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ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. 
                               
1. การจัด 
 
 
 
 

 
             
     
  
 
 
2. หน้าที ่
    บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   2.๑ ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน.  
  2.๑.๑ ภารกิจ ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านก าลังพล ด้านการเงิน ด้านส่งก าลัง                       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่าน Website ของ ศปป.๕ .กอ.รมน. ตลอดจนบันทึกและรายงาน
ผลงานตามหน้ าท่ี  และปฏิ บั ติ งานอื่ น  ๆ ตามท่ี ได้ รั บมอบหมาย มี  ผู้อ านวยการส่วนสนั บสนุ น                       
ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
  2.๑.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ๑) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ในเรื่องงาน
ด้านธุรการ ด้านก าลังพล ด้านการเงิน ด้านส่งก าลัง และด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ของ ศปป.๕ .กอ.รมน. 
   ๒) ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบั ติงานด้านธุรการ ด้านก าลังพล ด้านการเงิน                     
ด้านส่งก าลัง และด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. หน้าที่หน่วยรอง 

 3.1 ฝ่ายธุรการและการเงิน 
  3.1.๑ ภารกิจ 
   ๑) ด าเนินการให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ี–พ้นหน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีต่อ, การขอบ าเหน็จ
ประจ าปี, การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการทหาร, การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน, การส่งรายช่ือนายทหารประทวนเข้ารับการสอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๒) ด าเนินการรับ–ส่งเอกสาร, งานพีธีต่าง ๆ,  งานสวัสดิการ,  การจัดเวรติดตามสถานการณ์ 
และการจัดการประชุม นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ประจ าสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๓) ด าเนินการด้านการเงินของ ศปป.๕ กอ.รมน. ตลอดจนการก ากับดูแลตรวจสอบการยืมเงิน, 
การเบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. และรายงานการเงินตามวงรอบ 
  3.1.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ๑) ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ี – พ้นหน้าท่ีของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๒) ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีต่อของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๓) ขอบ าเหน็จข้าราชการท่ีมาช่วยราชการของ ศปป.๕ กอ.รมน. 

 

ส่วนสนับสนนุ ศปป.๕ กอ.รมน. 
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   ๔) ประเมนิผลการปฏิบัติงานข้าราชการทหารของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๕) ด าเนินงานข้อมูล ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๖) ด าเนินงานข้อมูล ส่งรายช่ือนายทหารประทวนเข้ารับการสอบเล่ือนฐานะ จ.ส.อ. เป็น
นายทหารสัญญาบัตร 
   ๗) ปฏิบัติงานธุรการรับ – ส่ง เอกสารของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๘) งานพิธีของ ศปป.๕ กอ.รมน. เช่น งานรับ – ส่งหน้าท่ี , ตลอดจนงานประเพณีต่าง ๆ 
   ๙) งานสวัสดิการของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๑๐) จัดเวรติดตามสถานการณ์ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๑๑) จัดการประชุม นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.ประจ าสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
   ๑๒) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
   ๑๓) ด าเนินการด้านการเงินของ ศปป.๕ กอ.รมน. ก ากับดูแลตรวจสอบการยิมเงิน, การ
เบิกเงิน, การใช้หนี้เงินยืม ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. และรายงานการเงินตามวงรอบ 
   ๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.2 ฝ่ายส่งก าลังและบริการ 
  3.2.๑ ภารกิจ ด าเนินการ งานวัสดุส านักงาน งานพัสดุ งานขนส่ง และยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
  3.2.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   3.2.๒.๑ งานวัสดุส านักงานของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
    ๑) การด าเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับจัดหาวัสดุส านักงาน 
งวดท่ี ๑ และงวดท่ี ๒ ของแต่ละปีงบประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. จะท าการรายงานให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.
ทราบ และขออนุมัติแบ่งสรรงบประมาณฯ ให้กับ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.                    
โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย 
    ๒) ส าเนาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา และนขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ขอให้
ด าเนิ นการเสนอความต้องการวัสดุส านั กงานตามวงเงินท่ีหน่ วยได้รับแบ่งสรร ส่งถึ ง ฝ่ายส่งก าลัง                    
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 
    ๓) รวบรวมจัดท าแผนแจกจ่าย และสรุปความต้องการวัสดุส านักงาน ในส่วนของ 
ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งไปยัง สบป.กอ.รมน. เพื่อด าเนินการจัดหาต่อไป 
    ๔) เมื่อได้รับอนุมัติแจกจ่ายวัสดุส านักงาน จัดท าใบเบิก (ทบ.400-006) สป.               
ส่งถึง สบป.กอ.รมน. ประสานเจ้าหน้าท่ีคลังขอรับวัสดุส านักงาน แจ้งให้ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.
รมน.จัดเจ้าหน้าท่ีมารับเพื่อไว้ใช้ราชการต่อไป 
   3.2.๒.๒ งานพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
    ๑) ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ 
กับ สบป.กอ.รมน. 
    ๒) เมื่ อ  ศปป.๕  กอ.รมน . ได้รับแจกจ่ายพั ส ดุ  เช่น  โต๊ะท างาน  เก้ าอี้                   
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ และขออนุมัติแจกจ่ายพัสดุ
ให้กับ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่อไว้ใช้ราชการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ปฏิบัติงาน
กับจ านวนพัสดุท่ีมีไว้ใช้ราชการประจ าส านักงานในห้วงปัจจุบัน 
    ๓) จัดท าใบเบิก (ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖) สป. และควบคุมทางบัญชี เสรจ็แล้วแจ้งให้ 
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าท่ีมารับไปไว้ใช้ราชการต่อไป 
    ๔) ตรวจสอบและรวบรวมพัสดุเมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้งานขอส่งคืน,                     
ท่ีช ารุดขอส่งซ่อมบ ารุง ส าหรับท่ีเส่ือมสภาพตามอายุของการใช้งานรายงานขออนุมัติจ าหน่าย 
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    ๕) จัดท าใบส่งคืน (ทบ.๔๐๐ – ๐๑๓) สป. และตัดยอดออกจากบัญชีคุม                
น าซากส่งคืนคลัง สบป.กอ.รมน. 
    ๖) ขอรับการสนับสนุนพัสดุท่ีขาดแคลนเพื่อน ามาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา 
และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ไว้ใช้ราชการ ทดแทนของเดิมท่ีส่งคืนตามความจ าเป็น 
    ๗) รายงานสถานภาพพัสดุรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๑ ปี (ตามวงรอบท่ีก าหนด) 
    ๘) รายงานผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจ าป ี
   3.2.๒.๓ งานขนสง่ และยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
    ๑) ควบคุมดูแลรับผิดชอบยานพาหนะ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมท้ัง                  
จัดยานพาหนะสนับสนุน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามท่ีขอใช้ 
    ๒) รวบรวมใบขออนุญาตใช้รถ (แบบท่ี ๓) ตามท่ี นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.               
ขอใช้ในแต่ละวันเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจของ สตง. 
    ๓) จัดท าเอกสารบันทึกการใช้รถ (แบบท่ี๔) ในการใช้รถแต่ละวัน และเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการรับตรวจของ สตง. 
    ๔) รายงานการใช้ยานพาหนะและรายงานสถานภาพยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
ให้กับ สบป.กอ.รมน. ทราบประจ าทุกเดือน 
    ๕) เสนอความต้องการ สป. ๓ ประจ าเดือนของ ศปป.๕ กอ.รมน. ให้ สบป.กอ.รมน. 
ท าการเบิก–จ่าย 
    ๖) รายงานรายละเอียดการใช้ สป. ๓ ธุรการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สบป.กอ.รมน. 
ประจ าเดือนให้ สบป.กอ.รมน. ทราบ ทุก ๆ ส้ินเดือน 
    ๗) ตรวจสอบทะเบียนประวัติการใช้งานของรถท่ีได้รับการแจกจ่ายจาก                
สบป.กอ.รมน. เพื่อใช้ในราชการ ในบัญชีท่ีควบคุมไว้เมื่อครบก าหนดวงรอบการซ่อมบ ารุง ให้น ารถท่ี               
ครบวงรอบฯ ส่งเข้าท าการซ่อมบ ารุงท่ีแผนกซ่อมบ ารุง สบป.กอ.รมน. 
    ๘) รายงานสถานภาพ สป. วงรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๓ ปี (ตามวงรอบ                
ท่ีก าหนด 
    ๙) แต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบ การเก็บรักษา การใช้งาน และเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 
    ๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.2.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3.3.๑ ภารกิจ ให้บริการเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคมมาช่วยในการปฏิบั ติงานใน ศปป.5 กอ.รมน. เช่น การดูแล Hardware, Software,                   
ระบบเครือข่าย, Internet, การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC), การถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ เป็นต้น 
 3.3.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ๑) วางแผน อ านวยการ ประสานงาน สารสนเทศและการส่ือสารของ ศปป.5 กอ.รมน. 
   ๒) ควบคุมและดูแลการขอใช้ห้องประชุมของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. รวมถึงให้การ
สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีในการจัดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม 
   ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  อัตราก าลังพล  ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. 
 

ล าดับ ต าแหนง่ ยศ จ านวน หมายเหตุ 
1. 
2. 
 
 

3. 
4. 
๕. 
๖. 
 
 

๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
 
 

๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ/หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 
ฝ่ายธุรการและการเงิน 
หัวหน้าฝ่าย 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ฝ่ายส่งก าลังและบริการ 
หัวหน้าฝ่าย 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าฝ่าย 
นักประชาสัมพันธ ์
นักประชาสัมพันธ ์
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

สูง/พ.อ.(พ.) 
ช านาญการพิเศษ/พ.อ. 

 
 

ช านาญการพิเศษ/พ.อ. 
ช านาญการ/พ.ต. 

ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) 

 
 

ช านาญการพิเศษ/พ.อ. 
ช านาญการ/พ.ต.-พ.ท. 
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) 
 
 

ช านาญการพิเศษ/พ.อ. 
ช านาญการ/พ.ต.-พ.ท. 
ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) 
 

1 
1 

 
 

1 
2 
๓ 
๓ 
 

 
1 
2 
๒ 
๒ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

 
 

 รวม  2๓  
 
 
  สรุปอัตราก าลังพล  ส่วนสนับสนนุ ศปป.๕ กอ.รมน. 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ยศ จ านวน หมายเหตุ 
 สรุป สูง/พ.อ.(พ.) 

ช านาญการพิเศษ/พ.อ.ช านาญการ/
พ.ต.-พ.ท. 

ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) 

 

1 
๔ 
๕ 
6 
๗ 
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รายชือ่ข้าราชการส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. 

 

ล าดับ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ หมายเหตุ 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

๑๒. 
 
 

 
พ.อ. ด ารัส  ผ่องพลีศาล 
 
 
พ.อ. ไพทูลย์  ผ่องพันธ์ 
 
 
พ.อ.หญิง ชุติมา  วันวงศ์ 
 
 
ร.อ.หญิง พรรณทิพภา  ขาวเครือ ร.น. 
 
 
ร.อ.หญิง วิมนต์  ลกกะบูน 
 
 
ร.อ. พนม  สกุณี 
 
 
ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร 
 
 
ร.ท. พัฒนา  อุบลศักดิ์ 
 
 
ร.ท. เทศบัญญัติ  แก้วแดง 
 
 
ร.ต. ธนยศ  พลเรืองทอง 
 
 
ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์  คุ้มภัย                  
 
 
ร.ต. ณัฐวุฒิ  ครื้นน้ าใจ 
 
 

 
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
รอง ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
หัวหน้าฝ่ายส่งก าลังและบริการ           
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักประชาสัมพันธ์ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

ล าดับ ชือ่  - สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ หมายเหตุ 

 
12. 

 
 

13. 
 

 
14. 

 
 

๑๕. 
 
 

๑๖. 
 

 
๑๗. 

 
 

๑๘. 

 
จ.ส.อ. สมศักดิ ์ ศรีจันทร์ดี 
 
 
จ.ส.อ. นพวรรธน์  อัครเสรีวรกิจ 
 
 
จ.ส.อ. บุญรุ่ง  วงษ์เสถียร 
 
 
จ.ส.อ. ธานี  มุมทอง 
 
 
จ.ส.อ. อนุสรณ์  เขียวพรม 
 
 
จ.ส.ท. สหรัฐ  ดีพยุงไทย 
 
 
ส.ท.หญิง อนุสรา  มีเรือง 
 
 
 
 

 
เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 
 
เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
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ค าส่ัง ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 

ท่ี        /๒๕62 

เรื่อง  ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการ ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 

     

 เพื่อให้การด าเนินการภายใน ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงสมควรก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน                    
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกนายได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานท้ังระบบมีความราบรื่น รวดเร็ว 
และสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนโยบายของผู้บังคับบัญชา                
และวัตถุประสงค์ของภารกิจหน้าท่ี ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้   
 ๑.  ให้ข้าราชการทุกนาย ปฏิบัติงานตามก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบใน ผนวก ก  ประกอบค าส่ังนี้ 
 2. ข้าราชการทุกนาย ซึ่งรับผิดชอบงานใด ต้องจัดท าแฟ้มท่ีจะรวบรวม นโยบาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าส่ัง ข้อตกลง หรือหลักการท้ังปวง ซึ่งทางราชการก าหนดไว้ และเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงใช้ประโยชน์ 
ในงานของตน รวมถึงการจัดท าสรุปวิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแทนกัน หรือการส่งมอบหน้าท่ี 
ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทดแทนกัน ภายในแผนกอย่างเหมาะสม และต้องพร้อมในการรับมอบ
งานเพิ่มเติม ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให ้
 3. ข้าราชการทุกนาย ต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี ท้ังกรณีการปฏิบัติงานทดแทนกัน หรือ
การรับมอบงานเพิ่มเติม ตามค าส่ังผู้บงัคับบัญชา รวมถึง การเอื้อประโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะน า 
ซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ใหก้ับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ภายในส่วน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. หัวหน้าแผนกทุกแผนก ต้องควบคุม ก ากับดูแล และอ านวยการ ให้ก าลังพลในแผนกปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีก าหนดหรือมอบหมายด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในแผนก
ให้มคีวามก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส าหรับก าลังพลทุกคนก็จะต้องถือปฏิบัติ และให้ความร่วมมือโดยเคร่งครัดเช่นกัน  
 5. ให้ข้าราชการท่ีรับผิดชอบงาน รายงานหัวหน้าแผนก หรือผู้อ านวยการกอง ทันทีเมื่อมี
ปัญหา หรือพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะต้องไม่ละเลยหรือละเว้นงานใดงานหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อภารกิจโดยรวมของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. หากเพิกเฉยจนเกิดความเสียหายถือเป็น
ความบกพร่องของข้าราชการผู้นั้น 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง    ณ    วันท่ี            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 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบติัหน้าท่ีต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. พ.อ. ด ารัส  ผ่องพลีศาล ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
๒. ด าเนินการและก ากับดูแล งานหน้าที่รับผิดชอบ                
ทั้งปวงของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
๓. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. 
 
 
 

 

พ.อ. ไพทูลย์  ผ่องพันธ์ 
 
 

รอง ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. เป็นผู้ช่วย ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ในการปกครอง
บังคับบัญชา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สสน.ศปป.๕ 
กอ.รมน. 
๒. เป็นผู้ช่วย ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ด าเนินการและ
ก ากับดูแล งานหน้าที่รับผิดชอบทั้งปวงของ สสน.ศปป.๕ 
กอ.รมน. 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

หน.ฝ่ายธุรการและการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. ก ากับ ดูแลการบรรจุก าลั งพลตาม อฉก.ศปป.๕               
กอ.รมน. / อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
2. ก ากับดูแลการบรรจุก าลั งพลตาม อฉก.ศปนย.              
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
3. ปรับย้ายก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรครองอัตรา
สู ง ข้ึ น  วาระ เดื อน  เม .ย . และ  ต .ค . ขอ งก าลั งพ ล             
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
4. ปรับย้ายก าลังพลนายทหารประทวนครองอัตราสูงข้ึน 
ห้วงเดือน เม.ย. และ ต.ค. ของก าลังพลช่วยราชการ       
ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
5. บรรจุ/ปรับต าแหน่งก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนบรรจุในอัตราของ ศปป.๕ ปรมน.ทบ.  
6 . จั ดท าบ า เห น็ จประจ าปี ขอ งก าลั งพ ล  ศปป .๕                  
กอ.รมน. / และก ากับดูแลการจัดท าบ าเหน็จ โควตายาเสพติด 
7. ก ากับ ดูแลงานธุรการต่าง ๆ  ของ สสน.ศปป .๕               
กอ.รมน. 
๘. ก ากับดูแลเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงินของ 
ศปป.๕ กอ.รมน.   

 
 

๔. 

ฝ่ายธุรการและการเงิน 
(ธุรการ) 

ร.อ.หญิง พรรณทิพภา  ขาวเครือ ร.น. 
 

 
 

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 
 

1. ขอตัวก าลั งพลช่วยราชการจากหน่วยต้นสั งกั ด              
มาช่วยราชการที่ ศปป.๕ กอ.รมน. /ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
2. ส่งก าลังพลที่ขอพ้นหน้าท่ีกลับหน่วยต้นสังกัด 
3 .จั ด ท า รั บ ร อ ง เวล า เป็ นท วีคู 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.  ตัดยอดก าลังพลมาพิจารณาบ าเหน็จในสายงาน                      
กอ.รมน. ส าหรับก าลั งพลที่มาช่วยราชการ ศปป.๕               
กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ.   
6. เสนอรายชื่อขอเหรียญราชการชายแดน 
กอ.รมน. ให้ก าลังพลพ้นหน้าท่ี ศปป.๕ กอ.รมน.  
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   

12. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
7. ด าเนินการด้าน ธุรการเกี่ ยวกับการเสนอ พ.ส .ร.      
ของก าลงัพลทีบ่รรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
8. จัดท าสมุดรายงานเวรรักษาการณ์ประจ าเดือน / MB 
ศปก.ทบ. / MB กอ.รมน. 
9. จัดเวรรกัษาการณ์ประจ าเดือนภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.  
10. จัดผู้ แทนปฏิบั ติหน้าที่ประธานในการประชุม
ประจ าเดือน กอ.รมน. (MB) 
11. ส่งรายชื่อพ้นหน้าท่ีให้ สบค.กอ.รมน. เพ่ือออกค าสั่ง 

๕. 
 

 

ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร 
 
 
    
 
 
 

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 
 
 
 
 
 

 

1. ท าหนังสือน าเรียนหนังสือ/เอกสารเวียนทราบต่าง ๆ  
ของฝ่ายธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
2. ท าหนังสือน าเรียนหนังสือ/ประสานการปฏิบัติภายในหน่วย 
เช่น ขอสนับสนุนก าลังพลร่วมกิจกรรมและพิธีต่าง ๆ,             
ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม และสัมมนา  
3. จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการของก าลังพล 
๔. จัดท าข้อมูลองค์กรคุณธรรม 
๕. จัดท าแผนการปฏิบัติงานของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
๖. จัดท าข้อมูลท าเนียบวันเดือนปีเกิดและล าดับอาวุโส 
ของก าลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. 
๗. งานธุรการอืน่ ๆ ภายในฝ่ายธุรการ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๖. ร.ต. ธนยศ  พลเรืองทอง 
 

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 
 

1. ก ากับดูแลการลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสาร
ของ ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
2. น าสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
3. น าสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการภายใน บก.ทบ. 
4. ก ากับดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน ฝ่ายธุรการ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
5. น าเสนอสมุดรายงานการประชุม MB, สมุดรายงานเวร
รักษาการณ์ประจ าเดือน, สมุดรายงานการประชุม VCT 
และสมุดรายงานปฏิบัติราชการ 

๗. ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์  คุ้มภัย นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 
 

1. จัดท าบัญชีบรรจุก าลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ กอ.รมน.  
2. จัดท าบัญชีบรรจุก าลังพลตาม อฉก.ศปนย.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. ส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔ 
3. บรรจุก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
บรรจุในอัตราของ  ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งให้ สบค.กอ.รมน. 
ขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือออกค าสั่ง กอ.รมน. ให้ก าลังพล
ปฏิบัติหน้าท่ี ศปป.๕ กอ.รมน.  
4. ก ากับดูแลงบประมาณบริหารงานภายใน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
ประจ าเดือน และจัดท าสรุปรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ 
5. เบิกงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมของ 
ศปป.๕ กอ.รมน. โดยขออนุมัติจาก ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
หรือตามท่ี ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาด าริ 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

   

6. เบิกเงินส ารองในการเดินทางไปราชการ, ค่าทางด่วน, 
ค่าตอบแทนพลขับ  
7. เบิกเงิน อุปกรณ์ของใช้ส านักงาน, เบิกวัสดุสิ้นเปลือง
ประจ าไตรมาส 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ต. ณัฐวุฒิ  ครื้นน้ าใจ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

นักจัดการงานทั่วไป (ธก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. น าเรียนหนังสือเวียนทราบที่เกี่ยวข้องกับ ศปป.๕ ปรมน.
ทบ. 
2 .จั ดท าป ระ เมินค่ าก าลั งพล  ศปป .๕  กอ .รมน. /               
ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ส่งหน่วยต้นสังกัด 
3. จัดท าบัญชีบรรจุก าลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.   
4. ส่งรายชื่อตรวจร่างกายประจ าปี  
5. ส่งรายชื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี  
6. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับก าลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ.  
7. งานพิมพ์หนังสือภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
8. จัดท าสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
9. จัดท าบัตรผ่านบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ในพ้ืนที่ 
บก.ทบ. และ กอ.รมน.   
10.ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ส.อ. อนุสรณ์  เขียวพรม 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานธุรการ (ธก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสารของ ศปป.๕ กอ.รมน. / 
ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
2. แยกเอกสารส่ง นขต.ศปป.๕ กอ.รมน.   
3. น าสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการ กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง)  
4. น าสารส่งหนังสือ/เอกสารที่ ให้ส่วนราชการภายใน บก.ทบ.  
5. ดูแลค วามสะอาดเรียบร้อยภายใน  ฝ่ าย ธุรการ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.  
6. ช่วยเหลือในการจัดเอกสารเข้าแฟ้มงานต่าง ๆ 
7. ถ่ายเอกสารต่าง ๆ 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๑๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ท. หญิง อนุสรา  มีเรือง เจ้าพนักงานธุรการ (ธก.) 
 

1. น าเรียนหนังสือเวียนทราบที่เกี่ยวข้องกับ ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
2 .จั ดท าป ระ เมินค่ าก าลั งพล  ศปป .๕  กอ .รมน. /               
ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ส่งหน่วยต้นสังกัด 
3. จดัท าบัญชีบรรจุก าลังพลตาม อฉก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.   
4. ส่งรายชื่อตรวจร่างกายประจ าปี  
5. ส่งรายชื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี  
6. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับก าลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ.  
7.  งานพิมพ์หนังสือภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. / ศปป.๕ ปรมน.ทบ. 
8. จัดท าสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
9. จัดท าบัตรผ่านบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ในพ้ืนที ่
บก.ทบ. และ กอ.รมน.   
10.ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
๑๑. 

(การเงิน) 
ร.อ.หญิง วิมนต์  ลกกะบูน 

 

 
นักจัดการงานทั่วไป (กง.) 

 

 
๑. ก ากับดูแลตรวจสอบการยืมเงิน, การเบิกเงิน, การใช้หน้ีเงินยืม 
ของ นขต.ศปป5 กอ.รมน. และการรายงานการเงินตามวงรอบ 

๒. ก ากับ ดูแลและตรวจสอบการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดสัมมนาและเดินทางไปราชการ จชต.  
๓. ตรวจสอบรายการเบิกเงิน 
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน และท าการเบิกเงินต่าง ๆ  ใน ศปป. ๕ กอ.รมน. 
๕. ท าการจ่ายเงินตามรายการเบิก    
๖. ตรวจสอบการช าระหน้ีตามใบยืมในระยะเวลาที่               
สปง.กอ.รมน. ก าหนด 
๗. ท ารายงานค่าเลี้ยงดู นายทหาร และนายสิบประจ าเดือน 
๘. ท ารายงานการเงิน 
๙. ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

๑๒. จ.ส.อ. บุญรุ่ง  วงษ์เสถียร เจ้าพนักงานธุรการ (กง.) ๑. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ในการตรวจสอบการ                
ยืมเงิน, การเบิกเงิน, การใช้หน้ีเงินยืม ของ นขต.ศปป.5 
กอ.รมน. และการรายงานการเงิน 
๒. เป็นผู้ช่วยนายทหารการเงิน 
๓. ก ากับ ดูแลและตรวจสอบการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย                
ในการจัดสัมมนาและเดินทางไปราชการ จชต.  
๔. ตรวจสอบรายการเบิกเงิน    
๕. ขออนุมัติเบิกเงิน และท าการเบิกเงินต่าง ๆ ใน ศปป.๕ 
กอ.รมน.      
๖. ท าการจ่ายเงินตามรายการเบิก    
๗. ตรวจสอบการช าระหน้ีตามใบยืมในระยะเวลาที่              
สปง.กอ.รมน. ก าหนด 
๘. ท ารายงานค่าเลี้ยงดู นายทหาร และนายสิบ ประจ าเดือน
๙. ท ารายงานการเงิน 
๑๐. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

๑๓. 
ฝ่ายส่งก าลังและบริการ 

พ.อ.หญิง ชุติมา  วันวงศ์ 
 

หน.ฝ่ายส่งก าลัง 
 

 
๑. ก ากับดูแล และปฏิบัติงานพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
และตรวจสอบดูแลเรื่องการออกเอกสารตามสายงานถึง
ผู้บังคับบัญชา 
๒. ก ากับดูแล การปฏิบัติงานขนส่ง/งานยานพาหนะของ 
ศปป.๕ กอ.รมน. และดูแลความพร้อมยานพาหนะ รวมถึง
การออกเอกสารประจ าเดือน และแจกจ่ายรถให้ตาม
จุดประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๔. 
 
 
 

ร.ท. พัฒนา  อุบลศักด์ิ นักจัดการงานทั่วไป (กบ) 
 

1. การด าเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
จัดหาวัสดุส านักงาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ของแต่ละ
ปีงบประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานให้  ผอ.ศปป.๕              
กอ.รมน. ทราบ และขออนุมั ติแบ่ งสรรงบประมาณฯ ให้กับ                
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. โดยพิจารณา
จากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย    
2. ส าเนาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ 
กอ.รมน. ขอให้ ด า เนินการเสนอความต้องการวัส ดุ
ส านั กงานตามวงเงิ นที่ ห น่ วยได้ รับ แบ่ งสรร ส่ ง ถึ ง                
ฝ่ายส่งก าลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลา                    
ที่ก าหนด  
3. รวบรวมจัดท าแผนแจกจ่าย และสรุปความต้องการวัสดุ
ส านั กงาน  ในส่ วนของ ศปป .๕  กอ .รมน . ส่ งไป ยั ง                
สบป.กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการจัดหาต่อไป 
4. เมื่ อ ได้ รับอนุมั ติ แจกจ่ ายวัส ดุส านั กงาน จั ดท า                 
ใบเบิก (ทบ.๔๐๐-๐๐๖) สป. ส่งถึง สบป.กอ.รมน. ประสาน
เจ้าหน้าทีค่ลังขอรับวัสดุส านักงาน แจ้งให้ สง.ผู้บังคับบัญชา 
และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่มารับเพ่ือไว้ใช้
ราชการต่อไป 
5 . ป ฏิ บั ติ งาน อื่ น  ๆ  ต าม ที่ ได้ รั บ ม อบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชา 
 

๑๕. ร.ท. เทศบัญญัติ  แก้วแดง นักจัดการงานทั่วไป (กบ) 
 

1. การด าเนินการเมื่อได้รับแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
จัดหาวัสดุส านั กงาน งวดที่  ๑ และงวดที่  ๒ ของแต่ละ
ปีงบประมาณ จาก สบป.กอ.รมน. รายงานให้  ผอ.ศปป.๕              
กอ.รมน. ทราบ และขออนุมั ติแบ่ งสรรงบประมาณฯ ให้กับ                
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. โดยพิจารณา
จากภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย    
2. ส าเนาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ 
กอ.รมน. ขอให้ ด า เนินการเสนอความต้องการวัส ดุ
ส านั กงานตามวงเงิ นที่ ห น่ วยได้ รับ แบ่ งสรร ส่ ง ถึ ง                



ฝ่ายส่งก าลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ตามห้วงเวลา                    
ที่ก าหนด  
3. รวบรวมจัดท าแผนแจกจ่าย และสรุปความต้องการวัสดุ
ส านั กงาน  ในส่ วนของ ศปป .๕  กอ .รมน . ส่ งไป ยั ง                
สบป.กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการจัดหาต่อไป 

๑๓ 

ล าดับ ผูรั้บผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผดิชอบ 
๑๖. จ.ส.อ. สมศักด์ิ  ศรีจันทร์ดี นักจัดการงานทั่วไป (กบ) งานด้านการพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน. 

1. ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนประสานการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ กับ สบป.กอ.รมน. 
2. การด าเนินการเมื่อ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับแจกจ่าย
พัสดุ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก       
สบป.กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ 
และขออนุมัติแจกจ่ายพัสดุให้กับ  
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เพ่ือไว้ใช้
ราชการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานกับจ านวน
พัสดุที่มไีว้ใช้ราชการประจ าส านักงานในห้วงปัจจุบัน 
3. จัดท าใบเบิก (ทบ.๔๐๐ -๐๐๖) สป. และควบคุม            
ทางบัญชี  เสร็จแล้ วแจ้ งให้  สง.ผู้ บั งคับบัญชา และ 
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่มารับไปไว้ใช้ราชการ
ต่อไป 
4. ตรวจสอบและรวบรวมพัสดุเมื่อหมดความจ าเป็น           
ในการใช้งานขอส่งคืน ที่ช ารุดส่งซ่อมบ ารุง  ส าหรับ                     
ที่เสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งาน รายงานขออนุมัติ
จ าหน่าย  
5. จัดท าใบส่งคืน (ทบ.๔๐๐-๐๑๓) สป. และตัดยอด              
ออกจากบัญชีคุม น าซากส่งคืนคลัง สบป.กอ.รมน. 
6. ขอรับการสนับสนุนพัสดุที่ขาดแคลนเพ่ือน ามาแจกจ่าย 
สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ไว้ใช้ราชการ 
ทดแทนของเดิมที่ส่งคืนตามความจ าเป็น 
7. รายงานสถานภาพพัสดุรอบ ๓ เดือน และในวงรอบ ๑ ปี 
(ตามวงรอบที่ก าหนด)   
8. รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี  
9 . ป ฏิ บั ติ งานอื่ น  ๆ  ต าม ที่ ได้ รั บ มอบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

๑๔ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

1๗. 
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

หน.ฝ่ายสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 
 

 
๑ . ว า ง 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 ก ารส นั บ ส นุน เจ้ าห น้ าที่ ใน ก ารจั ดอุ ป ก ร ณ์               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /โสตทัศนอุปกรณ์ที่ ใช้ ใน             
การประชุม 
๓ . ให้ บ ริ การ ด้าน เทค โน โล ยีส ารสน เทศ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน. 
๔. ควบคุมและดูแลการขอใช้ห้องประชุมของ นขต.ศปป.
๕ กอ.รมน. 
๕ . ป ฏิ บั ติ งานอื่ น  ๆ  ต าม ที่ ได้ รั บ มอบ ห ม ายจ าก
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1๘. ร.อ. พนม  สกุณี นักประชาสัมพันธ์ 1. ก ากับดูแลระบบและบันทึกข้อมูลการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VTC) เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ จชต. 
- ทุกวันจันทร์ (๐๘๓๐ เป็นต้นไป) ทุกวันพุธ (๑๓๓๐ เป็น
ต้นไป) 
2. เป็นเลขานุการประชุมประจ าสัปดาห์ของ 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                 
พร้อมจัดท า Power Point ชี้แจงการปฏิบั ติงานของ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

๑๙. จ.ส.อ. ธานี  มุมทอง เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

1. ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ                                                                    
2. ดูแลระบบกล้อง CCTV ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.             
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
3. ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่อนส่ง
ให้ สบป.กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการต่อไป 
4. เป็นเจ้าหน้าที่  VTC ประสานกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.     
เมื่อมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

๒๐. จ.ส.อ. นพวรรธน์  อัครเสรีวรกิจ เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

๑. จัดห้องประชุมและระบบสารสนเทสให้พร้อมในการใช้งาน 
๒. ช่างภาพบันทึกภาพกิจกรรมและการปฏิบั ติงานที่
ส าคัญในส่วนต่าง ๆ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยต่อไป 
๓. ควบคุมดูแลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   



 
 
 
 
 

1๕ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๒๑. จ.ส.ท. สหรัฐ  ดีพยุงไทย เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

1. ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ                                                                    
2. ดูแลระบบกล้อง CCTV ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน.             
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
3. ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่อนส่ง
ให้ สบป.กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการต่อไป 
4. เป็นเจ้าหน้าที่  VTC ประสานกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.     
เมื่อมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

๑๖          
 
 
 

 
 

ค าส่ัง ส่วนสนับสนุน ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 

ท่ี       /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

 เพื่อให้การด าเนินงานของ ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ                            
จึงใหด้ าเนินการดังนี้ 
  ๑. ให้ทุกแผนกยึดกรอบแนวคิด (ผนวก ก) เพื่อก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ        
หรือโครงการ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการริเริ่ม วินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจ าท่ัวไป 
  ๒. ให้ถือแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 (ผนวก ข)  เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานประจ าตามหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้  ตามปฏิทินงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 (ผนวก ค)  
  ๓. การด าเนินการตามผนวก ก ข และ ค นี้ เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ ของ           
ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีความริเริ่มอย่างอื่น หรือแนวทางปฏิบัติอื่นท่ีสมควรจะแก้ไข           
ไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้แจ้ง ผอ.ส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.
ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
    ส่ัง    ณ    วันท่ี            มกราคม    พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1๗ 

ผนวก  ก  กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

  วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเพื่อให้ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับประโยชน์ในการด าเนินการ               
ด้านก าลังพล ด้านการส่งก าลัง ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างสูงสุด โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

1. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วย ให้สามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามหลักการ             
ส่ังการ และนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาท่ีได้อนุมัติไว้แล้วอย่างแท้จริง 

2. ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านก าลังพล ด้านการส่งก าลัง ด้านประชาสัมพันธ์ 
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการ ส่ังการ และนโยบาย ของ ศปป.5 กอ.รมน. ตลอดจนวิธีการของ
ทางราชการ และตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงพัฒนาแผนงาน นโยบายด้านก าลังพล ด้านการส่งก าลัง ด้านประชาสัมพันธ์                   
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กอ.รมน. 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลก าลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

5. ก าหนดกรอบเพื่อมาตรฐาน เพื่อวัดผลงานได้ทุกแผนงานรวมท้ังสถิติข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์              
ในรูปแบบของการรายงาน เพื่อการตัดสินใจ หรือเพื่อการเปรียบเทียบผลงานกับแผนงาน หรือเพื่อการ
วิเคราะห์งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1๘ 
ผนวก ข แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
1. 

(ธุรการ) 
งานสารบรรณ การทะเบียน
และด าเนินกรรมวิธต่ีอหนังสือ
ราชการ 

 
1 . ท าบั น ทึกทะเบี ยน คุมหนั ง สื อ
ราชการ 
2. แจกจ่ายหนังสือให้กับผู้รับผิดชอบ
ด าเนินกรรมวิธีหรือแจ้งข้อมูลเวียน
ทราบใหก้ าลังพลภายในก าหนด 
3. จัดแฟ้มหนังสือน าเรียนผู้บังคับบัญชา
ลงนาม 
4. จัดเก็บแยกเรื่องหนังสือท่ีผ่านการ
ด าเนินกรรมวิธีแล้ว เข้าแฟ้มตามประเภท
หนังสือ  
5. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ทะเบียนคุมเอกสารต่าง ๆ ของส่วนให้มี
ความปลอดภัย สะดวกต่อการค้นหาและ
ใช้งาน 

 
ด าเนินการต่อเนื่อง 

2. ออกค าส่ังเจ้าหน้าท่ีเวรติดตาม
สถานการณ์ 

ออกค าส่ังใหน้ายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน รับผิดชอบเวร
ติดตามสถานการณ์ประจ าวัน 

ทุกเดือน (ก่อนขึน้เดือนใหม่) 

3. ออกค าส่ังเจ้าหน้าท่ีเข้าประชุม 
VTC 

ออกค าส่ังใหน้ายทหารสัญญาบัตร        
ท่ีบรรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

ทุกเดือน (ก่อนขึ้นเดือนใหม่) 

4. ท าเอกสารรับ-ส่งหน้าท่ี จัดท าข้อมูลการรับ-ส่งหน้าท่ี ตาม
ระเบียบก าหนดเมื่อเปล่ียน ผอ.ศปป.๕
กอ.รมน. 

ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียน  
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. 

5. การลาของก าลังพล ตรวจสอบบันทึกการลาของขา้ราชการ
ในส่วน 

เมื่อมีการลาของก าลังพล 

6. การด าเนินการเกี่ยวกับเงิน
สวัสดิการของ ศปป.๕ กอ.รมน.  

อ านวยความสะดวกในการประสานและ
ต้ังเรื่องของรับสิทธิ ตามกรณีของ
ระเบยีบให้กับก าลังพล 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

7. ส่งรายช่ือก าลังพลของ ศปป.๕ 
กอ.รมน. รับการศึกษาอบรม 
หลักสูตรต่าง ๆ 

พิจารณาตัวบุคคลตามนโยบายของ 
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. แล้วส่งรายช่ือให้
หน่วยต้นเรื่อง 

เมื่อมีส่ังการ 

8. จัดรายช่ือข้าราชการไปงานพิธี ส่งรายช่ือ และแจ้งเจ้าตัวให้ทราบใน เมื่อมีส่ังการ 



ต่าง ๆ  การไปร่วมพิธีต่าง ๆ 

 

 

 

๑๙ 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

9. จัดท าสรุปยอดสถานภาพ      
ก าลังพลประจ าเดือน 

จ าท าสรุปยอดสถานภาพก าลังพล 
รายงานให้ สบค.กอ.รมน. 

ทุกวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

10. 
 

ขอรับการสนับสนุนก าลังพล
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. 

ด าเนินการขอตัวก าลังพลไปยัง                  
หน่วยต้นสังกัดปกติ 

ห้วง ต.ค.-ธ.ค. 
 

11. 
 

บรรจุก าลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. หน่วยต้นสังกัดอนุมัติ ด าเนินการไปยัง 
สบค.กอ.รมน. เพื่อออกค าส่ังปฏบิัติ
หน้าท่ี 

ห้วง ต.ค.-ม.ค. 

12. ส่งตัวก าลังพลกลับหน่วย             
ต้นสังกัด (จบภารกิจ) 

ด าเนินการไปยังหน่วยต้นสังกัดปกติ ห้วง ต.ค. 

13. บรรจุก าลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ี         
ในพื้นท่ี จชต. (ศปนย.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.) 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
เพื่อออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี 

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

14. เสนอบัญชีรายช่ือปรับย้าย
นายทหารช้ันนายพล 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ม.ค., มิ.ย. 

15. เสนอบญัชีรายช่ือปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ธ.ค., ก.ค. 

16. เสนอบัญชีรายช่ือปรับย้าย
นายทหารประทวน 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ก.พ., ส.ค. 

17. เสนอขอบ าเหน็จประจ าปีของ
ก าลังพล (ปกติ) 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ต.ค., เม.ย. 

18. เสนอขอบ าเหน็จประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
(กรณีพิเศษ) 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ก.ย. 

19. เสนอขอเงินเพิ่มพิเศษส าหรับ             
การสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับก าลังพล                
ท่ีบรรจุ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ห้วงท่ี 1 ต.ค.-พ.ย. 
ห้วงท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 

20. เสนอขอเหรียญราชการชายแดน
ให้กับก าลังพลท่ีบรรจุ ศปนย.ฯ 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ห้วง ส.ค., ก.ย. 

21. 
 

ขอรับรองวันเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ส.ค., ก.ย. 

22. เสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรมาลาให้กับก าลังพล 

ด าเนินการไปยัง สง.ปรมน.ทบ. ห้วง มิ.ย., ก.ค. 



23. รายงานทดสอบร่างกายประจ าปี ด าเนินการไปยังหน่วยต้นสังกัด ครั้งท่ี 1 ก.พ. 
ครั้งท่ี 2 ส.ค. 

24. เสนอรายช่ือก าลังพลเกษียณอายุ
ราชการ 

ด าเนินการไปยัง สบค.กอ.รมน. ห้วง ก.ย. 

25. ส่งรายช่ือตรวจร่างกายประจ าปี ด าเนินการไปยัง สบป.กอ.รมน. ห้วง พ.ค. 

 

๒๐ 



    ๒๑ 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

26. การประเมินค่าก าลังพลท่ี                     
ช่วยราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. 

ด าเนินการร่างขออนุมัติประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหารสังกัด ทบ. ช่วยราชการ ศปป.๕ 
กอ.รมน. พร้อมออกค าส่ังผู้ท าการประเมินค่าฯ             
ของ นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. รายงานผลให้ ผอ.ศปป.๕ 
กอ .รมน . ทราบ และส่ งผลการประเมิ น ค่ าให้                
หน่วยต้นสังกัด 

ครั้งท่ี 1 เม.ย. 
ครั้งท่ี 2 ต.ค. 

27. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้(KM)   

ด าเนินการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ                  
การจัดการความรู้(KM)   

ห้วง ต.ค. 

28. จัดล าดับ ในการบรรยาย                    
ให้ความรู้ในแต่ละเดือน                       
โดยเรียงล าดับดังนี้ 
1. สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. 
2. สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
3. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. 
4. สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 

นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งหัวข้อในการบรรยายฯ 
ให้ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. โดย นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. 
จะหมุนเวียนให้ความรู้เดือนละ 1 ครั้ง ตามล าดับ 

ห้วง ต.ค. 

29. ท าบัตรผ่านบุคคล และ
ยานพาหนะ 

บัตรผ่ านบุ คคล ด าเนิ นการส่งรายช่ือก าลั งพล                   
ให ้ขว.ทบ. 
บัตรผ่านยานพาหนะ ด าเนินการส่งรายช่ือพร้อม
เอกสารทะเบียนรถ 
- รถยนต์ ให ้ขว.ทบ. ด าเนินการ 
- รถจักรยานยนต์ ให ้สสน.ทบ. ด าเนินการ 

ห้วง ธ.ค. 

30. ท าบัตรผ่านบุคคล และ
ยานพาหนะ กอ.รมน. 

ส่งรายช่ือก าลังพลพร้อมเอกสาร ให้ สขว.กอ.รมน. 
ด าเนินการ 

ห้วง ธ.ค. 

31. รายงานผลการศึกษาให้กับก าลัง
พล ปรมน.ทบ. 

ส่งผลการศึกษาของก าลังพล สังกัด ปรมน.ทบ. 
ให้ ธุรการ ปรมน.ทบ. 

เมื่อมีการส่ังการ 

32. ออกค าส่ังเดินทางไปราชการ
พื้นท่ี จชต. 

ด าเนินการออกค าส่ังเดินทางไปราชการให้กับ               
ก าลังพลท่ีเดินทางไปพื้นท่ี จชต.  

เมื่อมีการส่ังการ 

33. แจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาร่วมงาน
วันสถาปนากองทัพบก 29 ส.ค. 
ของทุกป ี

แจ้งเตือน ผู้บั งคับบัญชาร่วมงานวันสถาปนา
กองทัพบก 29 ส.ค. ของทุกปี กรณีไม่ได้รับหนังสือ
จาก สลก.ทบ. ให้ประสาน สลก.ทบ. ขอรายละเอียด
การร่วมงาน 

ห้วง ส.ค. 

34. 
 
 
 
 

ลงข้อมูลก าลังพลในระบบ
ทะเบียนก ำลังพล
www.nccd.go.th ยาเสพติด 

ลงข้อมูลก าลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ศปป.๕ กอ.รมน.               
ทุกนาย ลงในระบบทะเบยีน www.nccd.go.th  
Username : isoc 
Password : 8b3qha 

ครั้งท่ี 1 พ.ค. 
ครั้งท่ี 2 ส.ค. 
(สบค.กอ.รมน. 
จะมีหนังสือแจ้ง
ให้ด าเนินการ) 

http://www.nccd.go.th/
http://www.nccd.go.th/


 

 
๒๒ 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

35. ตัดเครื่องแบบก ำลังพลท่ีบรรจุ 
ศปนย.กอ.รมน.ภำค ๔ สน. 

แจ้งให้ก าลังพลท่ีมีรายช่ือบรรจุ ศปนย.ฯ ไปวัดตัว
ท่ี ร้ าน ไอ ดีล พร้ อม ส่ง เอกสารการวัด ตั วให้ 
สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. รวบรวมส่งให้ ศปนย.ฯ 
ด าเนินการต่อ 

ห้วง เม.ย. 
และ ต.ค. 

 

36. งานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการเมือ่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีการส่ังการ 
 

๓๗. 
(การเงิน) 

ขอรับการสนับสนุนค่าเครื่องด่ืม
ประจ าส านักงาน ศปป.5 กอ.รมน. 

 
ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนไปยัง สปง.กอ.รมน. 

 
วงรอบทุก 1 เดือน 

๓๘. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีมีลักษณะปกปิดของ
ผู้บังคับบัญชา 

ท าหนังสือขอรับการสนันสนุนไปยัง สปง.กอ.รมน. วงรอบทุก 1 เดือน 

3๙. เบิกค่าเครื่องด่ืมประจ าส านักงาน 
ศปป.5 กอ.รมน. 

จัดท าฎีกาเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน. วงรอบทุก 1 เดือน 

4๐. เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ 
ท่ีมีลักษณะปกปิดของผู้บังคับบัญชา 

จัดท าฎีกาเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน. วงรอบทุก 1 เดือน 

๔๑. จ่ายค่าเครื่องด่ืมประจ าส านักงาน  
ศปป.5 กอ.รมน. 

รับเช็คจาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่อน าไปขึ้นเงิน              
ท่ีธนาคารทหารไทย 

วงรอบทุก 1 เดือน 

๔๒. จ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ 
ท่ีมีลักษณะปกปิดของผู้บังคับบัญชา 

รับเช็คจาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่อน าไปขึ้นเงิน              
ท่ีธนาคารทหารไทย 

วงรอบทุก 1 เดือน 

๔๓. ท าใบยืมการจัดสัมมนา เดินทางไป
ราชการในพื้นท่ี จชต. และบรรยาย
พิเศษในพื้นท่ี จชต. 

จัดท าใบยืมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปยัง สปง.กอ.รมน. ตามห้วงระยะเวลา
การจัดสัมมนา และ
เดินทางไปราชการฯ 

๔๔. ตรวจสอบการยืมเงิน ในการจัด
สัมมนา เดินทางไปราชการในพื้นท่ี 
จชต. และบรรยายพิ เศษในพื้นท่ี 
จชต. 

รับเช็คจาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่อน าไปขึ้นเงิน                 
ท่ีธนาคารกรุงไทย (ศรีย่าน) และจัดท าเช็คเพื่อ
ถอนจากธนาคารกรุงไทย (วิสุทธิกษัตริย์) 

ตามห้วงระยะเวลา
การจัดสัมมนาและ
เดินทางไปราชการฯ 

 
๔๕. ตรวจสอบการเบิกเงินใช้หนี้ตาม              

ใบยืมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จัดท าฎีกาใช้หนี้เงินยืมต่าง ๆ ไปยัง 
กง.สปง.กอ.รมน. 

หลังจากเสร็จส้ิน
ภารกิจการสัมมนา 

ภายใน 30 วัน 
การเดินทางไปราชการ 

ภายใน 15 วัน 
๔๖. จัดท าน าส่งเงินคงเหลือจากการ

สัมมนา และเดินทางไปราชการฯ 
จัดท าใบน าส่ง และเงินคงเหลือ ไปยงั  
กง.สปง.กอ.รมน. 

หากมีเงินเหลือ
ส่งคืนหลังจาก 

เสร็จส้ินภารกิจการ
สัมมนาฯ 



ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

๔๗. จัดท าฎี กาขอเบิ กเงิน ค่าเล้ียงดู
นายทหาร และนายสิบ ประจ าเดือน 

จัดท าฎีกาขอเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน. วงรอบทุก 1 เดือน 

๔๘. ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเล้ียงดูของ
ก าลังพล 

รับเช็คจาก กง.สปง.กอ.รมน. เพื่อน าไปข้ึนเงินท่ี
ธนาคารกรุงไทย (ศรีย่าน) และจัดท าเช็คเพื่อ
ถอนจากธนาคารกรุงไทย (วิสุทธิกษัตริย์) 

วงรอบทุก 1 เดือน 

๔๙. จ่ายเงินค่าเล้ียงดูให้ก าลังพล จ่ายเงินสดค่าเล้ียงดูให้กับก าลังพลผู้มีสิทธิ์ วงรอบทุก 1 เดือน 

๕๐. จัดท าฎีกาขอเบิกเงินตามรายการ
เบิก 

จัดท าฎีกาขอเบิกเงินไปยัง กง.สปง.กอ.รมน. เมื่อมีการท าการเบิก
เงิน 

๕๑. ตรวจสอบการเบิกเงินตามรายการ
เบิก 

รับเงินสด หรือเช็ค จาก กง.สปง.กอ.รมน. เมื่อมีการท าการเบิก
เงิน 

๕๒. จ่ายเงินตามรายการเบิกให้ผู้มีสิทธิ์ จ่ายเงินให้กับก าลังพลผู้มีสิทธิ์ เมื่อมีการท าการเบิก
เงิน 

๕๓. จัดท ารายงานค่าเล้ียงดูนายทหาร 
และนายสิบ ประจ าเดือน 

จัดท ารายงานรายละเอียดการเบิกเงินค่าเล้ียงดู 
ไปยัง สบค.กอ.รมน. 

วงรอบทุก 1 เดือน 

๕๔ จัดท ารายงานการเงิน จัดท ารายงานรายละเอียดการเบิก-จ่าย ไปยัง 
กง.สปง.กอ.รมน. และ กตน.กอ.รมน. 

วงรอบทุก 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2๓ 



ฝ่ายส่งก าลังและบริการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน 
 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. 
 

งานด้านการพัสดุของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
๑.๑ การจัดท ารายงานการส่งลายมือช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์เบิก-รับ สป. ขอหน่วย 

 
จัดท ารายละเอี ยด เพื่ อน า ส่ ง                 
สบป.กอ.รมน. 

 
ทุกวงรอบ 

ปีงบประมาณใหม่ 
 ๑.๒ ก าหนดความต้องการครุภัณฑ์ และ

วัสดุส้ินเปลือง/เครื่องใช้ในส านักงาน 
จัดท ารายงานพร้อมรายละเอียด 
และเสนอความต้องการไปยั ง 
สบป.กอ.รมน. 

ทุกวงรอบ ๖ เดือน 

 ๑.๓ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ท่ี ช ารุดเพื่ อ
ด าเนินการส่งซ่อม รวมถึงตรวจสอบ/
ครุภัณฑ์ ท่ี เส่ือมสภาพหรือหมดความ
จ าเป็นในการใช้งานเพื่อขออนุมัติส่งคืน
หรือเพื่อการจ าหน่าย 

ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่             
ในข่ าย ดั งก ล่ าวเสร็ จ ส้ิ น แ ล้ ว
ต่อจากนั้น ให้จัดท ารายงานเพื่อ
เสนอไปยัง สบป.กอ.รมน. 

ทุกวงรอบ ๑ เดือน 

 ๑.๔ จัดท ารายงานเพื่อขอรับสนับสนุน
วัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีหน่วยขาดแคลน รวมถึง
รายงานขออนุมัติเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อ
ทดแทนของเดิมท่ีส่งคืนหรือจ าหน่ายตาม
ความจ าเป็นแล้วแต่กรณี 

จัดท ารายงานและรายการวัสดุ/
ค รุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เส น อ เรื่ อ ง ให้             
สบป.กอ.รมน. พิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

เมื่อมคีวามต้องการ 
หรือเมื่อมีความ

จ าเป็น 

 ๑.๕ รายงานสถานภาพพัสดุตามวงรอบท่ี
ก าหนด (เช่น รอบ ๓ เดือน เป็นต้น) 

จัดท ารายงาน/รายละเอียดบัญชี
สถานภาพเพื่ อเสนอเรื่องไปยั ง 
สบป.กอ.รมน. 

ทุกวงรอบ ๓ เดือน 

 ๑.๖ ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และคณะกรรมการต่างๆ 

เมื่ อ ไ ด้ รั บ ก ารป ระ ส าน จ าก             
สบป.กอ.รมน. 

ตามท่ี สบป.กอ.รมน.
ก าหนด 

 ๑.๗ เบิกค่าใช้จ่ายประจ าเดือนภายใน 
ศปป.๕  กอ.รมน . (ค่าหนั งสือพิมพ์ , 
ค่าจ้างท าความสะอาดของพนักงาน, 
ค่าจ้างซักเครื่องนอนเวร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมในการประชุมฯ) 

จัดท ารายงานพร้อมรายละเอียด
เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สบป.กอ.รมน. 

ทุกวงรอบ ๑ เดือน 

๒. 
 
 
 

งานวัสดุส านักงานของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.๑ เสนอความต้องการวัสดุส้ินเปลือง
และวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศปป.๕ 
กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ  

รวบรวม/จัดท ารายละเอียดความ
ต้องการวัสดุส้ินเปลืองและวัสดุ
งานบ้ านงานครัวของ ศปป.๕            
กอ.รมน. โดยให้ สง.ผบ.ช. และ 
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน . จัดท า
รายละเอี ยดความต้องการให้
สอด ค ล้ อ งกั บ ว ง เงิ น ท่ี ไ ด้ รั บ             
การจัดสรร 
 
 
 

ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
(ต.ค.– มี.ค./เม.ย.– ก.ย.) 



 
2๔ 

 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

๒.๒ จัดท ากรอบแนวทางการจัดสรร      
งบประมาณตามข้อ ๒.๑ 

จัดท าข้อมูลน าเรียน ผอ.ศปป.๕ 
กอ.รมน. เพื่ อพิ จารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของ ศปป.๕ กอ.รมน.  
 

ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
(ต.ค.– มี.ค./เม.ย.– ก.ย.) 

๓. งานด้านการขนส่ง / การใช้ยานพาหนะ 
 ๓.๑ การปฏิบั ติงานด้านการขนส่ง/             
การใช้ยานพาหนะของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
และดูแลความพร้อมยานพาหนะ เพื่อให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
ก าหนดให้ พลขับ ท่ี รับ ผิดชอบ
ยานพาหนะประเภทนั้น ๆ ท าการ
ตรวจสภาพ/ตรวจเช็คความพร้อม
ในการใช้งานของยานพาหนะ             
ทุกวันท าการ  

 
ทุกวันท าการ               
ห้วงต้ังแต่เวลา  

๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ 

  ๓.๒ การจัดท าข้อมูลการใช้ยานพาหนะ
ประจ าวัน พร้อมกับการบันทึกเลขไมล์
ยานพาหนะท่ีน าออกปฏิบัติงานแต่ละวัน 

พลขับท่ีรับผิดชอบยานพาหนะ
นั้น  จัดท าบัน ทึกข้อมูลการใช้
ยานพาหนะพร้อมบันทึกเลขไมล์
ประเภทยานพาหนะ ท่ีน าออก
งานในแต่ละวัน และน าเสนอต่อ 
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 

ภายหลังเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติในแต่ละวัน 
และสรุปน าเรียน        
ผอ.สสน.ศปป.๕ฯ 

ทราบภายในวันท าการ
ของสัปดาห์ต่อไป 

  ๓.๓ การรายงานการใช้ยานพาหนะ ของ 
ศปป.๕ กอ.รมน.  

รายงานไปยัง สบป.กอ.รมน.  ก่อนวันท่ี ๑๐ ของ
เดือนถัดไป 

  ๓ .๔  การ ต่อทะ เบี ยนยานพาหน ะ     
และการจัดท า พ .ร.บ. ปะจ าปี ของ
ยานพาหนะในความครอบครองของ 
ศปป.๕ กอ.รมน. 

รายงานไปยัง สบป.กอ.รมน. ทุกวงรอบ ๑ ปี   
(ก่อนถึงวันหมดอายุ 

๓๐ วันท าการ) 
และหรือเมื่อได้รับ   
การประสานจาก 
สบป.กอ.รมน. 

  ๓.๕ การตรวจสอบยานพาหนะในความ
ดูแลของหน่วย เพื่อน าเข้าซ่อมบ ารุง  
ตามวงรอบการซ่อมบ ารุง 
 

ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ กั บ               
สบป.กอ.รมน. 

ตามวงรอบการซ่อม
บ ารุง และหรือ            

เมื่อยานพาหนะใน
ความดูแลของหน่วย    

เกิดเหตุขัดขอ้ง
แล้วแต่กรณี 

๔.  งานด้าน สป.๓ (ประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง)  
๔.๑ การขอรับการสนับสนุน สป.๓    
ประจ าเดือน เพื่อใช้ในงานธุรการ 

 
จั ดท าราย งาน /รายละ เอี ยด               
การขอรับการสนั บสนุนไปยั ง              
สบป.กอ.รมน. เป็นประจ าทุก
เดือน (เริ่ม ต.ค.–ก.ย.) 

 
ก่อนวันท่ี ๑๐ ของ

เดือนถัดไป 

 



2๕ 

ล าดั
บ 

งาน/โครงการ ขัน้ตอนการปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๔.๒ การรายงานการใช้ สป.๓ 
ท่ีได้รับ ตามข้อ ๔.๑ 

จั ด ท าร าย งาน พ ร้ อ ม แ น บ บั ญ ชี
ราย ละ เอี ย ด ก าร ใช้  ส ป .๓  ข อ ง
ยานพาหนะแต่ละประเภทในห้วงเดือน
นั้น ๆ  

รายงานให้แล้วเสร็จก่อน
วันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 

๕. งานด้านการบริการ และอื่น ๆ 
๕.๑ การจัดพลขับสนับสนุน
ภารกิจของผู้บังคับบัญชา และ 
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. 

พลขับรถของ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 
หรือพลขับของแต่ละส่วนงานเมื่อมีเหตุ
จ าเปน็ 
 

เมื่อได้รับอนุมัติจาก       
ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. 

 ๕.๒ ติดต่อ/ประสานงานกับ 
กบ .ทบ . เพื่ อ ขอรับ ความ
อ นุ เ ค ร า ะ ห์  เ รื่ อ ง ก า ร      
จัดบริการจัดเล้ียงอาหารว่าง-
เครื่องด่ืมในการประชุมของ 
ศปป.๕ กอ.รมน. 

ประสานการปฏิบัติกับแผนกจัดเล้ียง 
กบ.ทบ. 

ปกติคือทุกวันจันทร์ และ
ทุกวันพุธ เวลา 1300 
หรือเมื่อมีการประชุม            

วาระพิเศษ 

 ๕.๓ การขอรับการสนับสนุน
ชุดช่างฯ จาก สสน.บก.ทบ.  

ประสานการปฏิ บั ติกั บ  หน .ส่วน/              
ฝ่ายต่าง ๆ ของ สสน.บก.ทบ. 

เมือ่มีเหตุข้อขัดข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2๖ 
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร สสน.ศปป.๕ กอ.รมน 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏบิัติงาน 

1. กลุ่มงานประจ า 
ดูแลระบบและบัน ทึกข้อมู ลการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) 
เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ี จชต. 
 
 
 

 
- ท าการทดสอบก่อน ๓๐ นาที และ 
ก ากับดูแลให้ระบบด าเนินการไปได้ 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 - ท าการทดสอบก่อน ๓๐ นาที และ
ก ากับดูแลให้ระบบด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
- ปฏิบัติทุกวันจันทร์ 
(๐๘๓๐ เป็นต้นไป) 
- ปฏิบัติทุกวันพุธ 
(๑๓๓๐ เป็นต้นไป) 

2. กลุ่มงานนอกเหนือจากงานประจ า  
1 . จั ด ห้ อ งป ระ ชุ ม แ ล ะ ระ บ บ
สารสนเทศให้พร้อมในการใช้งาน 
 
 

 
- เมื่ อ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ ส า น ข อ ง    
นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. ในการจัดการ
ประชุมภายในและประชุมระบบ VTC 

 
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

๒ . บั น ทึ กภ าพ กิ จก รรม ใน การ
ประชุม 
  

- จัดเจ้าหน้าท่ีบันทึกภาพการประชุม           
ท่ีส าคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วย 
และท าบันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพทุกครั้ง 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

3. ควบคุมก ากับดูแลการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน 
ศปป.๕ กอ.รมน. 
 

- ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบอินเตอร์เน็ต  
มีปัญหาจะมี จนท.คอยช่วยเหลือแก้ไข  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

4. ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ภายใน
หน่วย 
  
       

- ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาระบบ 
งานโทรศัพท์ภายใน ศปป.๕ กอ.รมน. 
ขั้ น ต้ น ก่ อ น ส่ ง ให้  ส สน .บ ก .ท บ .
ด าเนินการต่อไป 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

 5 .ต ร ว จ เ ช็ ค แ ล ะ ซ่ อ ม บ า รุ ง
คอมพิวเตอร์ 

- ท าการตรวจ เช็คและซ่ อมบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์ในหน่วย ศปป.๕ กอ.รมน. 
ให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นก่อนท่ีจะ
ส่งให ้สบป.กอ.รมน. ด าเนินการต่อไป 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. 

  ๑. การจัด 

 

  ๒. หน้าที่ 
       บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 
 ๒.๑ ภารกิจ  
 ๒.๑.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอื่นๆ ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว  
 ๒.๑.๒ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำยเฉพำะ
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี รวมถึงจัดท ำแผนกำรใช้ก ำลังพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน.  
 ๒.๑.๓ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรรักษำ    
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร 
 ๒.๑.๔ ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนับสนุนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 ๒.๑.๕ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้          
เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข  
 ๒.๑.๖ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีท้ังในมิติด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนข่ำวกรอง            
และต่อต้ำนข่ำวกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้        
และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
 ๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๒.๒.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอื่นๆ ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว ดังนี้ 
  ๒.๒.๑.๑ ศึกษำแผนบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับ    
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยท่ี ๒ ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีผลกระทบ   
ต่อควำมมั่นคง แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 
๑) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรแก้ปัญหำ ๒) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรป้องกันปัญหำ และ ๓) กลยุทธ์หลักด้ำนกำรเสริมควำมมั่นคง รวมถึง
ปัญหำภัยแทรกซ้อนส ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ในพื้นท่ี 
  ๒.๒.๑.๒ ศึกษำแผนเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ และเสนอแนะประเด็นส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (คปต.) ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก เพื่อใหส้ถำนกำรณ์ในพื้นท่ีกลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว 
  ๒.๒.๑.๓ จัดเตรียมข้อมูลและเข้ำร่วมกำรประชุมกับส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) และคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.) รวมถึง
จัดเตรียมข้อมูลนโยบำยของรัฐบำลและผู้บังคับบัญชำระดับสูงทุกระดับ 

ส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 
 

 ฝ่ายติดตามสถานการณ์ 
 

ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ ฝ่ายแผน 
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  ๒.๒.๑.๔ ควบคุม ก ำกับดูแล และจัดท ำข้อเสนอแนะ รำยงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติท่ี ๕ฯ 
เพื่อบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอื่นๆ 
ให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว รวมถึงควำมคืบหน้ำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุดคุ้มครองต ำบล (ชคต.) เพื่อให้สำมำรถ
รักษำควำมปลอดภัยหมูบ่้ำนตนเองโดยก ำลังประจ ำถิ่นและกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของก ำลังภำคประชำชน 
    ๒.๒.๑.๕ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนงำนบริหำรและพัฒนำฯ และส่วนแผนงำนโครงกำร งบประมำณ 
และติดตำมประเมินผล เกี่ยวกับแผนงำน โครงกำรและงบประมำณ ท้ังมิติด้ำนควำมมั่นคงและมิติด้ำนกำรพัฒนำ รวมถึงงำน
นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.)  
 ๒.๒.๒ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำย
เฉพำะด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี รวมถึงจัดท ำแผนกำรใช้ก ำลังพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน       
และกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน. ดังนี้  
  ๒.๒.๒.๑ ร่วมกับส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(สล.คปต.) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงและนโยบำยเฉพำะ
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีประจ ำป ี
  ๒.๒.๒.๒ จัดท ำ (ผนวก กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี ประกอบแผนรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจ ำปี – กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) ใหส้อดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรและผนวก
ประกอบแผนแม่บทฯ  
  ๒.๒.๒.๓ จัดกำรประชุมเพื่อจัดท ำแผนกำรใช้ก ำลังพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน   
และกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อรำยงำนขออนุมัติ     
จำกผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
  ๒.๒.๒.๔ ประสำนขอรับข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง กำรวำงก ำลัง ผู้รับผิดชอบระดับพื้นท่ีปฏิบัติกำร และระดับ
จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน   
 ๒.๒.๓ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร ดังนี้  
  ๒.๒.๓.๑ ประสำนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับหน่วยงำนด้ำน  
ควำมมั่นคง ๓ ฝ่ำย, ส่วนรำชกำรภำครัฐ, ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำ  
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ  
  ๒.๒.๓.๒ ประสำนกำรปฏิบัติเพื่อติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำ ประจ ำสัปดำห์, 
ประจ ำเดือน, วงรอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน และ ๑ ปี ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ 
  ๒.๒.๓.๓ ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรและขั้นตอนกำรปรับลดพื้นท่ีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
ท่ีมีควำมร้ำยแรง และเสนอประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและให้ใช้บังคับเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น 
  ๒.๒.๓.๔ ประสำนกำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำรและงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง กับส่วนรำชกำร    
ท้ังภำครัฐบำล และภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในภำพรวม เพื่อรวบรวม และวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง   
  ๒.๒.๓.๕ ประสำนติดตำมควำมคืบหน้ำกรณี เหตุกำรณ์ รุนแรง โดยจัดท ำเป็นรำยงำนเฉพำะกรณี              
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อรำยงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติท่ี ๕ฯ และหำกเป็นเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้ำง ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ผ่ำนเลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ว  
 ๒.๒.๔ ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนับสนุนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี ดังนี้  
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  ๒.๒.๔.๑ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุก เพื่อไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมบิดเบือนข้อมูล และสร้ำง
ควำมเข้ำใจผิดผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ รวมถึงปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข   
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
  ๒.๒.๔.๒ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรจิตวิทยำ, แผนหยุดยั้งกำรบ่มเพำะในสถำนศึกษำและหมู่บ้ำนจัดต้ัง 
และแผนกำรสลำยโครงสร้ำงกำรจัดต้ัง ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุขและศูนย์สันติวิธี รวมถึงแผนกำรปฏิบัติงำนของสถำนี
วิทยุทักษิณสัมพันธ์ ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุข  
  ๒.๒.๔.๓ ประสำนติดตำมควำมคืบหน้ำทำงคดีส ำคัญและขอรับผลค ำพิพำกษำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้ประชำชนฝ่ำยท่ีเห็นด้วยกับรัฐ ฝ่ำยเป็นกลำงและฝ่ำยท่ีไม่เห็นด้วยกับนโยบำยของรัฐ ในกำรแก้ไขปัญหำ  
ควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบ    
  ๒.๒.๔.๔ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นท่ีอื่นๆ    
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุกในระดับยุทธกำรและระดับยุทธศำสตร์ เพื่อบรรลุเป้ำหมำย     
กำรสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำล, สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน และสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับฝ่ำยเรำในทุกมิติ  
 ๒.๒.๕ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข 
ดังนี้  
  ๒.๒.๕.๑ ประสำนกับคณะประสำนงำนระดับพื้นท่ี เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม    
ในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้และสนับสนุนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมถึงกำรขับเคล่ือนกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
ของรัฐบำล  
  ๒.๒.๕.๒ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงเครือญำติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่ ตลอดจนติดตำมควำมเคล่ือนไหวของ
องค์กรสิทธิมนุษยชนท่ีอำจเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงท้ังในและนอกพื้นท่ี  
  ๒.๒.๕.๓ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นท่ีอื่นๆ    
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ           
โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สร้ำงเงื่อนไขใหม่  
  ๒.๒.๕.๔ ประสำนและติดตำมควำมเคล่ือนไหวของภำครัฐต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กร
พัฒนำเอกชน (NGOs) ท่ีเกี่ยวข้องต่อจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง 
กำรเปิดเผยกำรด ำเนินงำนท่ีมีกำรเคล่ือนไหวและบทบำททำงลบต่อรัฐของขององค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กร
พัฒนำเอกชน (NGOs) เป็นต้น 
 ๒.๒.๖ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีท้ังในมิติด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนข่ำวกรอง  
และต่อต้ำนข่ำวกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
  ๒.๒.๖.๑ ประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรองของส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง      
ในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๒.๒.๖.๒ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นท่ีอื่นๆ    
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมสนำมรบด้ำนกำรข่ำว (IPB) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงระยะเวลำถึงระดับพื้นท่ีปฏิบัติกำร จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน และชุมชน 
  ๒.๒.๖.๓ รวมรวมสถิติเหตุกำรณ์และกำรสูญเสีย โดยแยกรำยละเอียดของสำเหตุจำกควำมมั่นคง พร้อมท้ัง
ระบุวิธีกำรก่อเหตุ หรือสำเหตุจำกเรื่องส่วนตัว  
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  ๒.๒.๖.๔ ติดตำมควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมฝ่ำยปฏิบัติกำรท่ีเคล่ือนไหว โดยให้
ควำมเร่งด่วนกับหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข, หมู่บ้ำนเร่งรัดกำรพัฒนำและหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ ตำมล ำดับ  
  ๒.๒.๖.๕ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบ รวมถึงวิธีกำรปฏิบัติของฝ่ำยตรงข้ำมท่ีอันตรำยท่ีสุดในระดับยุทธกำรและในระดับยุทธศำสตร์ 
พร้อมท้ังข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  
 ๒.๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุงประสิทธิภำพ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในบังคับบัญชำให้
เกิดสมรรถนะมีควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี รวมถึงปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยส ำคัญของหน่วยเหนือและตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 ๒.๒.๘ มีผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 

 ๓. หน้าที่หน่วยรอง 
 ๓.๑ ฝ่ายแผน  
 ๓.๑.๑ ภารกิจ        
 ๓.๑.๑.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำรป้องกัน          
และแก้ไขปญัหำควำมไมส่งบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอื่น  ๆให้กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว  
 ๓.๑.๑.๒ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง           
และนโยบำยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี รวมถึงจัดท ำแผนกำรใช้ก ำลังพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน       
และกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่น  ๆท่ีได้รับมอบหมำย ของ กอ.รมน.  
 ๓.๑.๑.๓ มีหัวหน้ำฝ่ำยแผน ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ๓.๑.๒.๑ ศึกษาแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาวามไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ครอบคลุม           
๓ กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์หลักด้านการแก้ปัญหา ๒) กลยุทธ์หลักด้านการป้องกันปัญหา และ ๓) กลยุทธ์หลัก
ด้านการเสริมความมั่นคง รวมถึงปัญหาภัยแทรกซ้อนส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในพื้นท่ี 
  ๓.๑.๒.๒ ศึกษาแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และเสนอแนะประเด็นส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้ครอบคลุม ๓ กลยุทธ์หลัก เพือ่ให้สถานการณ์ในพื้นท่ีกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
  ๓.๑.๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) และคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) รวมถึง
จัดเตรียมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกระดับ 
  ๓.๑.๒.๔ ควบคุม ก ากับดูแล และจัดท าข้อเสนอแนะ รายงานผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ฯ 
เพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ีอื่นๆ 
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) เพื่อให้สามารถ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตนเองโดยก าลังประจ าถิ่นและการเข้ามามีส่วนร่วมของก าลังภาคประชาชน  
  ๓.๑.๒.๕ ร่วมกับส่วนงานบริหารและพัฒนาฯ และส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและ ติดตาม
ประเมินผล เกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ ท้ังมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา รวมถึงงานนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)  
  ๓.๑.๒.๖ ร่วมกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สล.คปต.) จัดท าแผนปฏิบัติการและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะ
ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ีประจ าปี 
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  ๓.๑.๒.๗ จัดท า (ผนวก การเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี ประกอบแผนรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ประจ าปี – กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและผนวก
ประกอบแผนแม่บทฯ  
  ๓.๑.๒.๘ จัดการประชุมเพื่อจัดท าแผนการใช้ก าลังพลเรือน ต ารวจ ทหาร ตามแผนบูรณาการป้องกัน   
และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานขออนุมัติ  
จากผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  ๓.๑.๒.๙ ประสานขอรับข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง การวางก าลัง ผู้รับผิดชอบระดับพื้นท่ีปฏิบัติการ และระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
  ๓.๑.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย   
 ๓.๒ ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ 
 ๓.๒.๑ ภารกิจ 
 ๓.๒.๑.๑ ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร  
 ๓.๒.๑.๒ ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนับสนุนงำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี  
 ๓.๒.๑.๓ มีหัวหน้ำฝ่ำยประสำน/ปฏิบัติกำร ส่วนงำนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.๒.๒.๑ ประสำนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับหน่วยงำนด้ำน    
ควำมมั่นคง ๓ ฝ่ำย, ส่วนรำชกำรภำครัฐ, ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่น  ๆตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
 ๓.๒.๒.๒ ประสำนกำรปฏิบัติเพื่อติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำ ประจ ำสัปดำห์ , 
ประจ ำเดือน, วงรอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน และ ๑ ปี ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ 
 ๓.๒.๒.๓ ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรและขั้นตอนกำรปรับลดพื้นท่ีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน       
ท่ีมีควำมร้ำยแรง และเสนอประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรักษำ            
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและให้ใช้บังคับเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น  
 ๓.๒.๒.๔ ประสำนกำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำรและงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง กับส่วนรำชกำร         
ท้ังภำครัฐบำล และภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในภำพรวม เพื่อรวบรวม และวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง    
 ๓.๒.๒.๕ ประสำนติดตำมควำมคืบหน้ำกรณี เหตุกำรณ์ รุนแรง โดยจัดท ำเป็นรำยงำนเฉพำะกรณี            
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อรำยงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติท่ี ๕ฯ และหำกเป็นเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้ำง ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ผ่ำนเลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำ    
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร) เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ว 
 ๓.๒.๒.๖ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุก เพื่อไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมบิดเบือนข้อมูลและสร้ำงควำม
เข้ำใจผิดผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์  รวมถึงปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่ อกำรอยู่ ร่วมกันอย่ำงสันติ สุข                        
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ๓.๒.๒.๗ ประสำนขอรับแผนปฏิบัติกำรจิตวิทยำ, แผนหยุดยั้งกำรบ่มเพำะในสถำนศึกษำและหมู่บ้ำนจัดต้ัง 
และแผนกำรสลำยโครงสร้ำงกำรจัดต้ัง ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุขและศูนย์สันติวิธี รวมถึงแผนกำรปฏิบัติงำนของสถำนีวิทยุทักษิณ
สัมพันธ์ ของหน่วยเฉพำะกิจสันติสุข  
 ๓.๒.๒.๘ ประสำนติดตำมควำมคืบหน้ำทำงคดีส ำคัญ และขอรับผลค ำพิพำกษำ เพื่ อใช้เป็นข้อมูล              
ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนฝ่ำยท่ีเห็นด้วยกับรัฐ ฝ่ำยเป็นกลำงและฝ่ำยท่ีไม่เห็นด้วยกับนโยบำยของรัฐ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบ ในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่น  ๆท่ีได้รับมอบ 
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 ๓.๒.๒.๙ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นท่ีอื่น  ๆ
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงรุกในระดับยุทธกำรและระดับยุทธศำสตร์ เพื่อบรรลุเป้ำหมำย          
กำรสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำล, สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต    
และทรัพย์สินของประชำชน และสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับฝ่ำยเรำในทุกมิติ  
 ๓.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย   
๓.๓ ฝ่ายติดตามสถานการณ ์  
 ๓.๓.๑ ภารกิจ        
 ๓.๓.๑ ประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข  
 ๓.๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีท้ังในมิติด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรอง
และต่อต้านข่าวกรองของหน่วยและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้             
และพื้นท่ีอื่น  ๆท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๓.๓.๓ มีหัวหน้าฝ่ายติดตามสถานการณ์ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ  
 ๓.๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.๓.๒.๑ ประสำนกับคณะประสำนงำนระดับพื้นท่ี เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม
ในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้และสนับสนุนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมถึงกำรขับเคล่ือนกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข
ของรัฐบำล 
 ๓.๓.๒.๒ ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ รวมถึงเครือญำติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่ ตลอดจนติดตำม
ควำมเคล่ือนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนท่ีอำจเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงท้ังในและนอกพื้นท่ี 
 ๓.๓.๒.๓ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นท่ีอื่น  ๆ
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง เต็มขีดควำมสำมำรถ โดยไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนและไม่สร้ำงเงื่อนไขใหม่ 
 ๓.๓.๒.๔ ประสำนและติดตำมควำมเคล่ือนไหวของภำครัฐต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และ
องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ท่ีเกี่ยวข้องต่อจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมเข้ำใจ      
ท่ีถูกต้อง กำรเปิดเผยกำรด ำเนินงำนท่ีมีกำรเคล่ือนไหวและบทบำททำงลบต่อรัฐของขององค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) 
และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) เป็นต้น 
 ๓.๓.๒.๕ ประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรองของส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๓.๓.๒.๖ จัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้กับก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือพื้นท่ีอื่น  ๆ
ท่ีได้รับมอบ เพื่อให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมสนำมรบด้ำนกำรข่ำว (IPB) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงระยะเวลำถึงระดับพื้นท่ีปฏิบัติกำร จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน และชุมชน 
 ๓.๓.๒.๗ รวมรวมสถิติเหตุกำรณ์และกำรสูญเสีย โดยแยกรำยละเอียดของสำเหตุจำกควำมมั่นคง 
พร้อมท้ังระบุวิธีกำรก่อเหตุ หรือสำเหตุจำกเรื่องส่วนตัว 
 ๓.๓.๒.๘ ติดตำมควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมฝ่ำยปฏิบัติกำรท่ีเคล่ือนไหว 
โดยให้ควำมเร่งด่วนกับหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข, หมู่บ้ำนเร่งรัดกำรพัฒนำและหมู่บ้ำนเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ ตำมล ำดับ  
 ๓.๓.๒.๙ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบ รวมถึงวิธีกำรปฏิบัติของฝ่ำยตรงข้ำมท่ีอันตรำยท่ีสุดในระดับยุทธกำรและในระดับ
ยุทธศำสตร์ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
 ๓.๓.๒.๑๐ ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง  ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมาย   
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อัตราก าลังพล ส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ 
ชื่อต าแหน่งใน กอ.รมน./ 
ต าแหน่งทางการบริหาร 

ประเภท 
พลเรือน 

ชื่อต าแหน่ง
ในสายงาน 
พลเรือน 

ระดับ 
พลเรือน/ทหาร 

จ านวน หมายเหตุ 

ส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง (๒๙ อัตรา) 
๑. ผู้อ ำนวยกำร อ ำนวยกำร  สูง / พ.อ.(พ.) ๑  
๒. รองผู้อ ำนวยกำร อ ำนวยกำร  ต้น / พ.อ. ๑   

ฝ่ายแผน  
๓. หัวหน้ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำรพิเศษ / พ.อ. ๑  
๔. นักวิชำกำรประจ ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำร / พ.ท. ๒  
๕. เจ้ำหน้ำท่ีแผนปฏิบัติกำร วิชำกำร  ปฏิบัติกำร / พ.ต. ๓  
๖. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ทั่วไป  ช ำนำญงำน / ส.ต.-ร.อ. ๓   

 ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ  
๗. หัวหน้ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำรพิเศษ /พ.อ. ๑.  
๘. นักวิชำกำรประจ ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำร / พ.ท. ๒  
๙. เจ้ำหน้ำท่ีประสำนควำมมั่นคง วิชำกำร  ปฏิบัติกำร / พ.ต. ๓  

๑๐. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ทั่วไป  ช ำนำญงำน /ส.ต.-ร.อ. ๓   
ฝ่ายติดตามสถานการณ์         

๑๑. หัวหน้ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำรพิเศษ / พ.อ. ๑  
๑๒. นักวิชำกำรประจ ำฝ่ำย วิชำกำร  ช ำนำญกำร / พ.ท. ๒  
๑๓. เจ้ำหน้ำท่ีติดตำมสถำนกำรณ์ วิชำกำร  ช ำนำญกำร / พ.ต. ๓  
๑๔. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ทั่วไป  ช ำนำญงำน / ส.ต -ร.อ. ๓  
  รวม 

 
 

 
๒๙  

 
สรุปอัตราก าลังพลส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ ต าแหน่ง ยศ จ านวน หมายเหตุ 
 สรุป สูง / พ.อ.(พ.) ๑  
  ต้น / พ.อ. ๑  
  ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๓  
  ช านาญการ / พ.ท. ๖  
  ปฏิบัติการ / พ.ต. ๙  
  ช านาญงาน /ส.ต. - ร.อ. ๙  
  รวม ๒๙   
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รายชื่อข้าราชการส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่งหรือสังกัดปกติ ต าแหน่งใน กอ.รมน. หมายเหตุ 

๑. พ.อ. ศักดำ อนุศาสนรักษ ์ ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.  
๒. พ.อ. สทุธิพงษ์         พืชมงคล รอง ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.  
 ฝ่ายแผน    

๓. พ.อ. ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ ์ ประจ า สง.ปรมน.ทบ.จว. หัวหน้าฝ่าย  
๔. พ.ท. อำทร ชมชื่น นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๕. ว่ำง   นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๖. ว่าง   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ  
๗. พ.ต. ชัยวัฒน์ ประฤดาวรรณ นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ  
๘. ร.ต.หญิง อภิชญา  อัศวพร น.จัดการก าลังพล สบค.ปรมน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๙. ว่าง   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๐. ส.อ. อัตชัย     ศรีพิณ เสมียน กง.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๑. ส.ต.หญิง ชลิยา สร้อยน้อย เสมียน สบ.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

 ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ    
๑๒. พ.อ. ธานิน ชัยวีรกุล นปก.ประจ า บก.ทบ. หัวหน้าฝ่าย  
๑๓. ว่ำง   นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๑๔. พ.อ.หญิง รัตนา ลิ้มอารีธรรม ประจ า สง.ปรมน.ทบ. นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๑๕. พ.ท. สุขเกษม   โมรากุล หน.สห.ทบ. เจ้าหน้าท่ีประสานความมั่นคง  
๑๖. พ.ท. ธีระยุทธ์   พงษ์เกิดลาภ นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีประสานความมั่นคง  
๑๗. ร.ท. ประสิทธ์ิ      ทาแกง นชง.ประจ า บก.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๘. ร.ต.หญิง วันเพ็ญ   แก้วเกิด นชง.กพ.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๙. ส.ต.หญิง วชิรพรรณ  ชูกลิ่น เสมียน ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๒๐. ว่ำง   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

 ฝ่ายติดตามสถานการณ์    
๒๑. พ.อ. วันลพ สุขจร นปก.ประจ า ยศ.ทบ. หัวหน้าฝ่าย  
๒๒. พ.อ. ภูวนาถ จรูญชาติ นปก.ประจ า ยก.ทบ. นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๒๓. พ.อ.หญิง อัจฉรา เปาอินทร์ ประจ า ยก.ทบ. นักวิชาการประจ าฝ่าย  
๒๔. พ.ท. อนิวรรตน์   ทิมทอง หน.กร.ทบ. เจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  
๒๕. พ.ต. วิวัฒน์        เสลาโชติ ประจ าแผนก กพ.ทบ. เจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  
๒๖. ร.ท. กิตติชัย   กาญจนาภา นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๒๗. ร.ท. ภราดร   ภักดีวานิช กพ.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๒๘. จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน เสมียน กช. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๒๙. ส.อ. เชฏฐพร   เสืองามเอี่ยม เสมียน สตน.ทบ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
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รายชื่อข้าราชการ ส่วนงานเสริมสร้างความม่ันคง ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต าแหน่งปกติ/ ต าแหน่งใน กอ.รมน. รูปภาพ 
1 พ.อ. ศักดำ อนุศาสนรักษ ์ ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.  
    
    
     

๒ พ.อ. สุทธิพงษ์ พืชมงคล รอง ผอ.กอง.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน.  
    

 
     
 ฝ่ายแผน   
๓ พ.อ. ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ ์ ประจ า สง.ปรมน.ทบ.จว. /หน.ฝ่ายแผน 
    
    
     

๔ พ.ท. อาทร         ชมชื่น นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /นักวิชาการประจ าฝ่าย  
    
    
     

๕ ว่าง  /นักวิชาการประจ าฝ่าย  

     
     
     

๖ พ.ต. ชยัวัฒน์        ประฤดาวรรณ นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่แผนปฏิบัติการ  
    
    
     

๗ ว่าง  /เจ้าหน้าท่ีแผนปฏิบัติการ  
     
     
     

๘ ร.ต.หญิง อภิชญา           อัศวพร น.จัดการก าลังพล สบค.ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    
    

     
๙ ว่าง  /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    

    
    

๑๐ ส.อ. อัตชัย ศรีพิณ เสมียน กง.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ  
     
     

     
๑๑ ส.ต.หญิง ชลิยา สร้อยน้อย เสมียน สบ.ทบ./เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    
    
     

 ฝ่ายประสานงาน/ปฏิบัติการ   
๑๒ พ.อ. ธานินทร์ ชัยวีรกุล นปก.ประจ าบก.ทบ. /หน.ฝ่ายประสาน 
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๑๓ พ.อ.หญิง รัตนา ลิ้มอารีธรรม ประจ า สง.ปรมน.ทบ. /นักวิชาการประจ าฝ่าย  

    
    
    

๑๔ ว่าง  /นักวิชาการประจ าฝ่าย  

     

     
     

๑๕ พ.ท. สุขเกษม   โมรากุล หน.สห.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีประสานความมั่นคง  
    
    
     

๑๖ พ.ท. ธีระยุทธ์   พงษ์เกิดลาภ นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีประสานความมั่นคง  
    
    
     

1๗ ร.ท. ประสิทธ์ิ      ทาแกง นชง.ประจ า บก.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    
    
     

๑๘ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ   แก้วเกิด นชง.กพ.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ  
    
    
     

๑๙ ส.ต.หญิง วชิรพรรณ ชูกลิ่น เสมียน ศปป.๕ ปรมน ทบ./เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
     
     

     
๒๐ ว่าง  /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
     
     
     

 ฝ่ายติดตามสถานการณ์   
๒๑ พ.อ. วันลพ สุขจร นปก.ประจ า ยศ.ทบ. /หัวหน้าฝ่าย 
    
    

๒๒ พ.อ. ภูวนาถ จรูญชาติ นปก.ประจ า ยก.ทบ/นักวิชาการประจ าฝ่าย  
    
    
    

๒๓ พ.อ.หญิง อัจฉรา เปาอินทร์ ประจ า ยก.ทบ. /นักวิชาการประจ าฝ่าย  
    
    
    

๒๔ พ.ท. อนิวรรตน์   ทิมทอง หน.กร.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  
     

    
    

๒๕ พ.ต. วิวัฒน์        เสลาโชติ ประจ าแผนก กพ.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  
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๒๖ ร.ท. กิตติชัย   กาญจนาภา นยก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. /เจ้าหน้าที่ธุรการ  
    
    
     

๒๗ ร.ท. ภราดร ภักดีวานิช กพ.ทบ. /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    
    
     

๒๘ จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน เสมียน กช. /เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    
    
     

๒๙ ส.อ. เชฏฐพร   เสืองามเอ่ียม เสมียน สตน.ทบ. /เจ้าหน้าทีธุ่รการ  
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ค าส่ังส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 

                                                             ท่ี   ๑   /๒๕๖๒ 
เรื่อง ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการ 

ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 
 

                    เพื่อให้การด าเนินการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. เป็นไป   
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรก าหนดขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกนาย
ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงาน มีความราบรื่น รวดเร็ว และสอดประสานกัน อย่างมีประสิทธิภาพ           
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ีและวัตถุประสงค์        
ท่ีก าหนด รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

    ๑. ใหข้้าราชการทุกนายปฏิบัติงานตามก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบค าส่ังนี้ 
    ๒. ข้าราชการทุกนาย ซึ่งรับผิดชอบงานใด จะต้องจัดท าแฟ้มท่ีจะรวบรวม นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง 
ข้อบังคับ หรือหลักการท้ังปวง ตามท่ีทางราชการก าหนดไว้ เพื่อการอ้างอิงใช้ประโยชน์ในงานของตนรวมถึงการจัดท าสรุปวิธีการ  
และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอ านวยความสะดวก ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนกัน หรือการส่งมอบหน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทดแทนกันภายในฝ่ายอย่างเหมาะสม และต้องพร้อม     
ในการรับมอบงานเพิ่มเติม ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให ้
    ๓. ข้าราชการทุกนายต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดีท้ังกรณีการปฏิบัติงานทดแทนกัน หรือการรับมอบงาน 
เพิ่มเติมตามค าส่ังผู้บังคับบัญชารวมถึงการเอื้อปะโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะน าซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายต่าง  ๆภายในส่วน หรือหน่วย  ๆภายในส่วน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๔. หัวหน้าฝ่าย จะต้องควบคุม และก ากับดูแล ให้ก าลังพลในแผนกปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนด หรือมอบหมาย  
ด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในฝ่ายให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
    ท้ังนี้    ต้ังแต่     ๑    ต.ค. ๖๒   เป็นต้นไป  
 
                                                      ส่ัง    ณ    วันท่ี      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 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. พ.อ.ศักดา  อนุศาสนรักษ์ ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ

ดูแล และรับผิดชอบในการด าเนินการท้ังปวงของส่วนงานเสริมสร้างความ
มั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. 
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในการเตรียม/ใช้ก าลังพลเรือน ต ารวจ ทหาร  ตามแผนบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕, แผนรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕ (ผนวก ผ การเสริมสร้างความ
มั่นคงเฉพาะพื้นท่ี) และแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการกลไกบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
๓. การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนท่ี
ก าหนดเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อการพูดคุย และการเสริมสร้าง
ความเข้าใจ รวมถึงการเสนอใช้กฎหมาย การเยียวยา ตลอดจนติดตามการ
เคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนท้ังในและนอกพื้นท่ี 
๔. การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองของหน่วย/
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. 
และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. อนุมัติ เสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง จชต. 

๒. พ.อ.สุทธิพงษ์  พืชมงคล รอง ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ช่วยเหลือในการ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายยุทธศาสตร์ ในการเตรียม/ใช้ก าลังพล
เรือน ต ารวจ ทหาร ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ช่วยเหลือ รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา ในการด าเนินการท้ังปวงของ
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง จชต. 
3. ช่วยเหลือ บริหาร การบูรณาการ ประสานงาน การปฏิบัติงานข่าวกรอง และ
การต่อต้านข่าวกรองของหน่วย/ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
4. ช่วยเหลือ พิจารณา การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้ังภาครัฐบาล
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แผนท่ีก าหนด เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อการพูดคุย และการ
เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงการเสนอใช้กฎหมาย การเยียวยา ตลอดจนติดตาม
การเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิมนุษยชนท้ังในและนอกพื้นท่ี 
๕. ช่วยเหลือ ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของส่วนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคง จชต. 
๖. จัดท าและตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอผู้อ านวยการส่วนงานเสริมสร้างความ
มั่นคง จชต. 
๗. ช่วยเหลือ ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในส่วนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคง จชต. 
๘. ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในส่วนงาน
เสริมสร้างความมั่นคง จชต. 
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๓. พ.อ. ประคองเกียรติ  
       อ่องสมบูรณ์ 
        

หน.ฝ่ำยแผนฯ ๑. ควบคุม สั่งงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. แนะน ำ เสนอแนะกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดตำม รำยงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. ก ำหนด แจ้งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ประชุม ช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. ตรวจสอบ วิจัยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. มอบหมำยงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ประสำนงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๔. พ.ท. อำทร  ชมช่ืน นักวิชำกำรประจ ำฝ่ำยแผนฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรปุผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๕. พ.ต.ชัยวัฒน์ ประฤดำวรรณ 
       

เจ้ำหน้ำท่ีแผนปฏิบัติกำร ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๖. ร.ต.หญิง อภิชญา  อัศวพร เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำน 
ควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร 
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๗. ส.อ. อัตชัย  ศรีพิณ เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดใน 
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำร 
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๘. ส.ต.หญิงชลิยา สร้อยน้อย เจ้าหน้าท่ีธรุการฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี 
จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด าเนินการปฏิบัติงานตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดในการติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ งานด้านการติดตามสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๙. พ.อ. ธานินทร์ ชัยวีรกุล หน.ฝ่ายประสานงานฯ ๑. ควบคุม สั่งงำนกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. แนะน ำ เสนอแนะกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดตาม รายงานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต.
๔. ก าหนด แจ้งกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ประชุม ช้ีแจงกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. ตรวจสอบ วจิัยกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗.  มอบหมาย งานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ประสานงานกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๑๐. พ.อ.หญิงรัตนา ลิ้มอารีธรรม 
             

นักวิชาการประจ าฝ่ายฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๑. พ.ท. สุขเกษม  โมรากุล เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง 
 
 

๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท าบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค านวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต.  
๗. ด าเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๒. พ.ท. ธีระยุทธ์ พงษ์เกิดลาภ 
        

เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง 
 
 

๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท าบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค านวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต.  
๗. ด าเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๓. ร.ท. ประสิทธิ์  ทำแกง เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท าบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค านวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต.  
๗. ด าเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๔. ร.ต.หญิง วันเพ็ญ แก้วเกิด เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหาจัดเตรียมงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท าบันทึกงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรายงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงงานการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค านวณสรุปงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๖. โต้ตอบเอกสารงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต.  
๗. ด าเนินการงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๕. พ.อ. วันลพ  สุขจร หน.ฝตส.ศปป.๕ กอ.รมน. ๑. ควบคุม สั่งงานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นท่ี จชต. 
๒. แนะน า เสนอแนะการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๓. ติดตาม รายงานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นท่ี จชต. 
๔. ก าหนด แจ้งการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๕. ประชุม ช้ีแจงการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๖. ตรวจสอบ วิจัยการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๗. มอบหมาย งานการปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๘.ประสานงาน การปฏิบัติงานการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นท่ี 
จชต. 

๑๖. พ.อ. ภูวนาถ  จรูญชาติ นักวิชาการประจ าฝ่ายฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๗. พ.อ.หญิง อัจฉรา  
            เปาอินทร์ 

นักวิชาการประจ าฝ่ายฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕. ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบเอกสำรงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 

๑๘. พ.ท. อนิวรรตน์  ทิมทอง เจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ฯ 
 

๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๑๙. พ.ต. วิวัฒน์  เสลาโชติ เจ้ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ฯ 
 

๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๐. ร.ท. กิตติชัย  กาญจนาภา เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๑. ร.ท. ภราดร  ภักดีวานิช เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
 ๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๒. จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๓. ส.อ.เชฏฐพร เสืองามเอ่ียม เจ้าหน้าท่ีธุรการฯ 
 

๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
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๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๔. ส.ต.หญิง วชิรพรรณ   
            ชูกลิ่น 

เจ้าหน้าท่ีธุรการฯ ๑. จัดหำจัดเตรียมกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๒. จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงใน
พื้นท่ี จชต. 
๓. ติดต่อรำยงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๔. รวบรวมปรับปรุงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๕.ค ำนวณสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๖. โต้ตอบงำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๗. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๘. ปฏิบั ติงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร งำนด้ำนกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นท่ี จชต. 
๙. ปฏิบัติงำนงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำมอบหมำย 
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ค าส่ังส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 

                                                            ท่ี    ๒    /๒๕๖๒ 
                                       เรื่อง  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 

                      เพื่อให้การด าเนินการของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. เป็นไป     
ด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ทุกฝ่ายยึดกรอบแนวคิดตามผนวก ก เพื่อก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ 
ตลอดจนการปฏิบัติงานประจ าท่ัวไป 
 ๒. ให้ถือแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามผนวก ข  เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจ า
ตามหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้ ตามปฏิทินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผนวก ค) 
 ๓. การด าเนินการตามผนวก ก  ข และ ค นี้ เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติ ของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง 
ศปป.๕ กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีความเห็นว่า สมควรจะแก้ไขไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ใหร้ายงาน ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
     ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                                                      ส่ัง    ณ    วันท่ี     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 กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง 

 ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
  
 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายของศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. 
  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการป้องกัน  ควบคุม ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง    ท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนหรือรัฐให้กลับสู่ภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบ   
 วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อบรรลุเป้าหมายของส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติท่ี ๕ กอ.รมน. ดังนี้  
  ๑. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณำกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอื่นๆ ให้
กลับสู่ภำวะปกติโดยเร็ว  
 ๒. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
และนโยบำยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ี รวมถึงจัดท ำแผนกำรใช้ก ำลังพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ตำมแผน
บูรณำกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้ รับ
มอบหมำย ของ กอ.รมน.  
 ๓. ประสำนกำรปฏิบัติกับส่วนรำชกำรท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงำนด้ำนควำมมั่นคงอื่นๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร 
 ๔. ประสำนกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรและกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ เพื่อสนั บสนุนงำนกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนควำมคิด ควำมเช่ือ และทัศนคติเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 ๕. ประสำนกำรปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เพื่อแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อ
กระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข  
 ๖. ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีท้ังในมิติด้ำนควำมมั่นคงและด้ำน
ข่ำวกรอง และต่อต้ำนขำ่วกรองของหน่วยและส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

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

 
 



 
 

 

ผนวก ข  แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. 

 
 
 

ล าดับ            รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติ ประจ ำสัปดำห์ จัดท ำรำยงำน/รำยละเอียด เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ทุกวงรอบสัปดำห์ 
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน จัดท ำรำยงำน/สรุปงำนประจ ำเดือน เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ทุกวงรอบ ๑ เดือน 
3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน วงรอบ ๓ เดือน จัดท ำรำยงำน/สรุปงำนประจ ำวงรอบ ๓ เดือน  เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ทุกวงรอบ ๓ เดือน 
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ ๖ เดือน จัดท ำรำยงำน/สรุปงำนประจ ำวงรอบ ๖ เดือน  เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ทุกวงรอบ ๖ เดือน 
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี จัดท ำรำยงำน/สรุปงำนประจ ำปี เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง 
6 การประชุม นขต.กอ.รมน. จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรประชุม/รำยละเอียดสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.  ที่ผ่านมาในแต่ละเดือน เพื่อเสนอที่

ประชุม นขต.กอ.รมน.ประจ าเดือน 
ทุกวงรอบ ๑ เดือน 

7 รายงานการปฏิบัติที่ส าคัญในพื้นที ่จชต. จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรประสำนกำรปฏิบัติ/การประสานการปฏิบัตติามห้วงระยะเวลา ทุกวงรอบ ๑ เดือน 
8 สรุปเหตุการณ์ส าคัญในพื้นที่ จชต. จัดท ำรำยงำน/สรุปเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญในพื้นที่ จชต.  เมื่อมีเหตุส าคัญ น าเรียน ผอ.ศปป.

๕      กอ.รมน. 
9 การประชุมประจ าสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนในห้วงสัปดาห์ ทุกวงรอบสัปดำห์ 

10 การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  (VTC) ประจ าสัปดาห์ ร่วมกับ กอ.
รมน. ภาค ๔ สน. 

การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.จาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อจัดท าสรุปน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทุกวงรอบสัปดำห์ 

11 การประชุมสภากลาโหม จัดท ำรำยงำน/รำยละเอียด (ผ่ำน สนย.กอ.รมน.) เพื่อน าเรียนผู้บังคบับัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง ทุกวงรอบ ๑ เดือน 
12 การตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และ

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจ าเดือน 
จัดท าก าหนดการเดินทางเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ทุกวงรอบ ๑ เดือน 

13 ขออนุมัติจัดคณะเดินทางไปชี้แจงยุทธศาสตร์และ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปี 

จัดท ำรำยงำน/สรุปผลงำน/กำรปฏิบัติตำมห้วงเวลำในวงรอบ  ๑ ปี ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ

14 ส่งรายชื่อเป็นคณะท างานติดตามการปฏิบัติงาน จัดส่งรายชื่อตามห้วงการปฏิบัติงาน เพื่อน าส่งส่วนงานที่เก่ียวข้อง ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ
15 ส่งบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. จัดส่งข้อมูลบัญชีด้านความมั่นคงแก้ไข เพื่อนส่งส่วนงาน ที่เก่ียวข้อง ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ
16 การแต่งตั้งผู้บริหารทีป่รึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน สล.คปต. 

ประจ าป ี
ประชุม/คัดเลือก หาผู้แทนเพื่อปฏิบัติงานใน สล.คปต. เพื่อส่งรายชื่อ      ให้ สล.คปต. ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/

ปฏิบัต ิ
17 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณกาด้านการข่าว         ใน 

การจัดเตรียมสนามรบดา้นการข่าวในพื้นที่ จชต. (IPB) 
จัดท าเอกสารประสานการปฏิบัติกับหน่วย เพื่อน าก าลังพลใน พื้นที่ จชต.เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
เพื่อน าเรียน ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
ปฏิบัต ิ

18 ขออนุมัติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (อฉก.) เพื่อ
รับทราบผลการด าเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยน        ถังแก๊ส
คอมโพสิตแทนถังแก็สเหล็กในพื้นที่ จชต. 

จัดท าก าหนดการเดินทาง เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วย ในพื้นที่ จชต. เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัต ิ

19 รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊ส คอมโพ
สิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. ประจ าเดือน 

จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรประชุมโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิต แทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. เพื่อน า
เรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัต ิ

20 รายงานสรุปผลการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่     ใน
พื้นที่ จชต. 

จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรประชุมการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์ เคลื่ อนที่  น ำเรียนไปยัง เพื่ อน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัต ิ

21 การเสริมสร้างก าลังประจ าถิ่นในรูปแบบชุดคุ้มครองต าบล ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตรฯ นรม. โดย สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นหน่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
รายงานให้กับผู้บังคับบัญชา         ในส่วนที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 

ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ

2๒ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินความร้ายแรง
ในพื้นที่ จชต. 

จัดท ารายงานให้กับผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้องทราบต่อไป เพื่อเสนอต่อ สมช. น าเข้า ครม.  ตามห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

2๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท              การ
ปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

จัดท าเอกสารประสานการปฏิบัติกับหน่วยเพื่อน าก าลังพล ในพื้นที่ จชต. เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
ปฏิบัติ 

2๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จชต. (คปต.) 

จัดท าสรุปผลการประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชา  ในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามห้วงระยะเวลาที่ประชุม/
ปฏิบัติ 

2๕ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการปรับแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในพื้นที่ จชต. 

จัดท าเอกสารประสานการปฏิบัติกับหน่วยเพื่อน าก าลังพลในพื้นที่ จชต. เข้ารับการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่สัมมนา/
ปฏิบัติ 

2๖ ขออนุมัติบรรจุก าลังตามสถานการณ์ประจ าป ี จัดท าวิทยุประสานหน่วยที่เก่ียวข้องเพื่อส่งรายชื่อขออนุมัติบรรจุก าลังตามสถานการณ์ประจ าปีและจัด
ประชุมเพื่อรับทราบการบรรจุฯ สรุปผลการประชุม เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ห้วงเดือนมีนาคม  
ห้วงเดือนกันยายน 

2๗ การบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. 

จัดคณะฯ จาก ธน. เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิฯ กับหน่วยในพื้นที่ จชต. และสรุปผลรายงานผลการ
ปฏิบัติฯ เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามห้วงระยะเวลาที่ลงไปให้
ความ รู้ กั บ ห น่ วย ในพื้ น ที่ 
จชต. 

2๘ การติดตามความคืบหน้าและรายงานการปฏิบัติ และสั่งการของ
รัฐบาล, คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ 

จัดท าสรุปผลรายงานการติดตามความคืบหน้าและรายงานการปฏิบัต ิและสั่งการของรัฐบาล, 
คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ เพื่อน าเรียนผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ต า ม ห้ ว ง ร ะ ย ะ เว ล า ที่
ปฏิบัติงาน 



 
 

 

ผนวก ค  ตารางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ รายละเอียด เดือน หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม

..ย. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำสัปดำห์              
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน              
3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนวงรอบ ๓ เดือน              
4 รายงานผลการปฏิบัติงานวงรอบ ๖ เดือน              
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี              
6 การประชุม นขต.กอ.รมน.              
7 รายงานการปฏิบัติที่ส าคัญในพื้นที ่จชต.              
8 สรุปเหตุการณ์ส าคัญในพื้นที่ จชต.              
9 การประชุมประจ าสัปดาห์ของ ศปป.๕ กอ.รมน.             ทุกวัน

จันทร์
และวัน
พุธของ
สัปดาห์ 

10 การประชุม VTC ประจ าสัปดาห์ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.             ทุกวัน
พุธของ
สัปดาห์ 

11 การประชุมสภากลาโหม              
12 การตรวจ เยี่ ย มหน่ วย เพื่ อติ ดต ามการป ฏิบั ติ ต าม

ยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจ าเดือน 
             

13 ขออนุมัติจัดคณะเดินทางไปชี้แจงยุทธศาสตร์และจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปี 

             

14 ส่งรายชื่อเป็นคณะท างานติดตามการปฏิบัติงาน              
15 ส่งบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา 

จชต. 
             

16 การแต่งตั้งผู้บริหารที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน สล.คปต. 
ประจ าปี 

             

17 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบู รณกาด้านการข่าว     
ในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวในพื้นที่ จชต. (IPB) 

             

18 ขออนุมัติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
(อฉก.)    เพื่อรับทราบผลการด าเนินการตามโครงการ
แลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก็สเหล็กในพื้นที่ 
จชต. 

             

19 รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊ส
คอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. ประจ าเตือน 

             

20 รายงานสรุปผลการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่    
ในพื้นที่ จชต. 

             

21 การเสริมสร้างก าลังประจ าถิ่นในรูปแบบชุดคุ้มครองต าบล              
2๒ การขยายระยะเวลากรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินความ

ร้ายแรงในพื้นที่ จชต. 
             

2๓ การสั ม มน าเชิ งป ฏิบั ติ การขั บ เค ลื่ อน แผ นแม่บ ท            
การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

             

2๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา จชต. (คปต.) 

             

2๕ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการปรับแผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ จชต. 

             

25 ขออนุมัติบรรจุก าลังตามสถานการณ์ประจ าป ี              
26 การบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความข้าใจด้านสิทธิ

มนุษยชนให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. 
             

27 ติดตามความคืบหน้าและรายงานการปฏิบัติและสั่งการ     
ของรัฐบาล, คปต. และผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ทุกระดับ 

             

               

 



 
 

 

 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

กระบวนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

ของ 

ส่วนงานบริหารและพัฒนา  

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์             
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 

จัดท าเมื่อ มีนาคม 2563 

ปรับปรุงคร้ังที่  2 
วันที่อนุมัติใช ้ 19  มีนาคม 2563 
จัดท าโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.  
สอบทานโดย สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
อนุมัติโดย พ.อ.ไตรเทพ  เรืองสอน  

ต าแหน่ง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
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ค าน า 
คู่มือการปฏิบั ติงาน เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบการด าเนินงานเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
เอกสารอ้างอิง ค านิยาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทาง
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลในฝ่ายประชาสัมพันธ์  สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.และ นขต.ศปป.5 
กอ.รมน. ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. ท้ังมิติความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา 

สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน. หากมีข้อเสนอแนะอันใดท่ีจะก่อให้เกิด
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 

กระบวนการด้านการด าเนินงานประชาสัมพันธข์อง ศปป.5 กอ.รมน. 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน. มีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร     
ท่ีชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน น าไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายและบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของกระบวนงาน 
 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถ
เข้าใจกระบวนการด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน. 

1.3 เพื่อให ้นขต.ศปป.5 กอ.รมน.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจขั้นตอนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ีจะมีข้ึนใน
งานประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5 กอ.รมน. 

1.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตงาน (ส่ือ) ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานการเสริมสร้างการรับรู้, ความเข้าใจ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา จชต.  
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ๒ โครงการ คือ 
      2.1 โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความม่ันคงในการแก้ไข

ปัญหา จชต. ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง โดยมุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี จชต. ในทุกด้าน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) รวมท้ังเป็นการปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหาร และการพัฒนา 
จชต. (พ.ศ.2563–2565) ซี่งมีเป้าหมายให้ภาคใต้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน ท้ังนี้ก าหนดแนวทาง/กลยุทธ์
ด าเนินการไว้ ๒ มิติคือ มิติด้านความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา  

 โครงการ ปจว./ปชส. นี้เป็นโครงการท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา การเสริมสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนท้ังใน และนอกพื้นท่ี จชต. ซึ่งกระบวนการจัดท าโครงการ ปจว./ปชส.ฯ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอน 
การอนุมัติด าเนินงานโครงการ ปจว./ปชส. การเสนอความต้องการงบประมาณ การอนุมัติหลักการในการ
ด าเนินงานโครงการ, การลงนามในสัญญา ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 2.2 โครงการ Website ของ ศปป.5 กอ.รมน. (www.isoc5.net) คู่มือการปฏิบัติงานนี้
ครอบคลุมข้ันตอนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารท้ังภายใน และภายนอกองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
การรับรู้ผ่านส่ือออนไลน์ (ON LINE) รวมท้ังเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสาร การส่งข่าวท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานการแก้ไข และพัฒนา จชต. ตลอดจนเปิดโอกาสให้ก าลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ ศปป.5 กอ.รมน. 
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ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. 

 ภารกิจ ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 5 กอ.รมน. มีหน้าท่ี  
                บูรณาการในการวางแผน อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ และก ากับดูแลงานของส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ รวมถึงการบริหารและพัฒนาสังคม ได้แก่ งานด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. ท้ังมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา และพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับ
มอบหมาย 
   มีผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 5 กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. 

 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ส าคัญ  
   1 วางแผน อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ ควบคุม ดูแล ตลอดจนเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการด าเนินงาน เพื่อป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนหรือรัฐให้กลับสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของประชาชนหรือความ
มั่นคงของรัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  2 จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคง
เฉพาะพื้นท่ีรวมถึงบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่าง กระทรวง กรม และหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี 
  3 ติดตามสถานการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังด้านความมั่นคง และด้านพัฒนาเฉพาะ
พื้นท่ี จชต. และพื้นท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก ผอ.รมน. รวมถึงสร้างความเข้าใจท้ังใน และต่างประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และด าเนินการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนงานบริหารและพัฒนา ศปป.5 กอ.รมน. 

การจัด 
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การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
     ส่วนงานบริหารและพัฒนา มีหน้าท่ี 
        1 ประสานการปฏิบัติการด าเนินงานด้านพัฒนา จชต. ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคง 
 2 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดต้ัง และการ
ใช้งานมวลชน รวมทั้งงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ของฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในพื้นท่ี จชต. 
 3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วย 
 4 ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นท่ี จชต. ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๓.1 ฝ่ายแผน สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 รับผิดชอบจัดท าโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ประกอบด้วยแผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน ดังนี้ 

3.1.1 แผนงานวิเคราะห์สารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประเมินทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย : 
เป็นแผนงานการจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ช านาญการระดับมืออาชีพในด้านการวิเคราะห์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี จชต., เข้าใจใน
ลักษณะ และมุมมองของส่ือมวลชนเป็นอย่างดี มาด าเนินการในเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสนับสนุนการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก, การประชาสัมพันธ์เชิงบวก การ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ และแผนงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับหน่วยระดับนโยบาย และระดับพื้นท่ี 

3.1.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติของ กอ.รมน. : เป็นแผนงานการจ้าง
ผู้ช านาญการผลิต และเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวก     ต่อ
สถานการณ์ในพื้นท่ี จชต. การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. รวมท้ังประเด็น ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม และการศาสนา  

3.1.3 แผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก : เป็นแผนงานการจ้างผู้ช านาญการด้านประชาสัมพันธ์ท่ีมีความ
เข้าใจปัญหา จชต. ในทุกมิติ และมีศักยภาพในการผลิตส่ือหลายประเภท อาทิ ส่ือโทรทัศน์ , ส่ือวิทยุ ,          
ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือออนไลน์ เป็นต้น โดยด าเนินการพัฒนาเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับสถานการณ์        
ในภาวะวิกฤตท่ีมีความเร่งด่วนตามสถานการณ์ และนโยบายเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันสูง ในลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แล้วเผยแพร่ขยายผล/ตอบโต้ ข่าวสารในเวลาอันรวดเร็วทันท่วงที 
 3.2 ฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
 3.2.1 ประสานการปฏิบัติการด าเนินงานด้านพัฒนา จชต. ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง 
 3.2.2 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดต้ัง 
และการใช้งานมวลชน รวมท้ังงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในพื้นท่ี จชต. 
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 3.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.5 กอ.รมน. 
          3.3.1 คณะท างานตรวจพิจารณากล่ันกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

กล่ันกรองข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อพิจารณาเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
แต่ละโครงการ รวมท้ังในเว็บไซต์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยให้พิจารณาก าหนดรายละเอียด และแนวทางใน
การปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

3.3.2 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศปป.5ฯ 
3.3.3 รวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีเอื้อต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์  ต่อการ

แก้ไข และพัฒนา จชต. เผยแพร่ท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
3.3.4 การด าเนินงานเว็บไซต์ของ ศปป.5 กอ.รมน. (www.isoc5.net) 
๓.3.5 จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์ท้ังในส่วนของโครงการ ปจว./ปชส.ฯ และ

เวบ็ไซต์ ศปป.๕.กอ.รมน. 

ท้ังนี้ ได้ขออนุมัติด าเนินการโครงการ ปจว./ปชส.ฯ ต่อ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) 
(ผ่าน สนย.กอ.รมน.) และจัดท ารายละเอียดความต้องการโครงการฯ ให้ สกบ.กอ.รมน. และ สปง.กอ.รมน. 
ร่วมพิจารณาด้วย 

5. ค านิยาม  
 ๕.๑ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) คือ จังหวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นท่ี ใน ๓ จว. คือ 
จว.ป.น., จว.ย.ล., จว.น.ธ. และ ๔ อ าเภอของ จว.ส.ข. ได้แก่ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ และ อ.นาทวี
 ๕.๒ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) คือ หน่วยงานระดับกรม ท่ีมีหน้าท่ี
หลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุด (ผู้อ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : ผอ.รมน.) มีโครงสร้างการจัด ๔ ระดับ คือ ส่วนบริหาร, ส่วนอ านวยการ, 
ส่วนประสานงาน และหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี เป็นหน่วยงานในระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นเจ้าภาพหลักอ านวยการงานด้านความ
มั่นคง 
 ๕.๓ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) คือ หน่วยปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นท่ีของ กอ.รมน. มี ศปป.๕ฯ ก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรปฏิบัติการตาม
นโยบายท่ีมีหน้าท่ีวางแผน, อ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วน ท่ีแก้ไขปัญหา 
จชต. ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และรักษาความสงบคุ้มครองความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อน าสันติสุขกลับสู่ จชต. โดยมีแม่ทัพภาคท่ี ๔ เป็นผู้อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๔ (ผอ.รมน.ภาค ๔)  
 ๕.4 ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี ๕ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๕ กอ.รมน.) คือ 
หน่วยงานในส่วนประสานงานของ กอ.รมน. มีหน้าท่ีหลักในการบูรณาการในการวางแผน อ านวยการ ประสาน
การปฏิบัติและก ากับดูแลงานของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี (จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพื้นท่ีอื่น ๆ) ตามท่ี ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีหน้าท่ี
ก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการ ๑ หน่วยงาน คือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
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 5.5 หน่วยขึ้นตรง ศปป.5 กอ.รมน. (นขต.ศปป.5 กอ.รมน.) คือ หน่วยงานตามการจัดอัตราเฉพาะกิจ 
หมายเลข 20 ศปป.5 กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย  
 5.5.๑. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง (สมค.)  
 5.5.2. ส่วนงานบรหิารและพัฒนา (สบพ.)     
 5.5.๓. ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล (สผป.) 
 5.5.๔. ส่วนสนับสนุน (สสน.) 
 ๕.6 คณะท างานตรวจพิจารณากล่ันกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศปป.๕ 
กอ.รมน., ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน., หน.ฝ่ายแผน สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน., นักวิชาการประจ าฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจพิจารณากล่ันกรองเนื้อหาผลงานของ
ผู้ประกอบการก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในแต่ละโครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ๕.7 การประชาสัมพันธ์ คือ การส่ือสารข้อมูล/ข่าวสาร /ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง ผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศปป.5ฯ ไปสู่ประชาชน เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง ศปป.5ฯ กับหน่วยงาน/องค์การ/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยให้ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ 
 5.8 Website ของ ศปป.5 กอ.รมน. คือ  Website หน่วยงำน ศปป.๕ฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
(www.isoc5.net) 
 5.9 ส านักส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สกบ.กอ.รมน.) ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ กอ.รมน. มีอ านาจหน้าท่ีและอ านาจ เกี่ยวข้องในเรื่อง ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในด้านส่งก าลังบ ารุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณการ
ส่งก าลังบ ารุง รวมท้ังการก าหนดมาตรฐานราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและ
ประเมินผลในการส่งก าลังบ ารุง โดย ส่วนงานของ สกบ.กอ.รมน. ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าโครงการ    
ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ ไขปัญหา จชต. ได้แก่ ส่วนแผน          
(ผค.สกบ.กอ.รมน.) และแผนกพัสดุ (พด.สกบ.กอ.รมน.) 
 5.10 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     
(สนย.กอ.รมน.) ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 
ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาแผนงาน โครงการ และค า
ขอของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจ าปี และในโครงการ
พิเศษ รวมท้ังประสานการจัดทางบประมาณประจ าปี ตลอดจนตรวจสอบ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วย
รองให้เป็นไปตามแผนงาน โดย สนย.กอ.รมน. ได้ร่วมเป็นคณะท างานโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 5.11  ส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.
รมน.) ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ ก ำหนด
นโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติกำรด้ำนมวลชนและสำรนิเทศ ด ำเนินกำร
ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่ือสำรองค์กรและกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดย สมท.กอ.รมน. ได้
ร่วมเป็นคณะท างานโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

http://www.isoc5.net/
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๖. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท า โครงการ ปจว./ปชส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 



 
 

 

 ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.       
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 - แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จชต. 
 - โครงการบริหารจัดการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย  
 - กิจกรรมท่ี ๕ งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร 
 - การปฏิบัติการข่าวสาร ปจว./ปชส. และการประชาสัมพันธ์สนับสนุน การแก้ไชปัญหา จชต. 
 - การ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 - แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 - แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จชต. 
 - การ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 
7. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
 7.1 กระบวนการจัดท าโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความม่ันคงใน
การแก้ไขปัญหา จชต. มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

๑  
 
 
 
 

 
 
 
- 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. 
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เริ่มต้น 
 

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะท ำงำน 
โครงกำร ปจว./ปชส.ฯ 

 



 
 

 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 
๒ 
 

 
 

- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

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

 

๓  
 
 
 
 

 

- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- กรณีไม่ได้รับอนุมัติ 
ยุติ/ด าเนินการแก้ไข และ
ด าเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔  - ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- ฝ่ายแผน  
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 

- เพ่ือใช้ประกอบการ
เสนอขอรับการสนับสนุน
การด าเนินโครงการ 
 
 
 

๕  - ฝ่ายแผน       
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เอกสารประกอบ ด้ังน้ี 
1. หนังสืออนุมัติหลักการ
จาก ผอ.รมน.(เลขาธิการ 
กอ.รมน.ฯ รับค าสั่งฯ) 
หลักการเหตุผลของแต่ละ
โครงการ 
2. รายละเอียดประกอบ 
ความต้องการ (TOR)  
3. รายละเอียด
ประกอบการจ้าง  
4. รายชื่อคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 
5. คณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (TOR) 
6. คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
7. คณะกรรการตรวจรับ
พัสดุของแต่ละโครงการ 
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จัดกำรประชุมคณะท ำงำน
โครงกำร ปจว./ปชส.ฯ 

 

เตรียมข้อมูลรำยละเอียด
โครงกำรฯ   

 

เสนอ เลขำธิกำร กอ.รมน. อนุมัติ
โครงกำรฯ 

 

เสนอขอรับกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินโครงกำรไปยัง ผค.สกบ.

กอ.รมน. 
 

ไม่อนุมัติ 
 

อนุมัติ 
 

ยุติ 
 

แก้ไข 
 

ด าเนินการต่อไป 
 



 
 

 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

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

- สกบ.กอ.รมน. 
- สปง.กอ.รมน. 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ประมาณ 5 เดือน ซึ่งมี
ข้ันตอน ดังน้ี 
1. ขออนุมัติราคากลาง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 
3. อนุมัติแผนจัดหา 
4. แต่งต้ังคณะจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 
5. เปิดซองเสนอราคา 
6. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปที่ สปง.กอ.
รมน. 
7. ลงนามในสัญญา 

7 
 

 - ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เน้ือหาก่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ปจว./ปชส.ฯ  
คณะท างานฯ 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. นักวิชาการประจ าฝ่าย
แผนฯ 
6. คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

๘  - คณะท างานฯ - ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ 
- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- ตรวจหัวข้อเรื่อง
โครงการประเภทสารคดี/
ตรวจโครงร่างเน้ือหา
โครงการประเภทสิ่งพิมพ์ 

๙  - ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 

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

- โครงการประเภท     
สารคดีเพ่ือจัดท าบท
สคริปต์ 
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์เพ่ือจัดท าสิ่งพิมพ์ 
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 - คณะท างานฯ 
- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 

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

- โครงการประเภท     
สารคดี 
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์ 
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ด ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
สกบ.กอ.รมน. 

 

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจ
พิจำรณำกลั่นกรองเน้ือหำฯ 

 

คณะท ำงำนตรวจพิจำรณำกลั่นกรอง
เน้ือหำก่อนกำรเผยแพร่ฯ 

 
 

ขออนุมัติหัวข้อเรื่องโครงการฯ/ขอ
อนุมัติโครงร่ำงเน้ือหำฯ 

 
 

ตรวจบทสคริปต์เพ่ือจัดท าวิดีโอสารคดี/
ตรวจรำยละเอียดเน้ือหำโครงกำรฯ 

 
 



 
 

 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

11  - ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 

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

- โครงกำรประเภท 
สำรคดี 
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- คณะท างานฯ 
- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ 

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

- โครงการประเภท      
สารคดี     
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์ 

๑3  
 

- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.5ฯ 

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

- โครงการประเภท      
สารคดี 

14  
 
 
 
 

- ฝ่ายแผน
สบพ.ศปป.๕ฯ 

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

- โดยการออกอากาศ
จะต้องด าเนินการหลัง
การลงนามในสัญญา 
- โครงการประเภท
สิ่งพิมพ์ 

15  - ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ  
 
 
 
 
 

 

- ผู้บริหาร ศปป.๕ฯ 
- ฝ่ายแผน สบพ.  

ศปป.๕ฯ 

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

 
16  

 
 

 

- กรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
- ฝ่ายแผน 
สบพ.ศปป.๕ฯ  
 

- ฝ่ายแผน          
สบพ.  ศปป.๕ฯ 

- ส่งงานตามงวดงาน 

17 
 
 

 - กรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
 
 
 
 
 

- พด.สกบ.กอ.รมน. - ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
ทุกโครงการให้แล้วเสรจ็
ในปีงบประมาณ 
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ขออนุมัติบทสคริปต์เพ่ือจัดท ำ    
วิดีโอสำรคดี 

 

ตรวจวิดีโอสำรคดี ตำมบทสคริปต์
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว/            

ตรวจรำยละเอียดเน้ือหำสิ่งพิมพ์ 
 

ขออนุมัติวิดีโอสำรคดีเพ่ือน ำไป
ออกอำกำศ 

 

ขออนุมัติออกอำกำศโครงกำร
ประเภทสำรคดี/ขออนุมัติผลิต

สิ่งพิมพ์ 
 

เริ่มออกอำกำศโครงกำรประเภท
สำรคดีตำมแผนกำรออกอำกำศ 

ส่งงำนโครงกำร 

สิ้นสุด 

กรรมกำรตรวจรับพัสดุ         
(ตรวจรับงำนโครงกำร) 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท า ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน.  

 1. นขต.ศปป.5ฯ ส่งข้อมูลท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.             
 2. กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สบพ.ศปป.๕ฯ ตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  2.๑ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีลักษณะโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และสังคม
ส่วนรวม 
  2.2 ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
  2.๓ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็น
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2.๔ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีลักษณะลามก อนาจาร 
  2.๕ ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างขึ้น 
ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายและไม่เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีได้ถูกกระท าตามท่ีได้กล่าวมา
ซึ่งกระท าต่อภาพของผู้ตายและการกระท านั้นน่าจะท าให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 
 3. หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่ันกรองเนื้อหาข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
 4. ผู้ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Website กรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติใช้บริการงาน
ประชาสัมพันธ์ ต่อกรณีข้อมูลท่ัวไป เสนอผ่าน ผอ.สบพ.ศปป.๕ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติฯ  
            5. กรณีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และเรื่องส าคัญ อื่น ๆ  เสนอผ่าน         
รอง ผอ.ศปป.๕ฯ ตามสายการบังคับบัญชา ก่อนน าเสนอ ผอ.ศปป.๕ฯ เพื่ออนุมัติให้ประชาสัมพันธ์ฯ 

 6. เสนอ ผอ.ศปป.๕ฯ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้ประชาสัมพันธ์ฯ 
 7. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการประชาสัมพันธ์ตรวจทานก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 
 8. ส่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการอนุมัติ ผู้ดูแลระบบน าข้อมูลข่าวสาร ขึ้น Website 

 9. ระบบติดตามประเมินผล/ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ศปป.๕ กอ.รมน. 
  9.1 การประเมินผลของการให้บริการด้านเว็บไซต์ สบพ.ศปป.๕ฯ ได้ขอความร่วมมือ นขต.ศปป.๕ฯ 
ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับข้อเสนอแนะ ส าหรับการพัฒนา และปรับปรุง
เว็บไซต์ ตามแบบฟอร์มการประเมินผลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปป.๕ฯ ต่อไป  
  9.2 ประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
  9.3 ประเมินผลจากจ านวนพันธมิตรเว็บไซต์ 
   
 
 
 
 



 
 

 

 

7.2 กระบวนการจัดท า ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธผ์่าน Website ของ ศปป.5 กอ.รมน.   
      (www.isoc5.net) มีขั้นตอนการท างาน ดังนี ้  

  ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

๑   
 
- นขต.ศปป.5ฯ ส่ง
ข้อมูลที่ต้องการ 
ประชาสัมพันธ์ ให้  
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ  
 
 

 
 
- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 

 
 
- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 
 
 

2  - กรอกแบบฟอร์มขอ
อนุมัติประชาสัมพันธ์ 
- ตามแบบฟอร์มกำร
ขออนุมัติใช้บริกำร
งำนประชำสัมพันธ์ 
  

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- นขต.ศปป.๕ฯ/     
ผู้ขอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Website       
 

3  
 

- พิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลเบื้องต้น 
 

- หน.ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 

4  
 
 

กรณีข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป 
- ให้ข้อพิจารณา 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติต้อง
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง และ
ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  

 - ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 

5  
 
 

- เพ่ือกรุณาทราบ/ 
พิจารณาความ
เหมาะสม ก่อนน า
เรียน ผอ.ศปป.๕ฯ  
เพ่ืออนุมัติให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กรณี
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และเรื่องส าคัญ อื่น ๆ 

- รอง ผอ.ศปป.๕ฯ 
ตามสายการบังคับ
บัญชา 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 

เริ่มต้น 

นขต.ศปป.๕ฯ        
ส่งข้อมูล           

ประชำสัมพันธ์ฯ 
 

กรอกแบบฟอร์มขอ
อนุมัติประชาสัมพันธ์ 
ตามแนวทางที่ก าหนด 
 

-12- 

รอง ผอ.ศปป.๕ฯ เพ่ือ
กรุณาทราบ/อนุมัติการ

ประชาสัมพันธ์ฯ 
 

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

 
 

หน.ประชาสัมพันธ์ 
กลั่นกรองเบื้องต้น 

 

ไม่อนุมัติ 

แก้ไข 

ข้อมูล
ถกูต้อง 

ด าเนินการต่อไป 



 
 

 

  ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรั้บผิดชอบ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6  
 

- เพ่ือพิจารณาทราบ/
อนุมัติการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

7  
 

- เพ่ือให้ 
นขต.ศปป.๕ฯ ทราบ
ผลการพิจารณา 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 
 
 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

8  
 

 

- เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องที่
ได้รับอนุมัติฯ ผ่าน 
Website 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
สบพ.ศปป.๕ฯ 

- ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ
สบพ.ศปป.๕ฯ 

 
9  - แบบประเมินความ

พึงพอใจเว็บไซต์ของ 
ศปป.๕ฯ 
 

 
 
 

- สบพ.ศปป.๕ฯ - นขต.ศปป.๕ฯ 
- ศปนย.กอ.รมน.        
ภาค 4 สน. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบน าข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ข้ึน Website 

 
 

สิ้นสุด 

ระบบติดตาม/ประเมิน
ผลควมพึงพอใจเว็บไซต์ 

ศปป.๕ กอ.รมน. 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
การประชาสัมพันธ์ฯ 

 

 ผอ.ศปป.๕ฯ 
 

-๑๓- 



 
 

 

ภาคผนวก 

  
 1. ค าส่ัง ศปป.5 กอ.รมน. (เฉพาะ) ท่ี ๔๒/62 ลง 4 เม.ย. 62 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานตรวจพิจารณา
กล่ันกรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี  763/59  ส่ัง ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 25๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างาน
โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.   

4. หนังสือ ศปป.๕ กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๑๔/86 ลง 28 ม.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการโครงการ
ประกอบแผนงานของโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5. หนังสือ สนย.กอ.รมน.ด่วนมาก ท่ี นร ๕๑๐๓/1622 ลง 25 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน/
โครงการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

6. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๓/212 ลง 4 ก.พ. 63 เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน/โครงการของ    
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 7. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ลับ ท่ี นร 5103/105 ลง 16 ม.ค. 63 เรื่อง แจกจ่าย อฉก.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) 
 8. แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
 9. แบบฟอร์มกำรขออนุมัติใช้บริกำรงำนประชำสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณ 

และตดิตามประเมนิผล 

ศูนย์ประสานการปฏบิัตทิี ่๕ กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ                                                 
        หน้า 

- การจัดและหน้าท่ี                                                                                              ๑-๓ 

- อัตราก าลังพล                                                                                                  ๔ 

- รายชื่อก าลังพล ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล                             

  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.                                                                      ๕  

- ค าสั่ง ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล                                              

  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เรื่อง ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของก าลังพลฯ          ๖       

- หน้าท่ีความรับผิดชอบของก าลังพลฯ แยกตามสายงานของฝ่ายฯ ต่าง ๆ                              ๗-1๑ 

- ค าสั่ง ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล 
  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เรื่อง แผนการปฏิบัติงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563   1๒ 
      ผนวก ก กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน                                               1๓ 
      ผนวก ข แผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ                                                                 ๑๔-๒๐ 
      ผนวก ค ตารางการปฏิบัติงาน                                                                          ๒๑-๒๖ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผลศปป.๕ กอ.รมน. 

1. การจัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. 
    ๒.๑ภารกิจ 
 ประสานการปฏิบัติในการจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณของศปป.5กอ.รมน.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ โดยมีผู้อ านวยการ
ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๒.๒หน้าที่  
 ๒.๒.๑ตรวจสอบการจัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๒.๒.๒ จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
นโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๒.๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายใน
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ 
๒.๓ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          ๒.๓.๑วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน ก ากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบัติ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในสายงานที่รับผิดชอบดังน้ี 
๒.๓.๑.๑การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๓.๑.๒ พิจารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
         ๒.๓.๑.๓ รวบรวม วิเคราะห์สรุปภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
            ๒.๓.๑.๔ ติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนร่วมการประเมินผลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง, การรับการตรวจ
ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา  
            ๒.๓.๑.๕ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓.๑.๖ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในภาพรวมของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดของศปป.๕ กอ.รมน. 

ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล 

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายแผนงานโครงการ ฝ่ายประเมนิผล 

- ผอ.ส่วน 
- รอง ผอ.ส่วน 

- รอง หฝ่าย 

- หน.ฝ่าย 
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ช านาญการ ๒) 
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ปฏิบัติการ ๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 

- หน.ฝ่าย 
- นักวิชาการงบประมาณ(ช านาญการ ๒) 
- นักวิชาการงบประมาณ(ปฏิบัติการ ๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 

- หน.ฝ่าย 
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ช านาญการ ๒) 
- นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ(ปฏิบัติการ ๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 



 
 

 

๒.๓.๑.๗ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจ าปี รวมถึงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ
ของศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.๓.๑.๘ การควบคุมภายในของศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.๓.๑.๙ การจัดท ารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector ManagementQualityAwardหรือPMQA) ใน
ส่วนของศปป.๕ กอ.รมน.และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยข้ึนตรงศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.๓.๒ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดสมรรถนะที่มี
ความสามารถ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
         ๒.๓.๓ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. หน้าที่หน่วยรอง 
 ๓.๑ ฝ่ายแผนงานโครงการ 
  ๓.๑.๑ ภารกิจ 
 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน ก ากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบัติในการตรวจสอบ
การจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะ
พ้ืนที่เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และมีความสอดคล้องตามนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ของ
รัฐบาล 
  ๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.๑.๒.๑พิจารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ
ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๓.๑.๒.๒.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๓.๑.๒.๓.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๒ ฝ่ายงบประมาณ 
  ๓.๒.๑ ภารกิจ 
 ก ากับ ดูแลการจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ และงบประมาณของศปป.๕ กอ.รมน. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓.๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.๒.๒.๑การสรุปทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๓.๒.๒.๒รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 
 ๓.๒.๒.๓ก าหนดแผนปฏิบัติการของฝ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
 ๓.๒.๒.๔เป็นผู้แทนหน่วยร่วมประชุมจัดท างบประมาณ ตัวชี้วัดของศปป.๕ กอ.รมน. 
 ๓.๒.๒.๕การจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
 ๓.๒.๒.๖ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓.๓ ฝ่ายประเมินผล 
  ๓.๓.๑ ภารกิจ  
 จัดท าแผนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตามแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. ในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  ก ากับ ดูแลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี การ
ก าหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความสอดคล้องกับแผนงานโครงการฯ ท าการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติกับค่าเป้าหมายของหน่วยงานและสรุปผลการประเมินตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 
  ๓.๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.๓.๒.๑จัดท าแผนการตรวจประเมินแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. ประจ าปี 



 
 

 

 ๓.๓.๒.๒ก ากับ ดูแลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี ทบทวนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓.๒.๓วิเคราะห์ผลการปฏิบัติเทียบกับค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด และ
สรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชา ตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 
 ๓.๓.๒.๔ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 



 
 

 

 
ผนวก ก อัตราก าลังพล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ ต าแหน่ง ยศ จ านวน หมายเหตุ 
 ผู้อ านวยการกอง สูง / พ.อ.(พ.) ๑  
 รองผู้อ านวยการกอง ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๑  
 ฝ่ายแผนงานโครงการ    
 หน.ฝ่าย ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๑  
 นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ ช านาญการ/พ.ต.- พ.ท. ๒  
 นักวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปฏิบัติการ/ร.ต.- ร.อ. ๒  
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) ๒  
 ฝ่ายงบประมาณ    
 หน.ฝ่าย ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๑  
 นักวิชาการงบประมาณ ช านาญการ/พ.ต.-พ.ท. ๒  
 นักวิชาการงบประมาณ ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. ๒  
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) ๒  
 ฝ่ายประเมินผล    
 หน.ฝ่าย ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๑  
 นักวิชาการประเมินผล ช านาญการ/พ.ต.-พ.ท. ๒  
 นักวิชาการประเมินผล ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. ๒  
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) ๒  
 รวม  ๒๓  

   
สรุปอัตราก าลังพล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ ต าแหน่ง ยศ จ านวน หมายเหตุ 
 สรุป สูง / พ.อ.(พ.) ๑  
  ช านาญการพิเศษ / พ.อ. ๔  
  ช านาญการ/พ.ต.-พ.ท. ๖  
  ปฏิบัติการ/ร.ต.-ร.อ. ๖  
  ปฏิบัติการ/ช านาญงาน/ส.ต.-จ.ส.อ.(พ.) ๖  
   ๒๓  

 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
                   พ.อ.หญิง 

                                                     (กนกพร   เย็นอุทก) 
                                                   หน.ฝผค.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. 

                                                              พ.ย. ๖๒ 
 



 
 

 

 
ผนวก ข รายชื่อข้าราชการ สว่นแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ หมายเหตุ 
1 พ.อ.วราวุฒิ                มักการุณ ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
2 พ.อ.หญิงศิริรัตน์ ธูปกล ่ำ รองผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน./หน.ฝ่ายงบประมาณ   

๓ พ.อ.หญิงกนกพร เยน็อุทก หน.ฝา่ยแผนงานและโครงการ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.   

๔ พ.อ.ทองหล่อ มาธูป หน.ฝ่ายประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
๕ พ.อ.ฉัตรชัย      ศิร ิ นักวิเคราะห์แผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.  ศปนย. 
๖ น.ท.หญิงเพ็ญพิมล โกญจนานันท์ร.น. นักวิชาการงบประมาณ สผป.ศปป.5 กอ.รมน.  ศปนย. 
๗ พ.ท.หญิงวิไลวรรณ เพ่ิมศิลป์ นักวิชาการประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
๘ พ.ต.ประชุม สีคุณ นักวิเคราะห์แผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
๙. จ.ส.อ.ช ำนำญ นำสนม เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   

๑๐. จ.ส.อ.ดิลก มนตรี เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
๑๑. จ.อ.สุริยา ยะประทุม เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.   
1๒. ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม เจ้าพนักงานธุรการสผป.ศปป.5 กอ.รมน.  ศปนย. 

 
 

ตรวจถูกต้อง 
                        พ.อ.หญิง 

                                                            (กนกพร   เย็นอุทก) 
                                                            หน.ฝผค.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. 

                                                                        พ.ย. ๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- ส าเนาคู่ฉบับ – 
 
 

 
 
 

ค าสั่ง ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและ ติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 
5 กอ.รมน. 
ที่ /2563 

เรื่อง  ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการ ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. 

 

 เพ่ื อ ให้ ก ารด า เนินการภายใน  ส่ วนแผนงาน โค รงการงบประมาณ และติดตามประ เมิ นผล  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงสมควรก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานทั้งระบบมี ความราบรื่น 
รวดเร็วและสอดคล้องประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจหน้าท่ี ซึ่ง กอ.รมน. มอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงถือให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ให้ข้าราชการทุกนาย ปฏิบัติงานตามก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบค าสั่งน้ี 
 2.ข้าราชการทุกนาย ซึ่งรับผิดชอบงานใด ต้องจัดท าแฟ้มที่จะรวบรวม ซึ่งทางราชการก าหนดไว้ และ
เก่ียวข้องกับการอ้างอิงใช้ประโยชน์ในงานของตน รวมถึงการจัดท าสรุปวิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นข้ันตอนของแต่ละ
งานที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแทนกัน หรือการส่งมอบหน้าท่ีต้องให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทดแทน ภายในส่วนอย่างเหมาะสม และต้องพร้อมในการรับมอบงานเพ่ิมเติม ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ 
 3. ข้าราชการทุกนาย ต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี ท้ังกรณีการปฏิบัติงานทดแทนกัน หรือการรับมอบ
งานเพ่ิมเติม ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา รวมถึง การเอื้อประโยชน์ในองค์ความรู้ข้อมูล และข้อแนะน าซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ภายในส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. หัวหน้าฝ่ายทุกส่วน ต้องควบคุม ก ากับดูแล และอ านวยการ ให้ก าลังพลในส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดหรือมอบหมายด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางานในส่วน ให้มีความก้าวหน้าย่ิงข้ึน ส าหรับ
ก าลังพลทุกคนก็จะต้องถือปฏิบัติ และให้ความร่วมมือโดยเคร่งครัดเช่นกัน 
  5. ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบงาน รายงานหัวหน้าฝ่าย หรือผู้อ านวยการส่วน ทันทีเมื่อมีปัญหา หรือพบ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานจะต้องไม่ละเลยหรือละเว้นงานใดงานหน่ึง ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียหายต่อภารกิจโดยรวมของ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. หากเพิกเฉยจนเกิดความเสียหายถือเป็นความบกพร่องของข้าราชการผู้น้ัน 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 สั่ง    ณ    วันที่            พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 
 
 พ.อ. 
                                                                                  (วราวุฒิ     มักการุณ) 
                                                                     ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.หญิง                      ร่าง/ตรวจ           พ.ย. ๖๒ 
พ.ต.                            พิมพ์/ทาน          พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๑ 



 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. แยกตามงานของฝ่าย 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. พ.อ.วราวุฒิ  มักการุณ ผอ.สผป.ศปป.๕  

กอ.รมน. 
๑.ผู้อ านวยการส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามท่ีได้รับ
มอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง ในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน 
ก ากับดูแลบูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ดังน้ี 
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ทบทวน 
ก ากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบัติใน
การจัดท าแผนงาน โครงการของศปป.๕ กอ.
รมน. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กอ.รมน.และ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงด าเนินการบริหาร
งบประมาณ การเงินให้เป็นไปตามแผนงาน
และโครงการที่ศปป.๕ กอ.รมน.รับผิดชอบ 
ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลงานของหน่วย
ต่าง ๆ 
๒.ปกครองบังคบับัญชา และรับผิดชอบในการ
ด าเนินการทั้งปวงของส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล ให้
บรรลผุลส าเรจ็ตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
๓. ด าเนินการและก ากับดูแล งานหน้าที่
รับผิดชอบทั้งปวงของ สผป.ศปป.๕กอ.รมน. 
4. ด าเนินการเรื่องงบประมาณ และพิจารณา
กลั่นกรองที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์พิเศษ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ ธูปกล่ า รองผอ.สผป.ศปป.๕  
กอ.รมน. 

๑.ช่วยเหลือผู้อ านวยการส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามท่ีได้รับ
มอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง ในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน 
ก ากับดูแลบูรณาการ ประสานการปฏิบัติ  
๒. เลขาฯ การประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวัน
จันทร์ และสรุปน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
๓.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
3. 

ฝ่ายแผนงานโครงการ 
พ.อ.หญิง กนกพร  เย็นอุทก 

 
หน.ฝ่าย 

๑.ด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สพร.กอ.รมน. 
ทั้งหมด 
๒.ช่วยเหลือรองผู้อ านวยการส่วนแผนงาน
โครงการงบประมาณฯ เรื่องการประชุมประจ า
สัป ดาห์ ทุ ก วันจั นท ร์  แล ะส รุปน า เรี ยน
ผู้บังคับบัญชา 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. พ.อ.ฉัตรชัย  ศิริ นั ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น
โครงการ 
(ปฏิบัติงาน ศปนย.) 

๑.ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลิต /โครงการ กิ จกรรมและ ตัวชี้ วัด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ



 
 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ 
๒.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่
สงบในพ้ืนที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน 
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ 
ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
๓.ช่วยควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน. 
๕. ประเมินการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ กอ.รมน.  
๖.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. พ.ต.ประชุม  สีคุณ นั ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น
โครงการ 

๑.ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลิต/โครงการ กิ จกรรมและ ตัวชี้ วัด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ 
๒.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่
สงบในพ้ืนที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน 
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ 
ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
๓.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล 
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน. 
๔.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. จ.อ.สุริยา  ยะประทุม เจ้าพนักงานธุรการ ๑. ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ รับ ส่ง
หนังสือ ลงทะเบียน  ร่างหนังสือ เตรียมการ
ประชุม การบันทึกข้อมูลท าบันทึกประชุมสั่ง
การการประชุมประจ าสัปดาห์/ลงข้อมูล VTC 
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส่วนแผนงาน 
๓.รวบรวม ผลงานในส่ วนงานรับผิดชอบ 
ส าหรับเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๔.ท าความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
๕.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 
 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ฝ่ายงบประมาณ 

พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ ธูปกล่ า 
 
รอง ผอ.สผป.ฯ/หน.ฝ่าย 

๑.การสรุปทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ
ตัวชี้ วั ด  ผลส า เร็จ  ผลสั มฤท ธิ์  แล ะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 
และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ ง ๒ ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ ด้าน
การพัฒนาเพื่อความม่ันคง  
๒.รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ าย และผลการปฏิ บั ติ งานของ
ปีงบประมาณ ของส่วนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 
จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ ง ๒ 
ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ 
ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ๓.ช่วย
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.เป็นผู้แทนหน่วยร่วมประชุมจัดท า
งบประมาณ ตัวชี้วัดของศปป.๕ กอ.รมน. 
๕.การจัดท าควบคุมภายใน 
๖.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

๗. น.ท.หญิง เพ็ญพิมล  
โกญจนานันท์ร.น. 

นักวิชาการงบประมาณ ๑.ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลิต/โครงการ กิ จกรรมและ ตัวชี้ วัด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง, ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง และ
ด้านการสร้างความเข้าใจ 
๒.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปภาพรวมในการ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความ
ต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่
สงบในพ้ืนที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน 
ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคง และ 
ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
๓.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล 
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน. 
๔. ประเมินการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง



 
 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติราชการ กอ.รมน.  
๕.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. จ.ส.อ.ช านาญ  นาสนม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑.ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ รับ ส่ง
หนังสือ ลงทะเบียน เตรียมการประชุม การ
บันทึ ก ข้อมู ลของฝ่ ายงบประมาณ  ส่ วน
แผนงานโครงการงบประมาณและติดตาม
ประเมินผล 
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณ 
๓.รวบรวม ผลงานในส่ วนงานรับผิดชอบ 
ส าหรับเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๔.ท าความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
๕.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๙. 

ฝ่ายประเมินผล 
พ.อ.ทองหล่อ  มาธูป 

 
หน.ฝ่าย 

๑.จัดท าแผนการตรวจประเมินแผนงาน/
โครงการของศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณประจ าปี  รวมถึงตัวชี้ วัดและ
ผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/โครงการของศปป.๕ กอ.
รมน. 
๓.วิเคราะห์ผลการปฏิบัติกับค่าเป้าหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการประเมิน
รายงานผู้บังคับบัญชา 
๔.ก าหนดแผนการตรวจประเมินของฝ่าย
ประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณ
และติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
๕. เข้าร่วมการสัมมนาท่ีเก่ียวข้อง สพร.กอ.รมน. 
รวมทั้งคณะกรรมการต่างๆ 
๖. ด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์พิเศษ 
๗.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1๐. พ.ท.หญิง วิไลวรรณ 
เพ่ิมศิลป์ 

นักวิชาการประเมินผล ๑.ควบคุม ตรวจสอบในการประเมินผล
แผนงานโครงการของศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.ก าหนดแผนการตรวจประเมินของฝ่าย
ประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณ
และติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
๓.ประเมินการแก้ไขปัญหา จชต. /ติดตามตัวชี้วัด 
๔. จัดสัมมนาแก้ไขปัญหา จชต. /ติดตามตัวชี้วัด 
๕. งานนวัตกรรมของ สพร.กอ.รมน. 
๖. เข้าร่วมประชุมด้านงานวิจัย 
๗.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๑. จ.ส.อ.ดิลก  มนตรี เจ้าพนักงานธุรการ ๑. ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ รับ ส่ง



 
 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หนังสือ ลงทะเบียน   
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานโครงการ 
๓.รวบรวม ผลงานในส่ วนงานรับผิดชอบ 
ส าหรับเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๔.ท าความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
๕.ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1๒. ส.ท.หญิง ธาริณี  เนียมหอม เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปฏิบัติงาน ศปนย.) 

๑.ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ รับ ส่ง
หนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือ เตรียมการ
ประชุม การบันทึกข้อมูลของฝ่ายประเมินผล 
ท าบันทึกประชุมสั่งการการประชุมประจ า
สัปดาห์/ลงข้อมูล VTC 
๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการ
งบประมาณและติดตามประเมินผล 
๓.รวบรวม จัดท ารายงานสถิติ ผลงานในส่วน
งานรับผิดชอบ ส าหรับเสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.ท าความสะอาด เก็บรักษา อุปกรณ์ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
๕.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
 
 

 
 

ค าสั่ง ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและ ติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 
5 กอ.รมน. 

ที่       /2563 
เรื่อง  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 เพ่ื อ ให้ ก าร ด า เนิ น งานขอ ง  ส่ วน แผ น งาน โค ร งการงบ ป ระม าณ แล ะ ติ ดตาม ป ระ เมิ น ผ ล  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ด าเนินดังน้ี 
 1. ให้ทุกฝ่ายยึดกรอบแนวคิด (ผนวก ก) เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือโครงการ 
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการริเริ่ม วินิจฉัยในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจ าท่ัวไป 
 2. ให้ถือแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (ผนวก ข) เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจ าตาม
หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้ ตามปฏิทินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ผนวก ค) 
  3. การด าเนินการตามผนวก ก, ข และ ค น้ี เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ ของ ส่วนแผนงาน
โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. หากฝ่ายใดมีความริเริ่มอย่างอื่น หรือ
แนวทางปฏิบัติอื่นที่สมควรจะแก้ไขไปจากแนวทางเดิม เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ให้แจ้ง ผอ.ส่วนแผนงาน
โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 สั่ง    ณ    วันที่            พฤศจิกายน    พ.ศ. 2562 
 
 พ.อ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.หญิง                      ร่าง/ตรวจ           พ.ย. ๖๒ 
พ.ต. พิมพ์/ทาน          พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๑ 



 
 

 

ผนวก ก กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการ เพ่ือให้ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับประโยชน์ในการด าเนินการ ด้านการจัดท า
แผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ  ด้านการประเมินผล อย่างสูงสุด โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 ๑.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน ก ากับดูแล บูรณาการ ประสานการปฏิบั ติ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในสายงานที่รับผิดชอบดังน้ี 
 ๑.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติการในภาพรวม รองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 
ใ น พ้ื 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 ข้ึ น ค ร อ บ ค ลุ ม  ๒  ด้ า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
ด้านความมั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  
 ๑.๒ พิจารณาภาพรวมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วั ด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ง ๒ ด้านด้านความมั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  
 ๑.๓ รวบรวม วิเคราะห์สรุปภาพรวมในการเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและความต้องการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ท้ัง ๒ ด้านประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง และ ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  
 ๑.๔ ติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมการประเมินผลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง, การรับการตรวจ
ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา  
 ๑.๕ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ของส่วนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. และปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้ง ๒ ด้านประกอบด้วยด้านความมั่นคง 
และ ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  
  ๑.๖ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดของศปป.๕ กอ.รมน. 
 ๑.๗การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจ าปี รวมถึงตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ
ของศปป.๕ กอ.รมน. 
 ๑.๘ การควบคุมภายในของของศปป.๕ กอ.รมน. 
 ๑.๙ การจัดท ารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector ManagementQualityAwardหรือPMQA) ใน
ส่วนของศปป.๕ กอ.รมน.และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยข้ึนตรงศปป.๕ กอ.รมน. 
๒.ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดสมรรถนะที่มีความสามารถ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผนวก ข แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ฝ่ายแผนงานโครงการสผป.ศปป.5 กอ.รมน. 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

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

 

- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งรำยละเอียด 
แผนงำน/โครงกำร จำก นขต.ฯ 
- รวบรวมรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร จำก 
นขต.ฯ เพ่ือส่งให้ฝ่ำยงบประมำณ ส ำหรับเตรียม 
เสนองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีถดัไป 

ส.ค. 

2 ท ำตำรำงกำรปฏิบติัตำม 
แผนงำน/โครงกำร
ของศปป.๕ กอ.รมน. 
 

- สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำร 
ด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร 
-รวบรวมรำยละเอียดแผนงำนและจดัหำตำรำง 
กำรปฏิบติังำนตำมช่วงเวลำของแต่ละโครงกำร  
-ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรท่ีก ำหนด 

ก.ย. 

3 โครงการการติดตามและ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานใน
การแก้ปัญหา จชต. 
 
 

- เสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณบูรณาการ 
ทั้งหมด 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการของ ศปป.๕ กอ.รมน. 
- วางแผนการปฏิบัติตามโครงการฯ 
- ยืมเงินและจัดท าเอกสารประกอบการใช้หน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
-ลงค าสัง่ให้ปฏิบัติงาน 
-ท าหลักฐานการใช้เงินยืม 

ต.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 

๔ ก ากับดูแลงานด้านธุรการ - ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร 
- แยกเร่ืองให้กบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ 
ด ำเนินกำร 
-ท ำหนงัสือเวียนแจง้ให้ นขตสผป.ฯ 
ทรำบและปฏิบติั 
- ติดตำมงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
- รวบรวมงำน จดัท ำแฟ้มงำน 

ทุกสัปดำห์ 

๕ เตรียมกำรจดักำรประชุม
ประจ ำสัปดำห์ 
และประชุม VTC กบั กอ.
รมน.ภำค ๔ สน. 

รายงานการสั่งการผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์ และวันพุธ 
(เฉพาะวันที่ สผป.ฯ รับผิดชอบ) 
๑.ท าตารางการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา 
๒. ท าเพาเวอร์พ้อยด์เสนอที่ประชุม 
๓. จดรายงานการประชุม 
๔. สรุปผลการประชุม 

 

ทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
๖. ประชุมกำรจดัท ำแผนงำน/

โครงกำร 
ของ จชต. 

เข้าร่วมประชุมกำรจดัท ำแผนงำน/โครงกำร 
ของ จชต. 

ต้นปี งป. 

๗. จดัท ำแผนกำรปฏิบติังำน
ประจ ำปี 

- รวบรวมงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมสรุปและจัด 
แถลงแผน 
-จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1 งบประมาณ ขออนุมัติเงินประจ างวด งวดที่ 1 และงวดที่ ๒ ต.ค./มี.ค. 
  รายงานประจ าเดือน ภายในวันที่ ๕  

ของเดือนถัดไป 
  รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายรายไตรมาส หลังสิ้นไตรมาส  

๑๐ วัน 
  จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (เพ่ิมเติม) 

ตามความต้องการของหน่วย 
ม.ค.- ก.ค. 

(ตามปฏิทินงบประมาณ) 
  จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น  

(Pre-Ceiling) ส่ง สปง.กอ.รมน. 
ต.ค.-ม.ค. 

(ตามปฏิทินงบประมาณ) 
  เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการความต้องการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามกรอบวงเงินที่ได้รับ
แบ่งสรร 

เม.ย.-พ.ค. 
(ตามปฏิทินงบประมาณ) 

  ประชุมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี(ครัง้สุดท้าย) 

มิ.ย. 
(ตามปฏิทินงบประมาณ) 

  เตรียมข้อมูลส าหรับแถลงป้องกันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯและคณะอนุ
กรรมาธิการด้านต่างๆ 

มิ.ย.-ก.ค.  
(ตามปฏิทินงบประมาณ) 

  ขออนุมัติแผนงาน/โครงการแผนงานปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ส่ง สปง.กอ.รมน. 

ส.ค.-ก.ย.  
(ตามปฏิทินงบประมาณ) 

  ส่งคืนงบประมาณประจ าปี ท่ีหมดความจ าเป็น 
 

เมื่อหมดความจ าเป็น 
 ครั้งสุดท้าย เดือน ก.ค. 

  รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการจาก ทุกส่วนฯ 
เพ่ือจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 

ส.ค.-ก.ย. 

  ให้ ส่วนต่างๆ ส่งรายงานควบคุมภายในระจ าปีของแต่
ละส่วนฯ ส่งให้ ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 ฯ 

ก.ย. 

  รายงานการควบคุมภายในของหน่วยประจ าปีเสนอ 
สปง.กอ.รมน. 

ต.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ฝ่ายประเมินผลสผป.ศปป.5 กอ.รมน. 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ก าหนดสถาบันการศึกษาภายนอกใน
การด าเนินการโครงการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 

-ประสาน สถาบันการศึกษาภายนอกให้ 
ส่ง Propasal 
- เชิญประชุมคณะท างานวิจัย ศปป.๕ฯ 
เพ่ือคัดเลือกสถาบันการศึกษา 

๒-๓ สัปดาห์ 

2 ขออนุมัติหลักการให้ 
สถาบันการศึกษาภายนอก  
ด าเนินงานโครงการวิจัยส ารวจ 
ทัศนคติและความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความ 
ไม่สงบในพ้ืนที่จชต. ประจ าปี 
งบประมาณ 

- ด าเนินการขออนุมัติหลักการให้สถาบัน 
การศึกษาภายนอก ด าเนินงานโครงการ 
วิจัยฯ ต่อเลขาธิการ กอ.รมน.  

๓-๔ สัปดาห์ 

3 จัดประชุมหารือในการก าหนด
แนวทาง/วิธีวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาท่ีได้คัดเลือก 
ให้ด าเนินโครงการวิจัยฯ 
 
 

- จัดประชุมคณะท างานวิจัย ศปป.๕ฯ  
เพ่ือหารือแนวทาง/วิธีวิจัยร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาท่ีได้คัดเลือกให้ด าเนิน 
โครงการวิจัยฯ๒-๓ ครั้ง 
- ปรับแบบสอบถามให้ตรงกับนโยบาย 
 และยุทธศาสตร์ชาติ 

๓-๔ สัปดาห์ 
 
 
 

๓ สัปดาห์ 

4 ขออนุมัติวิธีด าเนินการวิจัย/
แบบสอบถาม ต่อเลขาธิการ  
กอ.รมน./ผอ.ศปป.๕ฯ 

- ด าเนินการขออนุมัติหลักการ 
วิธีด าเนินการวิจัย/แบบสอบถามของ 
สถาบันการศึกษาภายนอกด าเนินงาน 
โครงการวิจัยฯ ต่อเลขาธิการ กอ.รมน./ 
ผอ.ศปป.๕ฯ 

๓ สัปดาห์ 

5 ประสานการปฏิบัติในการเก็บข้อมูล 
และการรายงานผลการวิจัยกับสถาบัน
ภายนอก 

- ติดตาม ประสานการปฏิบัติในการเก็บ 
ข้อมูล และการรายงานผลการวิจัยกับ 
สถาบันภายนอก 

๖ สัปดาห์ 

6 รายงานผลการด าเนินกาโครงการ 
ติดตามและประเมินผลฯโครงการวิจัย
ส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในพ้ืนที่ จชต.  เสนอต่อเลขาธิการ      
กอ.รมน.เพ่ือขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับแผนงาน/โครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

-สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
ติดตามและประเมินผลฯ โครงการวิจัย 
ส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความ 
ไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. 

๒ สัปดาห์ 

7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
แจกจ่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ท าหนังสือประทับตรา ถึงหน่วยที่ 
เก่ียวข้อง เช่น กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,  
สนย.กอ.รมน.  

๑ สัปดาห์ 



 
 

 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

8 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับ
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑. ขออนุมัติจัดสัมมนาฯ  
๒.วิทยุแจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
๓. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประธาน 
 วิทยากรบรรยาย ค ากล่าว สถานที่ 
 อาหาร หลักฐานการเบิก-จ่าย 
๔. ก าหนดหัวข้อและจัดกลุ่มการสัมมนาฯ 
๕. สรุปผลการสัมมนาฯ  
๖. ท าเรื่องขออนุมัติใช้ตัวชี้วัดฯ 
๗. แจ้งให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดทราบ 
การด าเนินการด้านการเงิน 
๑. ท าเรื่องยืมเงิน (ผ่าน กง. ของหน่วย) 
๒. ท าเรื่องขอรับการสนับสนุนวัสดุส าหรับ 
    การสัมมนาฯ 
๓. ด าเนินการเรื่องใช้หน้ีเงินยืม ตาม 
แบบฟอร์ม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการก่อน
การจัดสัมมนาอย่าง
น้อย ๑ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการก่อน
การจัดสัมมนาอย่าง
น้อย ๓ สัปดาห์ 
- ภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากท่ีได้รับ 
เงินยืม 

9 การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
จชต. 

๑. เดินทางไปให้ข้อเสนอแนะ และปัญหา 
ของหน่วยในพ้ืนที่ 
๒. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยส่งตัวชี้วัด ตาม 
ไตรมาส ๑-๔ 
๓.ประสานติดตามหน่วยให้ส่งตัวชี้วัด 
๔. สรุปรายงานผลการประเมิน 
๕. เมื่อรายงานได้รับอนุมัติแล้ว ท าหนังสือ 
ประทับตราแจ้งให้หน่วยด าเนินการ 
ประเมินทราบ 
๖. การติดตาม และประเมินผลหลังสิ้น 
ไตรมาสโดยชุดประเมินที่ลง ศปนย.ฯ 

หลังจบไตรมาส 
1,2,3 และ 4 

10 สพร.กอ.รมน. 1. จัดท าค ารับรองการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ของ ศปป.5ฯ ประจ าป ี
    งบประมาณ 2563 จ านวน ๓ 
    องค์ประกอบ รวม ๕ ตัวชี้วัด/ส่งรอบ 
 3/6/9/12เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1ร้อยละของผลการประเมินการ
จัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ 
หน่วยที่เข้ารับการประเมิน การจัดเตรียมสนาม
รบด้านการข่าว (IPB)ในพ้ืนที่ จชต. 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อการแก้ไขปัญหา จชต.  
ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 
จชต. ของรัฐ  
ตัวชี้วัดที่ 4ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติของ
หน่วยตามข้อสั่งการของ 
ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต. 
ตัวชี้วัดที่ 5สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงด้าน
ความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. ในภาพรวมลดลง เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

 



 
 

 

 
ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
11 สพร.กอ.รมน. จัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในองค์ประกอบที่ 
๓ จ านวน  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 1.2แผนงานการปรับปรุงเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
- เข้าร่วมประชุมหารือกับ สพร.กอ.รมน. เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้าน
ความมั่นคง จชต.(SMIC) 
- ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การ กอ.รมน. ในหมวดที่เกี่ยวข้อง 
หมวด 1 : การน าองค์การ 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย 
  หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
               การเป็นภารกิจขององค์กร 
  หมวด 3 : การให้ความส าคัญกับ 
               ผู้รับบริการ (การตอบสนอง 
Stakeholder) 
  หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  
  หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมวด 1-4 และ ๖ 
โดยจัดประชุมวันละ 
1 หมวด 

13 สพร.กอ.รมน. จัดท าผลลัพธ์การด าเนินงาน หมวด 7 
ข้อ ๗.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธ
กิจ (ตัวชี้วัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์)  
-สถิติการก่อเหตุรุนแรงเก่ียวกับความมั่นคงใน
พ้ืนที่ จชต. ในภาพรวมลดลง เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา  
ข้อ ๗.๒ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้าน
ผู้รับบริการและประชาชน (ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต่อ
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ของ
รัฐ 
(ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ) 
- ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ

เริ่มต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณ
ส าหรับข้อมูลที่
น ามาสนับสนุน
ตัวชี้วัดให้กับ สพร.
กอ.รมน. ได้จาก 
ตชว. จากการแก้ไข
ปัญหา จชต. กับ 
ตชว. การประเมิน
ตนเอง 
(ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒) 
 



 
 

 

แก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาลและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
ข้อ ๗.๕ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้าน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดผลกระทบจากการ
ด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ) 
- จ านวนครัวเรือนกลุ่มคนเปราะบางที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ในพ้ืนที่ จชต. ได้รับการ
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้าน
สังคม) 
- ร้อยละของจ านวนกลุ่มคนเปราะบาง 11 
ประเภท สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตดี
ข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(ตัวชี้วัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้าน
สาธารณสุข) 
- อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ จชต. ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ
ปีที่ผ่านมา 



 
 

 

ล าดับ งาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

14 นวัตกรรม/สพร.กอ.รมน. 
 

1. ป ระชุ มภ ายใน นขต.ศปป .5  กอ.รมน . 
(คณะท างานนวัตกรรมของหน่วย)เรื่องนวัตกรรม
ใหม่ที่จะส่งเข้าประกวดในปี 2563 
    ครั้งที่ ๑ วันที่ ..... เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานฯ 
และชี้แจงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท า
นวัตกรรมของหน่วย 
    ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ เรื่อง การน าเสนอ
โครงร่างนวัตกรรมฯ โดย... และจัดท าแผนงาน/
โครงการของหน่วย 
    ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ เรื่อง น าเสนอ
ความก้าวหน้าการจัดท านวัตกรรม 
 
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. ประจ าปี ๒๕๖๓ ประมาณเดือน ส.ค. 
๖๓ ศปป.๕ กอ.รมน. ส่งเรื่อง โครงการระบบ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (GIS) สนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านความ
มั่นคงในพ้ืนที่ จชต. (DATA CHART) 
 

 

15 สพร.กอ.รมน.โดย ศดม.กอ.รมน. 
 

1.การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน.  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมสรุปรายงานการประชุม 
2. .การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.
รมน.  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ คณะกรรมการเพ่ือการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กอ.รมน. เห็นชอบโครงการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลของ ศปป.๕ กอ.รมน. (ISOC 05 DATA 
BANK) โดยให้ปรับวัตถุประสงค์โครงการให้
สอดคล้องกับ เน้ือหาที่ จะด า เนินการ (ตัด
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ออก เน่ืองจากปัจจุบัน ศปป.
๕ กอ.รมน. ยังไม่สามารถด าเนินการได้) 

 

 

16 วท.กห. 1. เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการบริหารชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาการทางด้าน
ยุทโธปกรณ์ฯ ณ สป. พร้อมสรุปรายงานการ
ประชุม 
2. วท.กห.ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เสนอข้อมูล
ความต้องการงานวิจัยส าหรับใช้งานในพ้ืนที่ จชต. 
ในการจัดสร้างต้นแบบโครงการจัดสร้างระบบกัก
เก็บพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 kW-hr ของ พท.ศอพท. 
3.การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
สทป . กับ  กอ .รมน.ภาค ๔  สน.จ านวน ๒ 
โครงการ คือ โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์
เก็บกู้ วัตถุระเบิด (EODRobot) เพ่ือสนับสนุน
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ตารางการปฏิบัติงานประจ าปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 
 

ล าดับ แผนงานที่ต้องปฏิบัติ ห้วง 6 เดือนแรก ห้วง 6 เดือนหลัง หมายเหตุ 
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              
1 โครงการอ านวยการและประเมินผล              
2 การติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา จชต.              

 
    ตรวจถูกต้อง 

      พ.อ. 
          (วราวุฒิ   มักการุณ) 

          ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 
           พ.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ตารางการปฏิบัติงานประจ าปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 

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

 ฝ่ายงบประมาณ              
1 ขออนุมัติเงินประจ างวด งวดที่ 1 และงวดที่ ๒              
2 รายงานประจ าเดือน             ภายในวันที่ 5  

ของเดือนถัดไป 
3 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายรายไตรมาส             หลังสิ้นไตรมาส  

10 วัน 
4 จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี(เพ่ิมเติม) ตามความต้องการ 

ของหน่วย 
             

5 จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น  (Pre-Ceiling)  
ส่ง สปง.กอ.รมน. 

             

6 เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับแบ่งสรร 

             

7 ประชุมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ครั้งสุดท้าย)              
8 เตรียมข้อมูลส าหรับแถลงป้องกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯและคณะอนุกรรมาธิการด้านต่างๆ 
             

9 ขออนุมัติแผนงาน/โครงการแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ส่ง สปง.กอ.รมน. 

             

10 ส่งคืนงบประมาณประจ าปีที่หมดความจ าเป็น              
11 รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากทุกส่วนฯ เพ่ือจัดท าข้อเสนองบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีถัดไป 
             

12 รายงานการควบคุมภายในของหน่วย (แบบติดตาม) เสนอ สปง.กอ.รมน.              
13 ให้ ส่วนต่างๆ ส่งรายงานควบคุมภายในประจ าปีของแต่ละส่วนฯ ส่งให้  

ฝ่ายงบประมาณ สผป.ศปป.5 ฯ 
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ล าดับ แผนงานที่ต้องปฏิบัติ ห้วง 6 เดือนแรก ห้วง 6 เดือนหลัง หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 รายงานการควบคุมภายในของหน่วยประจ าปีเสนอ สปง.กอ.รมน.             ภายใน 31 ต.ค. 
15 ประชุมก าหนดความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษประจ าปี              
16 อนุมัติความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษประจ าป ี              
17 ขออนุมัติเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือบรรยาย/สาธิต ต่อกรมยุทธบริการที่เกี่ยวข้อง              
18 ขออนุมัติน าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือบรรยาย/สาธิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต.ต่อ

เลขาธิการกอ.รมน. 
             

19 รายงานผลการสาธิตผลิตภัณฑ์แจกจ่ายกรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องสนย.กอ.รมน.
และ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. 

             

 
 
 
 

    ตรวจถูกต้อง 
      พ.อ. 

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

           พ.ย. 62 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

ตารางการปฏิบัติงานประจ าปีของ สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ฝ่ายประเมินผล              
1 สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 4              
2 รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน.              
4 จัดประชุมสัมมนาฯ เพ่ือปรับตัวชี้วัด              
5 รายงานขออนุมัติใช้ตัวชี้วัด              
6 เดินทางไปเก็บข้อมูลตัวชี้วัดไตรมาส 1              
7 สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 1              
8 เดินทางไปเก็บตัวชี้วัดไตรมาส 2              
9 สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 2              

10 รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน.ไตรมาส ๓              
11 เดินทางไปเก็บข้อมูลตัวชี้วัดไตรมาส 3              
12 สรุปรายงานผลการประเมินไตรมาส 3              
13 รายงานตัวชี้วัดส่ง สนย.กอ.รมน. ไตรมาส ๔              
14 โครงการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจ  

(โดยสถาบันการศึกษาภายนอก) 
             

 - ประสานสถาบันการศึกษาภายนอก 
(ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ)+ปรับแก้(พิจารณาร่วม) 

             

 - ขออนุมัติหลักการให้สถาบันการศึกษาภายนอกด าเนินการโครงการฯ              
 - ขอรับการสนับสนุน งป. และการด าเนินการจัดจ้าง              
 - เซ็นสัญญาจัดจ้าง              
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 - จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล              
 - พิจารณาร่วม (โดย ศปป.5ฯ)/ปรับแก้เครื่องมือฯ              
 - ขออนุมัติใช้เครื่องมือฯ              
 - การด าเนินการตามแผน/ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล              
 - ส่งรายงานผลฯ              

 
    ตรวจถูกต้อง 

      พ.อ. 
          (วราวุฒิ   มักการุณ) 

          ผอ.สผป.ศปป.5 กอ.รมน. 
           พ.ย. 62 

 
 


