งำนประชำสัมพันธ์

- นขต.ศปป.๕ฯ/
ผู้ขอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่าน
Website

หน.ประชาสัมพันธ์
กลั่นกรองเบื้องต้น

- พิจารณากลั่นกรอง - หน.ฝ่าย
ข้อมูลเบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

กรณีข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป
- ให้ข้อพิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติต้อง
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง และ
ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ

ผอ.สบพ.ศปป.๕ฯ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ขั้นต้น
ไม่อนุมัติ

แก้ไข
ข้อมูล
ถูกต้อง

ดาเนินการต่อไป

5

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

นขต.ศปป.๕ฯ
ส่งข้อมูล
ประชำสัมพันธ์ฯ

2

รายละเอียดงาน

รอง ผอ.ศปป.๕ฯ เพื่อ
กรุณาทราบ/อนุมัติการ
ประชาสัมพันธ์ฯ

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ

- เพื่อกรุณาทราบ/
- รอง ผอ.ศปป.๕ฯ - ฝ่าย
พิจารณาความ
ตามสายการบังคับ ประชาสัมพันธ์ฯ
เหมาะสม ก่อนนา
บัญชา
สบพ.ศปป.๕ฯ
เรียน ผอ.ศปป.๕ฯ
เพื่ออนุมัติให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กรณี
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
และเรื่องสาคัญ อื่น ๆ

-๑๓ลาดับที่
6
7

8

9

ผังกระบวนการ
ผอ.ศปป.๕ฯ
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
การประชาสัมพันธ์ฯ

ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ขึ้น Website
ระบบติดตาม/ประเมิน
ผลควมพึงพอใจเว็บไซต์
ศปป.๕ กอ.รมน.

สิ้นสุด

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- เพื่อพิจารณาทราบ/
อนุมัตกิ ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- เพื่อให้
นขต.ศปป.๕ฯ ทราบ
ผลการพิจารณา

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

- เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องที่
ได้รับอนุมัติฯ ผ่าน
Website
- แบบประเมินความ
พึงพอใจเว็บไซต์ของ
ศปป.๕ฯ

- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ

- สบพ.ศปป.๕ฯ

- นขต.ศปป.๕ฯ
- ศปนย.กอ.รมน.
ภาค 4 สน.

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สบพ.ศปป.๕ฯ

ภาคผนวก
1. คาสั่ง ศปป.5 กอ.รมน. (เฉพาะ) ที่ ๔๒/62 ลง 4 เม.ย. 62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานตรวจพิจารณา
กลั่นกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐
3. คาสั่ง กอ.รมน. ที่ 763/59 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25๕๙ เรื่อง แต่ งตั้งคณะทางาน
โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.
4. หนังสือ ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๑๔/86 ลง 28 ม.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการโครงการ
ประกอบแผนงานของโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่ อความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ประจาปีงบประมาณ 2563
5. หนังสือ สนย.กอ.รมน.ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๓/1622 ลง 25 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน/
โครงการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
6. หนั งสื อ สนย.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๓/212 ลง 4 ก.พ. 63 เรื่อง ขออนุมั ติแผนงาน/โครงการของ
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
7. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ลับ ที่ นร 5103/105 ลง 16 ม.ค. 63 เรื่อง แจกจ่าย อฉก.กอ.รมน.
(ส่วนกลาง)
8. แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.
9. แบบฟอร์มกำรขออนุมัติใช้บริกำรงำนประชำสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงาน
ส่ วนแผนงานโครงการ งบประมาณ
และติดตามประเมินผล
ศูนย์ ประสานการปฏิบัตทิ ี่ ๕ กอ.รมน.
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
- การจัดและหน้าที่

๑-๓

- อัตรากาลังพล

๔

- รายชื่อกาลังพล ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

๕

- คาสั่ง ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกาลังพลฯ

๖

- หน้าที่ความรับผิดชอบของกาลังพลฯ แยกตามสายงานของฝ่ายฯ ต่าง ๆ

๗-1๑

- คาสั่ง ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เรื่อง แผนการปฏิบัติงานฯ ประจาปีงบประมาณ 2563
ผนวก ก กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
ผนวก ข แผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงาน

1๒
1๓
๑๔-๒๐
๒๑-๒๖

ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผลศปป.๕ กอ.รมน.
1. การจัด

ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล
- ผอ.ส่วน
- รอง ผอ.ส่วน

ฝ่ายแผนงานโครงการ
- หน.ฝ่าย
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ชานาญการ ๒)
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ปฏิบัติการ ๒)
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒)

- รอง หฝ่าย
ฝ่ายงบประมาณ
- หน.ฝ่าย
- นักวิชาการงบประมาณ(ชานาญการ ๒)
- นักวิชาการงบประมาณ(ปฏิบัติการ ๒)
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒)

ฝ่ายประเมินผล
- หน.ฝ่าย
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ชานาญการ ๒)
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ปฏิบัติการ ๒)
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒)

2. ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน.
๒.๑ภารกิจ
ประสานการปฏิบัติในการจัดทาแผนงานโครงการและงบประมาณของศปป.5กอ.รมน.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โดยมีผู้อานวยการ
ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๒หน้าที่
๒.๒.๑ตรวจสอบการจัดทาแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้อ งตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
ตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๒.๒ จัดทาแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่ วยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
นโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายใน
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
๒.๓ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๓.๑วางแผน ควบคุ ม ตรวจสอบ วิ เคราะห์ ทบทวน ก ากั บ ดู แ ล บู ร ณาการ ประสานการปฏิ บั ติ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในสายงานที่รับผิดชอบดังนี้
๒.๓.๑.๑การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๓.๑.๒ พิจ ารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ผลส าเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๓.๑.๓ รวบรวม วิเคราะห์ส รุป ภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒.๓.๑.๔ ติดตามเร่งรัดการดาเนินกิจ กรรมตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนร่วมการประเมินผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การรับการตรวจ
ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๑.๕ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑.๖ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดของศปป.๕ กอ.รมน.

๒.๓.๑.๗ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจ าปี รวมถึงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ
ของศปป.๕ กอ.รมน.
๒.๓.๑.๘ การควบคุมภายในของศปป.๕ กอ.รมน.
๒.๓.๑.๙ การจัดทารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector ManagementQualityAwardหรือPMQA) ใน
ส่วนของศปป.๕ กอ.รมน.และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงศปป.๕ กอ.รมน.
๒.๓.๒ให้ ค าปรึก ษาแนะน า ปรับ ปรุง และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ในบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ดสมรรถนะที่ มี
ความสามารถ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๒.๓.๓ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. หน้าที่หน่วยรอง
๓.๑ ฝ่ายแผนงานโครงการ
๓.๑.๑ ภารกิจ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน กากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบัติในการตรวจสอบ
การจัดทาแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และมีค วามสอดคล้องตามนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ของ
รัฐบาล
๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๑.๒.๑พิจารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้ าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ
ตัวชี้วัด ผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.๑.๒.๒.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓.๑.๒.๓.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒ ฝ่ายงบประมาณ
๓.๒.๑ ภารกิจ
กากับ ดูแลการจัดทารายละเอียดแผนงานโครงการ และงบประมาณของศปป.๕ กอ.รมน. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบในการแก้ไขปั ญ หาความมั่นคงเฉพาะพื้ นที่ และปฏิบั ติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๒.๒.๑การสรุปทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ผลสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.๒.๒.๒รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ
๓.๒.๒.๓กาหนดแผนปฏิบัติการของฝ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
๓.๒.๒.๔เป็นผู้แทนหน่วยร่วมประชุมจัดทางบประมาณ ตัวชี้วัดของศปป.๕ กอ.รมน.
๓.๒.๒.๕การจัดทารายงานควบคุมภายใน
๓.๒.๒.๖ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๓ ฝ่ายประเมินผล
๓.๓.๑ ภารกิจ
จัดทาแผนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ตามแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. ในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ กากับ ดูแลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจาปี การ
กาหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสอดคล้องกับแผนงานโครงการฯ ทาการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติกับค่าเป้าหมายของหน่วยงานและสรุปผลการประเมินตามห้วงเวลาที่กาหนด
๓.๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๓.๒.๑จัดทาแผนการตรวจประเมินแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. ประจาปี

๓.๓.๒.๒กากับ ดูแลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจาปี ทบทวนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๒.๓วิเคราะห์ผ ลการปฏิบัติ เทียบกับค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด และ
สรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชา ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๓.๓.๒.๔ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผนวก ก อัตรากาลังพล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
รองผู้อานวยการกอง
ฝ่ายแผนงานโครงการ
หน.ฝ่าย
นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ
นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงบประมาณ
หน.ฝ่าย
นักวิชาการงบประมาณ
นักวิชาการงบประมาณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายประเมินผล
หน.ฝ่าย
นักวิชาการประเมินผล
นักวิชาการประเมินผล
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม

ยศ

จานวน
๑
๑

สูง / พ.อ.(พ.)
ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.- พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.- ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

๑
๒
๒
๒

ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.-พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

๑
๒
๒
๒

ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.-พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติการ/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

๑
๒
๒
๒
๒๓

หมายเหตุ

สรุปอัตรากาลังพล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ

ตาแหน่ง
สรุป

ยศ
สูง / พ.อ.(พ.)
ชานาญการพิเศษ / พ.อ.
ชานาญการ/พ.ต.-พ.ท.
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ.
ปฏิบัติการ/ชานาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.)

จานวน
๑
๔
๖
๖
๖
๒๓

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
(กนกพร เย็นอุทก)
หน.ฝผค.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.
พ.ย. ๖๒

หมายเหตุ

ผนวก ข รายชื่อข้าราชการ ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน.
ลาดับ
1
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙.
๑๐.
๑๑.
1๒.

ชือ่ -สกุล
พ.อ.วราวุฒิ
มักการุณ
พ.อ.หญิงศิริรัตน์
ธูปกล่ำ
พ.อ.หญิงกนกพร
เย็นอุทก
พ.อ.ทองหล่อ
มาธูป
พ.อ.ฉัตรชัย
ศิริ
น.ท.หญิงเพ็ญพิมล
โกญจนานันท์ร.น.
พ.ท.หญิงวิไลวรรณ
เพิ่มศิลป์
พ.ต.ประชุม
สีคุณ
จ.ส.อ.ชำนำญ
นำสนม
จ.ส.อ.ดิลก
มนตรี
จ.อ.สุริยา
ยะประทุม
ส.ท.หญิง ธาริณี
เนียมหอม

ตาแหน่ง
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
รองผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน./หน.ฝ่ายงบประมาณ

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
หน.ฝ่ายประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน.

นักวิเคราะห์แผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
นักวิชาการงบประมาณ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
นักวิชาการประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน.

ศปนย.
ศปนย.

นักวิเคราะห์แผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
(กนกพร เย็นอุทก)
หน.ฝผค.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.
พ.ย. ๖๒

ศปนย.

- สาเนาคู่ฉบับ –

คาสั่ง ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่
5 กอ.รมน.
ที่ /2563
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การภ ายใน ส่ ว นแผนงานโค รงการงบประมาณ และติ ด ตามประเมิ น ผ ล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงสมควรกาหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานทั้งระบบมี ความราบรื่น
รวดเร็วและสอดคล้องประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนโยบายของผู้บังคับบั ญชา และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจหน้าที่ ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ข้าราชการทุกนาย ปฏิบัติงานตามกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบคาสั่งนี้
2.ข้าราชการทุกนาย ซึ่งรับผิดชอบงานใด ต้องจัดทาแฟ้มที่จะรวบรวม ซึ่งทางราชการกาหนดไว้ และ
เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงใช้ประโยชน์ในงานของตน รวมถึงการจัดทาสรุปวิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละ
งานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่แทนกัน หรือการส่งมอบหน้าที่ต้องให้
ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านทดแทน ภายในส่ ว นอย่ า งเหมาะสม และต้ อ งพร้ อ มในการรั บ มอบงานเพิ่ ม เติ ม ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
3. ข้าราชการทุกนาย ต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี ทั้งกรณีการปฏิบัติงานทดแทนกัน หรือการรับมอบ
งานเพิ่มเติม ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา รวมถึง การเอื้อประโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะนาซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ภายในส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. หัวหน้าฝ่ายทุกส่วน ต้องควบคุม กากับดูแล และอานวยการ ให้กาลังพลในส่วนปฏิบัติหน้าที่ ตามที่
กาหนดหรือมอบหมายด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในส่วน ให้มีค วามก้าวหน้ายิ่งขึ้น สาหรับ
กาลังพลทุกคนก็จะต้องถือปฏิบัติ และให้ความร่วมมือโดยเคร่งครัดเช่นกัน
5. ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบงาน รายงานหัวหน้า ฝ่าย หรือผู้อานวยการส่วน ทันทีเมื่อมีปัญหา หรือพบ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานจะต้องไม่ละเลยหรือละเว้นงานใดงานหนึ่ง ซึ่งจะทาให้เกิดผลเสียหายต่อภารกิจโดยรวมของ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. หากเพิกเฉยจนเกิดความเสียหายถือเป็นความบกพร่องของข้าราชการผู้นั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายนพ.ศ. 2562
พ.อ.

(วราวุฒิ มักการุณ)
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.

พ.อ.หญิง
พ.ต.

ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทาน

พ.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๒

พ.ย. ๖๑

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. แยกตามงานของฝ่าย
ลาดับ
1.

ผู้รับผิดชอบ
พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ

2.

พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ ธูปกล่า

3.

ฝ่ายแผนงานโครงการ
พ.อ.หญิง กนกพร เย็นอุทก

๔.

พ.อ.ฉัตรชัย ศิริ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง
ผอ.สผป.ศปป.๕
กอ.รมน.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.ผู้อานวยการส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามที่ได้รับ
มอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน
กากับดูแลบูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ดังนี้
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ทบทวน
กากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบัติใน
การจัดทาแผนงาน โครงการของศปป.๕ กอ.
รมน. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กอ.รมน.และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมถึ ง ด าเนิ น การบริ ห าร
งบประมาณ การเงินให้ เป็ นไปตามแผนงาน
และโครงการที่ ศ ปป.๕ กอ.รมน.รับ ผิ ดชอบ
ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลงานของหน่วย
ต่าง ๆ
๒.ปกครองบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการ
ดาเนินการทั้งปวงของส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล ให้
บรรลุผลสาเร็จตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
๓. ด าเนิ น การและก ากั บ ดู แ ล งานหน้ า ที่
รับผิดชอบทั้งปวงของ สผป.ศปป.๕กอ.รมน.
4. ดาเนินการเรื่องงบประมาณ และพิจารณา
กลั่นกรองที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์พิเศษ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รองผอ.สผป.ศปป.๕
๑.ช่วยเหลือผู้อานวยการส่วนแผนงานโครงการ
กอ.รมน.
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามที่ได้รับ
มอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน
กากับดูแลบูรณาการ ประสานการปฏิบัติ
๒. เลขาฯ การประชุมประจาสัปดาห์ทุกวัน
จันทร์ และสรุปนาเรียนผู้บังคับบัญชา
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.ดาเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สพร.กอ.รมน.
หน.ฝ่าย
ทั้งหมด
๒.ช่ ว ยเหลื อ รองผู้ อ านวยการส่ ว นแผนงาน
โครงการงบประมาณฯ เรื่องการประชุมประจา
สั ป ดาห์ ทุ กวั น จั น ท ร์ แล ะส รุ ป น าเรี ย น
ผู้บังคับบัญชา
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นั ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น ๑.ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์
โครงการ
ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรมและตั ว ชี้ วั ด
(ปฏิบัติงาน ศปนย.)
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ค าดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

๕.

พ.ต.ประชุม สีคุณ

๖.

จ.อ.สุริยา ยะประทุม

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒ นาเพื่ อความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ
๒.รวบรวม วิ เ คราะห์ สรุ ป ภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วน
งานป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการก่อ ความไม่
สงบในพื้นที่ จชต. และปั ญหาภั ยแทรกซ้อ น
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ
ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๓.ช่วยควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน.
๕. ประเมินการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
๖.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นั ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น ๑.ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์
โครงการ
ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรมและตั ว ชี้ วั ด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ค าดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ
ไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒ นาเพื่ อความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ
๒.รวบรวม วิ เคราะห์ สรุ ป ภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วน
งานป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการก่อ ความไม่
สงบในพื้นที่ จชต. และปั ญหาภั ยแทรกซ้อ น
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ
ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๓.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน.
๔.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าพนักงานธุรการ
๑. ปฏิ บัติง านด้ านธุร การ สารบรรณ รับ ส่ ง
หนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือ เตรียมการ
ประชุม การบันทึกข้อมูล ทาบันทึกประชุมสั่ง
การการประชุมประจาสัปดาห์/ลงข้อมูล VTC
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้ องก่อ นนาเสนอ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส่วนแผนงาน
๓.รวบรวม ผลงานในส่ ว นงานรั บ ผิ ด ชอบ
ส าหรั บ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔.ทาความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลาดับ

๗.

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายงบประมาณ
พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ ธูปกล่า

น.ท.หญิง เพ็ญพิมล
โกญจนานันท์ร.น.

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง
รอง ผอ.สผป.ฯ/หน.ฝ่าย

นักวิชาการงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.การสรุปทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุท ธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ
ตั ว ชี้ วั ด ผล ส าเร็ จ ผล สั ม ฤท ธิ์ แล ะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต.
และปั ญ หาภั ย แทรกซ้ อ น ทั้ ง ๒ ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ ด้าน
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๒.รายงานสรุ ปผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ
รายจ่ าย และผลการปฏิ บั ติ ง าน ของ
ปีงบประมาณ ของส่วนงานป้องกันและ
แก้ ไขปัญ หาการก่อความไม่สงบในพื้น ที่
จชต. และปั ญ หาภั ย แทรกซ้ อ น ทั้ ง ๒
ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ
ด้า นการพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คง ๓.ช่ ว ย
ก า ห น ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ฝ่ า ย
งบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๔.เป็ น ผู้ แ ทนหน่ ว ยร่ ว มประชุ ม จั ด ท า
งบประมาณ ตัวชี้วัดของศปป.๕ กอ.รมน.
๕.การจัดทาควบคุมภายใน
๖.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๑.ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์
ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรมและตั ว ชี้ วั ด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ค าดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ
ไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒ นาเพื่ อความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ
๒.รวบรวม วิ เคราะห์ สรุ ป ภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วน
งานป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการก่อ ความไม่
สงบในพื้นที่ จชต. และปั ญหาภั ยแทรกซ้อ น
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ
ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๓.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน.
๔. ประเมินการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

๘.

จ.ส.อ.ชานาญ นาสนม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๙.

ฝ่ายประเมินผล
พ.อ.ทองหล่อ มาธูป

หน.ฝ่าย

1๐.

พ.ท.หญิง วิไลวรรณ
เพิ่มศิลป์

นักวิชาการประเมินผล

๑๑.

จ.ส.อ.ดิลก มนตรี

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.ปฏิ บั ติง านด้ านธุร การ สารบรรณ รับ ส่ ง
หนังสือ ลงทะเบี ยน เตรียมการประชุม การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของฝ่ า ยงบประมาณ ส่ ว น
แผนงานโครงการงบประมาณและติ ด ตาม
ประเมินผล
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้ องก่อ นนาเสนอ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณ
๓.รวบรวม ผลงานในส่ ว นงานรั บ ผิ ด ชอบ
ส าหรั บ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔.ทาความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.จั ด ท าแผนการตรวจประเมิ น แผนงาน/
โครงการของศปป.๕ กอ.รมน.
๒.การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
งบประมาณประจ าปี รวมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด และ
ผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.
รมน.
๓.วิเคราะห์ผลการปฏิบัติกับค่าเป้าหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการประเมิน
รายงานผู้บังคับบัญชา
๔.กาหนดแผนการตรวจประเมินของฝ่าย
ประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณ
และติดตามประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๕. เข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง สพร.กอ.รมน.
รวมทั้งคณะกรรมการต่างๆ
๖. ดาเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์พิเศษ
๗.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน.
๒.ก าหนดแผนการตรวจประเมิ น ของฝ่ า ย
ประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณ
และติดตามประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓.ประเมินการแก้ไขปัญหา จชต. /ติดตามตัวชี้วัด
๔. จัดสัมมนาแก้ไขปัญหา จชต. /ติดตามตัวชี้วัด
๕. งานนวัตกรรมของ สพร.กอ.รมน.
๖. เข้าร่วมประชุมด้านงานวิจัย
๗.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑. ปฏิ บัติง านด้ านธุร การ สารบรรณ รับ ส่ ง

ลาดับ

1๒.

ผู้รับผิดชอบ

ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม

ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน ศปนย.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หนังสือ ลงทะเบียน
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้ องก่อ นนาเสนอ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานโครงการ
๓.รวบรวม ผลงานในส่ ว นงานรั บ ผิ ด ชอบ
ส าหรั บ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔.ทาความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.ปฏิ บั ติง านด้ านธุร การ สารบรรณ รับ ส่ ง
หนัง สือ ลงทะเบี ยน ร่างหนั งสือ เตรียมการ
ประชุม การบันทึกข้อมูลของฝ่ายประเมินผล
ท าบั น ทึ ก ประชุ ม สั่ ง การการประชุ ม ประจ า
สัปดาห์/ลงข้อมูล VTC
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้ องก่อ นนาเสนอ
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล
๓.รวบรวม จัดทารายงานสถิติ ผลงานในส่วน
งานรับผิดชอบ สาหรับเสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.ทาความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- สาเนาคู่ฉบับ -

คาสั่ง ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและ
5 กอ.รมน.

ติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่

ที่
/2563
เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่ อ ให้ ก าร ด าเนิ น งาน ขอ ง ส่ วน แผ น งาน โค ร งการงบ ป ร ะม าณ แล ะติ ด ตาม ป ร ะเมิ น ผ ล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ดาเนินดังนี้
1. ให้ทุกฝ่ายยึดกรอบแนวคิด (ผนวก ก) เพื่อกาหนดเป้าหมายในการจัดทาแผนปฏิบัติการหรือโครงการ
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการริเริ่ม วินิจฉัยในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจาทั่วไป
2. ให้ถือแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563 (ผนวก ข) เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจาตาม
หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้ ตามปฏิทินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 (ผนวก ค)
3. การดาเนินการตามผนวก ก, ข และ ค นี้ เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ ของ ส่วนแผนงาน
โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีค วามริเริ่มอย่างอื่น หรือ
แนวทางปฏิบัติอื่นที่สมควรจะแก้ไขไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้แจ้ง ผอ.ส่วนแผนงาน
โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
พ.อ.
(วราวุฒิ มักการุณ)
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.

พ.อ.หญิง
พ.ต. พิมพ์/ทาน

ร่าง/ตรวจ
พ.ย. ๖๒

พ.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๑

ผนวก ก กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์หลักในการดาเนินการ เพื่อให้ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับประโยชน์ในการดาเนินการ ด้านการจัดทา
แผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านการประเมินผล อย่างสูงสุด โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.วางแผน ควบคุ ม ตรวจสอบ วิ เคราะห์ ทบทวน ก ากั บ ดู แ ล บู ร ณาการ ประสานการปฏิ บั ติ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในสายงานที่รับผิดชอบดังนี้
๑.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติการในภาพรวม รองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ
ใ น พื้ น ที่ จ ช ต . ปั ญ ห า ภั ย แ ท ร ก ซ้ อ น อื่ น ๆ ที่ อ า จ เกิ ด ขึ้ น ค ร อ บ ค ลุ ม ๒ ด้ า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ด้านความมั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๑.๒ พิจารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วั ด
ผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ง ๒ ด้านด้านความมั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๑.๓ รวบรวม วิเคราะห์สรุปภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๑.๔ ติดตามเร่งรัดการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมการประเมินผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การรับการตรวจ
ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๕ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิ บั ติงานของปีงบประมาณ ของส่วนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วยด้านความมั่นคง
และ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๑.๖ ประสานการปฏิ บั ติ กั บส่ วนราชการทั้ ง ภาครัฐ บาล และภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อ งในภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดของศปป.๕ กอ.รมน.
๑.๗การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจาปี รวมถึงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ
ของศปป.๕ กอ.รมน.
๑.๘ การควบคุมภายในของของศปป.๕ กอ.รมน.
๑.๙ การจัดทารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector ManagementQualityAwardหรือPMQA) ใน
ส่วนของศปป.๕ กอ.รมน.และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงศปป.๕ กอ.รมน.
๒.ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่มีความสามารถ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

ผนวก ข แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ฝ่ายแผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ

งาน/โครงการ

1

ตรวจสอบแผนงาน/
โครงการ ของ นขต.
ศปป.5 กอ.รมน.

2

ทำตำรำงกำรปฏิบตั ิตำม
แผนงำน/โครงกำร
ของศปป.๕ กอ.รมน.

3

โครงการการติดตามและ
กากับดูแลการปฏิบัติงานใน
การแก้ปัญหา จชต.

๔

กากับดูแลงานด้านธุรการ

๕

เตรี ยมกำรจัดกำรประชุม
ประจำสัปดำห์
และประชุม VTC กับ กอ.
รมน.ภำค ๔ สน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบควำมถูกต้องรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำร จำก นขต.ฯ
- รวบรวมรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร จำก
นขต.ฯ เพื่อส่ งให้ฝ่ำยงบประมำณ สำหรับเตรี ยม
เสนองบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ถดั ไป
- สรุ ปแผนกำรดำเนินงำน ตำมแผนกำร
ดำเนินงำนของแต่ละโครงกำร
-รวบรวมรำยละเอียดแผนงำนและจัดหำตำรำง
กำรปฏิบตั ิงำนตำมช่วงเวลำของแต่ละโครงกำร
-ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรที่กำหนด
- เสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณบูรณาการ
ทั้งหมด
- ขออนุมัติดาเนินโครงการของ ศปป.๕ กอ.รมน.
- วางแผนการปฏิบัติตามโครงการฯ
- ยืมเงินและจัดทาเอกสารประกอบการใช้หนี้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
-ลงคาสัง่ ให้ปฏิบัติงาน
-ทาหลักฐานการใช้เงินยืม
- ลงทะเบียนรับ-ส่ งเอกสำร
- แยกเรื่ องให้กบั ส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินกำร
-ทำหนังสื อเวียนแจ้งให้ นขตสผป.ฯ
ทรำบและปฏิบตั ิ
- ติดตำมงำนตำมระยะเวลำที่กำหนด
- รวบรวมงำน จัดทำแฟ้ มงำน
รายงานการสั่ งการผู้ บั งคั บบั ญชาทุ กวันจั นทร์ และวันพุ ธ
(เฉพาะวันที่ สผป.ฯ รับผิดชอบ)
๑.ทาตารางการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา
๒. ทาเพาเวอร์พ้อยด์เสนอที่ประชุม
๓. จดรายงานการประชุม
๔. สรุปผลการประชุม

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.-ก.ย.

ทุกสัปดำห์

ทุกสัปดาห์

ลาดับ

งาน/โครงการ

๖.

ประชุมกำรจัดทำแผนงำน/
โครงกำร
ของ จชต.
จัดทำแผนกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำปี

๗.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เข้าร่วมประชุมกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร
ของ จชต.
- รวบรวมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมสรุปและจัด
แถลงแผน
-จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ต้นปี งป.

ก.ย.

ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ
1

งาน/โครงการ
งบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขออนุมัติเงินประจางวด งวดที่ 1 และงวดที่ ๒
รายงานประจาเดือน
รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายรายไตรมาส
จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี (เพิ่มเติม)
ตามความต้องการของหน่วย
จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีเบื้องต้น
(Pre-Ceiling) ส่ง สปง.กอ.รมน.
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามกรอบวงเงินที่ได้รับ
แบ่งสรร
ประชุมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (ครัง้ สุดท้าย)
เตรียมข้อมูลสาหรับแถลงป้องกันงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯและคณะอนุ
กรรมาธิการด้านต่างๆ
ขออนุมัติแผนงาน/โครงการแผนงานปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ส่ง สปง.กอ.รมน.
ส่งคืนงบประมาณประจาปี ที่หมดความจาเป็น
รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการจาก ทุกส่วนฯ
เพื่อจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไป
ให้ ส่วนต่างๆ ส่งรายงานควบคุมภายในระจาปีของแต่
ละส่วนฯ ส่งให้ ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 ฯ
รายงานการควบคุมภายในของหน่วยประจาปีเสนอ
สปง.กอ.รมน.

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต.ค./มี.ค.
ภายในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป
หลังสิ้นไตรมาส
๑๐ วัน
ม.ค.- ก.ค.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
ต.ค.-ม.ค.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
เม.ย.-พ.ค.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
มิ.ย.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
มิ.ย.-ก.ค.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
ส.ค.-ก.ย.
(ตามปฏิทินงบประมาณ)
เมื่อหมดความจาเป็น
ครั้งสุดท้าย เดือน ก.ค.
ส.ค.-ก.ย.
ก.ย.
ต.ค.

ฝ่ายประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ

งาน/โครงการ

1

กาหนดสถาบันการศึกษาภายนอกใน
การดาเนินการโครงการติดตามและ
ประเมินผลฯ

2

ขออนุมัติหลักการให้
สถาบันการศึกษาภายนอก
ดาเนินงานโครงการวิจัยสารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จชต. ประจาปี
งบประมาณ
จัดประชุมหารือในการกาหนด
แนวทาง/วิธีวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่ได้คัดเลือก
ให้ดาเนินโครงการวิจัยฯ

3

4

5
6

7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-ประสาน สถาบันการศึกษาภายนอกให้
ส่ง Propasal
- เชิญประชุมคณะทางานวิจัย ศปป.๕ฯ
เพื่อคัดเลือกสถาบันการศึกษา
- ดาเนินการขออนุมัติหลักการให้สถาบัน
การศึกษาภายนอก ดาเนินงานโครงการ
วิจัยฯ ต่อเลขาธิการ กอ.รมน.

- จัดประชุมคณะทางานวิจัย ศปป.๕ฯ
เพื่อหารือแนวทาง/วิธีวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่ได้คัดเลือกให้ดาเนิน
โครงการวิจัยฯ๒-๓ ครั้ง
- ปรับแบบสอบถามให้ตรงกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ
ขออนุมัติวิธีดาเนินการวิจัย/
- ดาเนินการขออนุมัติหลักการ
แบบสอบถาม ต่อเลขาธิการ
วิธีดาเนินการวิจัย/แบบสอบถามของ
กอ.รมน./ผอ.ศปป.๕ฯ
สถาบันการศึกษาภายนอกดาเนินงาน
โครงการวิจัยฯ ต่อเลขาธิการ กอ.รมน./
ผอ.ศปป.๕ฯ
ประสานการปฏิบัติในการเก็บข้อมูล
- ติดตาม ประสานการปฏิบัติในการเก็บ
และการรายงานผลการวิจัยกับสถาบัน ข้อมูล และการรายงานผลการวิจัยกับ
ภายนอก
สถาบันภายนอก
รายงานผลการดาเนินกาโครงการ
-สรุปรายงานผลการดาเนินการโครงการ
ติดตามและประเมินผลฯโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลฯ โครงการวิจัย
สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่ ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความ
สงบในพื้นที่ จชต. เสนอต่อเลขาธิการ ไม่สงบในพื้นที่ จชต.
กอ.รมน.เพื่อขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการปรับแผนงาน/โครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
- ทาหนังสือประทับตรา ถึงหน่วยที่
แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง เช่น กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,
สนย.กอ.รมน.

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
๒-๓ สัปดาห์

๓-๔ สัปดาห์

๓-๔ สัปดาห์

๓ สัปดาห์
๓ สัปดาห์

๖ สัปดาห์
๒ สัปดาห์

๑ สัปดาห์

ลาดับ

งาน/โครงการ

8

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับ
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

9

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จชต.

10

สพร.กอ.รมน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขออนุมัติจัดสัมมนาฯ
๒.วิทยุแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประธาน
วิทยากรบรรยาย คากล่าว สถานที่
อาหาร หลักฐานการเบิก-จ่าย
๔. กาหนดหัวข้อและจัดกลุ่มการสัมมนาฯ
๕. สรุปผลการสัมมนาฯ
๖. ทาเรื่องขออนุมัติใช้ตัวชี้วัดฯ
๗. แจ้งให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดทราบ
การดาเนินการด้านการเงิน
๑. ทาเรื่องยืมเงิน (ผ่าน กง. ของหน่วย)
๒. ทาเรื่องขอรับการสนับสนุนวัสดุสาหรับ
การสัมมนาฯ
๓. ดาเนินการเรื่องใช้หนี้เงินยืม ตาม
แบบฟอร์ม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๑. เดินทางไปให้ข้อเสนอแนะ และปัญหา
ของหน่วยในพื้นที่
๒. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยส่งตัวชี้วัด ตาม
ไตรมาส ๑-๔
๓.ประสานติดตามหน่วยให้ส่งตัวชี้วัด
๔. สรุปรายงานผลการประเมิน
๕. เมื่อรายงานได้รับอนุมัติแล้ว ทาหนังสือ
ประทับตราแจ้งให้หน่วยดาเนินการ
ประเมินทราบ
๖. การติดตาม และประเมินผลหลังสิ้น
ไตรมาสโดยชุดประเมินที่ลง ศปนย.ฯ
1. จัดทาคารับรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ ศปป.5ฯ ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน ๓
องค์ประกอบ รวม ๕ ตัวชี้วัด/ส่งรอบ
3/6/9/12เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1ร้อยละของผลการประเมินการ
จัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ
หน่วยที่เข้ารับการประเมิน การจัดเตรียมสนาม
รบด้านการข่าว (IPB)ในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อการแก้ไขปัญหา จชต.
ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จชต. ของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติของ
หน่วยตามข้อสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต.
ตัวชี้วัดที่ 5สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงด้าน
ความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ในภาพรวมลดลง เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
- ดาเนินการก่อน
การจัดสัมมนาอย่าง
น้อย ๑ เดือน

- ดาเนินการก่อน
การจัดสัมมนาอย่าง
น้อย ๓ สัปดาห์
- ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากที่ได้รับ
เงินยืม
หลังจบไตรมาส
1,2,3 และ 4

ลาดับ

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

11

สพร.กอ.รมน.

จัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในองค์ประกอบที่
๓ จานวน 1 ตัวชี้วัด
ส่งรอบ 3/6/9/12เดือน
-ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา จชต.
ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12

สพร.กอ.รมน.

การพัฒนาตนเองในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA ๔.๐)
ส่วนที่ 1.2แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
- เข้าร่วมประชุมหารือกับ สพร.กอ.รมน. เพื่อ
สนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- โครงการบูรณาการจัดทาฐานข้อมูลกลางด้าน
ความมั่นคง จชต.(SMIC)
- ประชุมคณะทางานการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การ กอ.รมน. ในหมวดที่เกี่ยวข้อง
หมวด 1 : การนาองค์การ
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การเป็นภารกิจขององค์กร
หมวด 3 : การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ (การตอบสนอง
Stakeholder)
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
จัดทาผลลัพธ์การดาเนินงาน หมวด 7
ข้อ ๗.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธ
กิจ (ตัวชี้วัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์)
-สถิติการก่อเหตุรุนแรงเกี่ยวกับความมั่นคงใน
พื้นที่ จชต. ในภาพรวมลดลง เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
ข้อ ๗.๒ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้าน
ผู้รับบริการและประชาชน (ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อ
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ของ
รัฐ
(ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ)
- ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ

13

สพร.กอ.รมน.

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

หมวด 1-4 และ ๖
โดยจัดประชุมวันละ
1 หมวด

เริ่มตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
สาหรับข้อมูลที่
นามาสนับสนุน
ตัวชี้วัดให้กับ สพร.
กอ.รมน. ได้จาก
ตชว. จากการแก้ไข
ปัญหา จชต. กับ
ตชว. การประเมิน
ตนเอง
(ปีงบประมาณ
๒๕๖๒)

แก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗.๕ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้าน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดผลกระทบจากการ
ดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ)
- จานวนครัวเรือนกลุ่มคนเปราะบางที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ จชต. ได้รับการ
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้าน
สังคม)
- ร้อยละของจานวนกลุ่มคนเปราะบาง 11
ประเภท สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(ตัวชี้วัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้าน
สาธารณสุข)
- อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ของ
ประชาชนในพื้นที่ จชต. ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ
ปีที่ผ่านมา

ลาดับ
14

งาน/โครงการ
นวัตกรรม/สพร.กอ.รมน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประชุ ม ภ ายใน นขต.ศปป.5 กอ.รมน.
(คณะทางานนวัตกรรมของหน่วย)เรื่องนวัตกรรม
ใหม่ที่จะส่งเข้าประกวดในปี 2563
ครั้งที่ ๑ วันที่ ..... เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานฯ
และชี้ แจงส่ วนงานที่ รั บผิ ดชอบด้ านการจั ดท า
นวัตกรรมของหน่วย
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ เรื่อง การนาเสนอ
โครงร่างนวัตกรรมฯ โดย... และจัดทาแผนงาน/
โครงการของหน่วย
ครั้ง ที่ ๓ วัน ที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ เรื่ อง น าเสนอ
ความก้าวหน้าการจัดทานวัตกรรม
๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม
กอ.รมน. และผู้แทนหน่วย
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ เรื่อง
แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ
จัดโดย สพร.กอ.รมน.
(พ.ต. ประชุมฯ)
๓. การจัดประกวดนวัตกรรมภายใน
กอ.รมน. ประจาปี ๒๕๖๓ ประมาณเดือน ส.ค.
๖๓ ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งเรื่อง โครงการระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) สนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านความ
มั่นคงในพื้นที่ จชต. (DATA CHART)

15

สพร.กอ.รมน.โดย ศดม.กอ.รมน.

1.การประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมสรุปรายงานการประชุม
2. .การประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อการบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.
รมน. ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๒ คณะกรรมการเพื่ อการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กอ.รมน. เห็ นชอบโครงการบริ หารการจัด เก็ บ
ข้อมูล ของ ศปป.๕ กอ.รมน. (ISOC 05 DATA
BANK) โดยให้ ป รั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการให้
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ จ ะด าเนิ น การ (ตั ด
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ออก เนื่องจากปัจจุบัน ศปป.
๕ กอ.รมน. ยังไม่สามารถดาเนินการได้)
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วท.กห.

1. เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการบริหารชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาการทางด้าน
ยุทโธปกรณ์ฯ ณ สป. พร้อมสรุปรายงานการ
ประชุม
2. วท.กห.ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เสนอข้อมูล
ความต้องการงานวิจัยสาหรับใช้งานในพื้นที่ จชต.
ในการจัดสร้างต้นแบบโครงการจัดสร้างระบบกัก
เก็บพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า
500 kW-hr ของ พท.ศอพท.
3.การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สทป. กั บ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.จ านวน ๒
โครงการ คื อ โครงการวิจัยและพั ฒนาหุ่ นยนต์

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.- 98

ตารางการปฏิบัติงานประจาปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ
1
2

แผนงานที่ต้องปฏิบัติ

ห้วง 6 เดือนแรก
ห้วง 6 เดือนหลัง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝ่ายแผนงานโครงการ
โครงการอานวยการและประเมินผล
การติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา จชต.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(วราวุฒิ มักการุณ)
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
พ.ย. 62

หมายเหตุ

ตารางการปฏิบัติงานประจาปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ

แผนงานที่ต้องปฏิบัติ

1
2

ฝ่ายงบประมาณ
ขออนุมัติเงินประจางวด งวดที่ 1 และงวดที่ ๒
รายงานประจาเดือน

3

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายรายไตรมาส

4

จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี(เพิ่มเติม) ตามความต้องการ
ของหน่วย
จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling)
ส่ง สปง.กอ.รมน.
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปีตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับแบ่งสรร
ประชุมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ครั้งสุดท้าย)
เตรียมข้อมูลสาหรับแถลงป้องกันงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯและคณะอนุกรรมาธิการด้านต่างๆ
ขออนุมัติแผนงาน/โครงการแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ส่ง สปง.กอ.รมน.
ส่งคืนงบประมาณประจาปีที่หมดความจาเป็น
รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากทุกส่วนฯ เพื่อจัดทาข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจาปีถัดไป
รายงานการควบคุมภายในของหน่วย (แบบติดตาม) เสนอ สปง.กอ.รมน.
ให้ ส่วนต่างๆ ส่งรายงานควบคุมภายในประจาปีของแต่ละส่วนฯ ส่งให้
ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 ฯ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ห้วง 6 เดือนแรก
ห้วง 6 เดือนหลัง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป
หลังสิ้นไตรมาส
10 วัน

ตารางการปฏิบัติงานประจาปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ

แผนงานที่ต้องปฏิบัติ

14
15
16
17
18

รายงานการควบคุมภายในของหน่วยประจาปีเสนอ สปง.กอ.รมน.
ประชุมกาหนดความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษประจาปี
อนุมัติความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษประจาปี
ขออนุมัติเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อบรรยาย/สาธิต ต่อกรมยุทธบริการที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัตินาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อบรรยาย/สาธิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.ต่อ
เลขาธิการกอ.รมน.
รายงานผลการสาธิตผลิตภัณฑ์แจกจ่ายกรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องสนย.กอ.รมน.
และ กอ.รมน. ภาค ๔ สน.

19

ห้วง 6 เดือนแรก
ห้วง 6 เดือนหลัง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
ภายใน 31 ต.ค.

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(วราวุฒิ มักการุณ)
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
พ.ย. 62

ตารางการปฏิบัติงานประจาปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนงานที่ต้องปฏิบัติ
ฝ่ายประเมินผล
สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 4
รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน.
จัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อปรับตัวชี้วัด
รายงานขออนุมัติใช้ตัวชี้วัด
เดินทางไปเก็บข้อมูลตัวชี้วัดไตรมาส 1
สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 1
เดินทางไปเก็บตัวชี้วัดไตรมาส 2
สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 2
รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน.ไตรมาส ๓
เดินทางไปเก็บข้อมูลตัวชี้วัดไตรมาส 3
สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 3
รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน. ไตรมาส ๔
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
(โดยสถาบันการศึกษาภายนอก)
- ประสานสถาบันการศึกษาภายนอก
(ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ)+ปรับแก้(พิจารณาร่วม)
- ขออนุมัติหลักการให้สถาบันการศึกษาภายนอกดาเนินการโครงการฯ
- ขอรับการสนับสนุน งป. และการดาเนินการจัดจ้าง
- เซ็นสัญญาจัดจ้าง

ห้วง 6 เดือนแรก
ห้วง 6 เดือนหลัง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

ตารางการปฏิบัติงานประจาปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
ลาดับ

แผนงานที่ต้องปฏิบัติ

ห้วง 6 เดือนแรก
ห้วง 6 เดือนหลัง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดทาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- พิจารณาร่วม (โดย ศปป.5ฯ)/ปรับแก้เครื่องมือฯ
- ขออนุมัติใช้เครื่องมือฯ
- การดาเนินการตามแผน/ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- ส่งรายงานผลฯ
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(วราวุฒิ มักการุณ)
ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.
พ.ย. 62

หมายเหตุ

