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บทคัดย่อ

เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุน 
  งานความมั่นคง

	 	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง	 

การด�าเนินงาน	 ศักยภาพ	 และโอกาส	 (Strengths	 &	 Opportunities)	 ของ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจสนับสนุนงานความมั่นคง	 รวมถึง	 ศึกษา 

จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	 Threats)	 ในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุนงานความมั่นคง	 

รวมถึง	 ศึกษาแนวทางและบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง	 ส�าหรับขอบเขตของการวิจัย 

มุ ่งเน้นการปฏิบัติงานและการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ทั้ง	 กองบัญชาการ	 ส�านักงานทหารพัฒนา	 ส�านักงานสนับสนุน	 หน่วยพัฒนาการ

พิเศษ	 และ	 ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	 นทพ.	 รวมถึง	 สนภ.1	 –	 5	 ทั้งหมด

ในภาพรวม	 ห้วงปี	 2560	 โดยด�าเนินตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิด ้วยการสัมภาษณ์	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม	 การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารเกี่ยวกับ

หน่วยบัญชาทหารพัฒนา	 โดยเน้นโครงการต่างๆ	 ของหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาที่มีอยู ่	 รวมทั้งแนวโน้มสถิติต่างๆ	 ที่ผ่านมา	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ในการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 และแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา	 เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนาเพื่อให้สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานด้านงานความมั่นคง 

ได้อย่างสมบูรณ์	รวมถึง	วิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analysis)	วิเคราะห์ค่าความถี่และ

ร้อยละ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)



	 	 ผลการวจิยัพบว่า	 โครงสร้าง	นทพ.	 และการด�าเนนิงานและการปฏบิตังิาน 

ของหน ่วยบัญชาการทหารพัฒนามีความเหมาะสม	 ส ่งผลท�าให ้หน ่วย

บัญชาการทหารพัฒนาเป ็นหน ่วยงานหลัก ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน 

งานความมั่นคงของกองทัพไทย	 ในด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงและเตรียม

ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล	 ชุมชน	 พื้นที่	 เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ	

และประชาชน	 เพื่อให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย	 โดยมีพันธกิจ 

ที่ส�าคัญ	 คือ	 (1)	 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 และส่งเสริมการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (2)	 สนับสนุน

ภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ	

การช่วยเหลือประชาชน	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	

และ	 (3)	 สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของชาต ิ

ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น	 ตามที่ ได ้รับมอบหมาย	 ส�าหรับข ้อเสนอแนะ 

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 มิติภายนอกในระดับหน่วย	 คือ	 การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 

ของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศ	 และการช่วยเหลือ

ประชาชนยังคงต้องด�าเนินการต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีทุรกันดาร	 

ส่วนมิติภายใน	 คือ	 การพัฒนาขีดความสามารถก�าลังพล	 มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลัง

พลให้มีความรู้ในทุกด้าน	 สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป	 การปรับ

โครงสร้างการจดัองค์กร	เพือ่ตอบสนองงานการพฒันาเพ่ือความมัน่คง	และการช่วย

เหลอืประชาชนจะท�าให้หน่วยสามารถด�าเนนิการได้ในทุกรูปแบบ	สามารถเผชญิต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ค�าน�า

	 ในสภาวการณ์ปัจจุบันการด�ารงไว้ซ่ึงเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน ์

ของชาติ 	 หน ่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 (นทพ.)	 ซึ่ ง เป ็นหน ่วยขึ้นตรง 

กองบัญชาการกองทัพไทย	 มีหน้าที่พิจารณา	 เสนอความเห็นเก่ียวกับ	 นโยบาย

วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการพัฒนาประเทศเพื่อ 

สร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ

อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย	 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด�าเนินงาน 

พัฒนาช ่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต ่างๆ	 ตาม	 8	 แผนงานหลัก	 ดังนี	้ 

(1)	 แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม	 ถนนหนทางนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 

น�าความเจริญเข้าไปสู ่ท้องถิ่นพร้อม	 ๆ	 กับการน�าผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ 

ตลาด	 (2)	 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	 (3)	 แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า	 

(4)	 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ	 (5)	 แผนงานการสาธารณสุข	 

(6)	แผนงานการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(7)	แผนงานการประชาสัมพันธ์และ

จิตวิทยา	(8)	แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ

	 ผู ้วิจัยจึงหยิบยกการด�าเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนาอันมีประเด็นยุทธศาสตร์	 (Strategy	 issue)	 4	 ประเด็น	 ท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความส�าเร็จตามเป้าประสงค์	 ได้แก่	 (1)	 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	 1	

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 (2)	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาศักยภาพ

ของ	 คน	 ชุมชน	 พื้นที่	 ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 (3)	 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 	 3	 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญเร ่งด่วนของชาติ	 และ	 

(4)	 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 การพัฒนาองค์กร	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ	

นโยบายของรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

ด้านการป้องกันประเทศ	 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ	 นโยบายของกระทรวง

กลาโหม	 และ	 นโยบายและวิสัยทัศน ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 



โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง	 ความเหมาะสม	 และบทบาทต่างๆ	 ของหน่วย

บญัชาการทหารพฒันา	 เพือ่สนบัสนนุงานความมัน่คง	 อนัจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะและ

บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานความมั่นคงที่มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
บทน�า

1.1		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัการด�ารงไว้ซึง่เอกราชอธปิไตยและผลประโยชน์ของชาติ	

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา	 (นทพ.)	 ซึง่เป็นหน่วยขึน้ตรงกองบญัชาการกองทพัไทย	 

มหีน้าทีพ่จิารณา	เสนอความเหน็เกีย่วกบั	นโยบายวางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน 

และด�าเนินการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจ 

ของรัฐในการพัฒนาชาติป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือ

ประชาชน	ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย	 โดยมีการจัดหน่วย

ประกอบด้วย

	 กองบัญชาการ	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา	 

วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 ก�ากับดูแล	 เพื่อให้งานฝ่ายอ�านวยการ	 

งานฝ่ายกจิการพเิศษ	การปฏบัิตงิานพัฒนา	และการปฏบัิตภิารกจิอืน่	ๆ 	บรรลภุารกจิ 

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	มหีน่วยขึน้ตรง	9	หน่วย	แบ่งเป็น	3	กลุม่ภารกจิ	ประกอบด้วย	

กลุ่มปฏิบัติการจ�านวน	 6	 หน่วย	 ได้แก่	 ส�านักงานพัฒนาภาค	 1	 –	 5	 และหน่วย

พฒันาการพเิศษมหีน้าท่ีเป็นส่วนปฏิบตัหิลกัในการพฒันาเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง 

และช่วยเหลอืประชาชน	(หน่วยพฒันาการพิเศษเป็นหน่วยงานก่อสร้างใช้ในการช่วย

ส่วนรวม	 เพื่อสนับสนุนงานของส�านักงานพัฒนาภาคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)	 ส�านักงาน 

พัฒนาภาคทั้ง	5	ส�านักงาน	มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	

6	หน่วย	รวมทั้งสิ้น	30	หน่วย	ตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศ	รวมถึง	หน่วยช่างพัฒนา	

มีหน้าที่ก่อสร้าง	 ซ่อมบ�ารุงเส้นทาง	 สะพาน	 ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	 บ่อน�้าตื้น	 

การพฒันาบ่อน�า้บาดาล	รวมทัง้งานช่างอืน่ๆ	 รวมถงึ	สถานวีทิยกุระจายเสยีง	มหีน้าที่

ส่งกระจายเสียงเผยแพร่ข่าวสาร	 วิชาการด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับอาชีพและความเป็น
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อยู่ของประชาชน	เป็นสื่อที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน	ทหาร	และรัฐบาล	

นอกจากนี้ยังมี	กลุ่มศึกษาและวิจัยจ�านวน	2	หน่วย	ได้แก่	ส�านักงานทหารพัฒนา	

มหีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุพฒันาอาชพีด้านการเกษตร	ปศสุตัว์	วชิาชพีด้านการช่าง	

ให้แก่ทหารกองประจ�าการและประชาชน	 นอกจากนั้นได้ด�าเนินการวิจัยพัฒนา	

และส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์	 การผสมเทียม	 และการผลิตอาหารสัตว์	 มีหน่วย 

ขึ้นตรงประกอบด้วย	 กองการสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์	 กองการเกษตรและ

สหกรณ์	หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่	1	–	5	ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	

ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทา 

ภัยพบิตัขิองอาเซยีน	และกลุม่สนบัสนนุ	จ�านวน	1	หน่วย	ได้แก่	ส�านกังานสนบัสนนุ	

ที่มีหน้าที่สนับสนุนงานด้าน	 ส่งก�าลัง	 ซ่อมบ�ารุง	 การขนส่ง	 และการบริการอื่น	 ๆ	 

ให้แก่หน่วยข้ึนตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท้ังส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 

รวมทั้งให้การบริการทางการแพทย์แก่ก�าลังพลของหน่วย	และครอบครัว	ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป

	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด�าเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 

ในท้องถิ่นต่างๆ	 ตาม	 8	 แผนงานหลัก	 ดังน้ี	 (1)	 แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม	 

ถนนหนทางนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่นพร้อม	 ๆ	 กับ

การน�าผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ตลาด	(2)	แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	

อาทิ	 การผลิตน�้าเชื้อแช่แข็ง	 เพื่อผสมเทียมให้แก่แม่โคพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร	 

การผลิตพันธุ์ปลาน�้าจืดสนับสนุนเกษตรกร	 การจัดตั้งโครงการประมงหมู่บ้าน	 

ประมงโรงเรียน	 รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์	 การเพาะพันธุ์

กล้าไม้ยนืต้น	โครงการสหกรณ์การเกษตรซึง่ในปัจจุบนัมสีหกรณ์การเกษตรในความ

ดูแลรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	จ�านวน	35	แห่ง	กระจายอยู่ทั่ว 

ทกุภมูภิาค	(3)	แผนงานพัฒนาแหล่งน�า้	(4)	แผนงานพฒันาชมุชนและสาธารณปูการ	

ได้แก่	การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน	การขุดเจาะบ่อน�า้บาดาล	การสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน	ระบบประปาภูเขา	การสร้างถังเก็บน�้าฝน	สร้างศาลาประชาคม	ศาลาที่พัก

ริมทาง	และ	สนามเด็กเล่น	(5)	แผนงานการสาธารณสุข	การสร้างสถานีอนามัยให้
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แก่หมู่บ้านและประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานีอนามัย	 รวมถึง	 

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงหมู่บ้าน	 (6)	 แผนงานการศึกษา	 ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 เช่น	 สร้างอาคารเรียน	 จัดหาอุปกรณ์การเรียน	 การกีฬา	 ทุนการ

ศึกษา	และส่งเสรมิการศกึษานอกโรงเรยีน	เช่น	การจดัตัง้ศนูย์เยาวชน	การฝึกอาชพี

ให้แก่เยาวชน	 รวมทั้งการขยายโอกาส	 ทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่ทหารกอง

ประจ�าการ	(7)	แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา	เช่น	หอกระจายข่าว	และ

สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วย	 (8)	 แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ	 ซ่ึงการ

ช่วยเหลอืตามแผนงานนีจ้ะกระท�าในนามศนูย์บรรเทาสาธารณภยั	หน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนา	(ศบภ.นทพ.)

	 ทั้งนี้	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 มีวิสัยทัศน์คือ	 “หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา	 เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทยในด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง	

โดยเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล	 ชุมชน	 พื้นที่	 เพื่อป้องกันภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ	และประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย”	และมีพันธกิจคือ	

(1)	เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	และส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ	(2)	สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนา

ประเทศเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงของชาต	ิการช่วยเหลอืประชาชน	การป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	 และ	 (3)	 สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการ

แก้ไขปัญหาส�าคญัเร่งด่วนของชาต	ิตลอดจนปฏบิตัภิารกจิอืน่	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

	 การปฏบิตังิานทีจ่ะตอบสนองต่อความส�าเรจ็ตามเป้าประสงค์น้ัน	หน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนาก�าหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์	 (Strategy	 issue)	

4	 ประเด็น	 ดังน้ี	 (1)	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 

(2)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	พัฒนาศักยภาพของ	คน	ชุมชน	พื้นที่	ให้เกื้อกูลต่อการ

ผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 (3)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 3	สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

ที่ส�าคัญเร่งด่วนของชาติ	และ	(4)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	การพัฒนาองค์กร

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560	 -	 2579)	 เป็นแนวทางส�าคัญในการ

พฒันาประเทศในระยะยาวเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศสู่ความ	“มัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื”	 
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เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

โดยประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ความมั่นคง	การสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน	 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 การสร้างโอกาส	 ความเสมอภาค	 

และเท่าเทียมกันทางสังคม	 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม	 และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 ทั้งนี	้ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ	ดังนี้	(1)	เสริมสร้างความมั่นคง

ของสถาบนัหลกัของชาตแิละการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ 

เป็นประมขุ	สร้างจติส�านกึของคนในชาตใิห้มีความจงรกัภกัด	ีและธ�ารงรกัษาสถาบนั

ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	 (2)	ปฏริปูกลไกการบริหารประเทศ	 พัฒนาความมัน่คง

ทางการเมือง	 ขจัดคอร์รัปชั่น	 สร้างความเป็นธรรม	 ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิต	ิ

กระจายอ�านาจ	 และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม	 (3)	 ป้องกันและ

แก้ไขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เน้นการเสริมสร้างกระบวนการ

สันติสุขและแนวทางสันติวิธี	 การส่งเสริมระบบงานยุติธรรม	 และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างเหมาะสม	ขจัดความขัดแย้ง	ลดความรุนแรง	และพัฒนาให้ตรง

กับความต้องการของประชาชนตามแนวทาง	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 (4)	 บริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล	 โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง	โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน	พัฒนาพื้นที่ 

ชายแดนและชายฝั่งทะเล	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม	 เร่งรัดจัดท�า 

หลักเขตแดน	แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน	และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง 

ทั้งระบบ	 (5)	 พัฒนาระบบ	 กลไก	 มาตรการ	 และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทุกระดับ	 รักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ	 เพื่อรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติ	 สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

ภัยคุกคามข้ามชาติ	 ภัยก่อการร้าย	 และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร์	(6)	พฒันาเสรมิสร้างศกัยภาพการผนกึก�าลังป้องกนัประเทศ	

พฒันาโครงสร้างก�าลงัและยทุโธปกรณ์ทีเ่หมาะสมแก่การป้องกนัประเทศ	การรักษา

ความมั่นคงภายใน	การรักษาความมั่นคง	การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
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การรักษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ	รวมทัง้พฒันาระบบงานข่าวกรองให้ม ี

ประสิทธิภาพ	 พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ	 (7)	พัฒนาระบบ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 และระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ	 และความมั่นคง

รูปแบบใหม่	 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และ 

การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคง 

ทางอาหาร	 พลังงาน	 และน�้า	 โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดล�าดับ

ความส�าคัญและเสริมหนุนต่อกัน	 และ	 (8)	 ปรับกระบวนการท�างานของกลไก 

ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น	 ก�าหนดการบริหารจัดการท่ีครบวงจร

และยั่งยืน	 พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด�าเนินการ	 และให้ความส�าคัญ 

กับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

	 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กระทรวงกลาโหม	 20	ปี	มีวัตถุประสงค์

เพือ่ด�าเนนิการด้านการป้องกนัประเทศและด้านความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวง

กลาโหมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 เพื่อท�าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรที่	 

“มกีองทพัชัน้น�ามบีทบาทส�าคญัในด้านความมัน่คง	และมบีทบาทน�าในการส่งเสรมิ

ความมั่นคงของภูมิภาค”	โดยยึดถือ	1	แนวคิดทางยุทธศาสตร์	ได้แก่	(1)	การสร้าง

ความร่วมมือด้านความมั่นคง	(Security	Cooperation)	(2)	การผนึกก�าลังป้องกัน

ประเทศ	(United	Defence)	และ	(3)	การป้องกนัเชงิรกุ	(Active	Defence)	ส�าหรบั

ยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ	กระทรวงกลาโหมมุง่ตอบสนองวตัถปุระสงค์	มลูฐาน 

ด้านความมั่นคงของประเทศ	 จ�านวน	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 (1)	 การอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข	 (2)	 สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คง	(3)	สถานการณ์ภายในประเทศ

มคีวามสงบเรยีบร้อย	ประชาชนอยูร่่วมกนัได้อย่างสันติสุข	และ	(4)	ประเทศมคีวาม

มัน่คงปลอดภยัจากภัยคกุคามทางทหาร	รวมทัง้	ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์	จ�านวน	

6	ประเด็น	ดังนี้	(1)	การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	(2)	การ

พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 (3)	 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	
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(4)	 การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	 (5)	 การสร้างความเข้มแข็งภาค

ประชาชน	 และ	 (6)	 การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์

แห่งชาติ

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 มีท้ังหมด	 10	 ยุทธศาสตร์	 โดยมี	 6	 ยุทธศาสตร ์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และอีก	4	ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน	ดังนี้	

(1)	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 (2)	 ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 (3)	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 (4)	 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(5)	ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง	และยั่งยืน	 (6)	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 

(7)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	 (8)	 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	(9)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	 และ	 (10)	 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา

	 นโยบายผู ้บัญชาการทหารสูงสุด	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2561	 ได้แก่	 

(1)	 เป็นสถาบันหลักในการพิทักษ์รักษาเอกราช	 อธิปไตย	 บูรณภาพแห่งดินแดน	

ความมั่นคงของรัฐ	 พิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 และผลประโยชน ์

ของชาติ	(2)	พัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชด�าริ	และเป็นที่พึ่งของประชาชน	

(3)	ด�ารงความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน	และมติรประเทศในกรอบอาเซียน	

ระดับภูมิภาค	 และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ	 

(4)	สนับสนุนรัฐบาล	และคณะรักษาความสงบแห่งชาตใินการแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาติ	 

และการปฏิรูปประเทศ	 และ	 (5)	 บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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	 ดงันัน้	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าการศกึษา	“บทบาทของหน่วยบญัชาการ

ทหารพฒันาเพือ่สนบัสนนุงานความม่ันคง”	ว่าสอดคล้องและสนบัสนนุกับ	นโยบาย

ของรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกัน

ประเทศ	นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ	นโยบายของกระทรวงกลาโหม	นโยบายและ

วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 รวมถึง	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต	ิฉบบัที	่12	โดยพจิารณาจากการศกึษาและวเิคราะห์โครงสร้าง	การด�าเนนิงาน 

ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)	ของหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาที่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความมั่นคง	 รวมถึง	 ศึกษาจุดอ่อน	

ปัญหา	และอุปสรรค	 (Weaknesses	and	Threats)	 ในการด�าเนินงานของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุนงานความมั่นคง	 รวมถึง	 ศึกษา

แนวทางและบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เหมาะสม 

ในการสนับสนุนงานความมั่นคง

1.2	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.2.1	 เพือ่ศกึษาโครงสร้าง	และการด�าเนนิงานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา

	 1.2.2	 เพื่อศึกษาศักยภาพ	 และโอกาส	 (Strengths	 &	 Opportunities)	 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจสนับสนุนงานความมั่นคง

	 1.2.3	 เพื่อศึกษาจุดอ่อน	ปัญหา	และอุปสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	

ในการด�าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุนงาน 

ความมั่นคง

	 1.2.4	 เพื่อเสนอบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง

 

1.3	 ขอบเขตการศึกษา

	 1.3.1	 การวิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง	 การด�าเนินงาน	 ศักยภาพ	

และโอกาส	 (Strengths	 &	Opportunities)	 ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่
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สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาการป้องกันประเทศ	รวมถึง	ศึกษา

จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	 Threats)	 ในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุนงานความมั่นคง	 รวมถึง	 

ศึกษาแนวทางและบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่ี 

เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง

	 1.3.2	 ด้านประชากรและสิ่งที่ศึกษา	ดังนี้

	 	 1.3.2.1	 เอกสารเกี่ยวกับ	นโยบายของรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ	นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ	

นโยบายของกระทรวงกลาโหม	 นโยบายและวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพ

ไทย	รวมถึง	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12		

	 	 1.3.2.2	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 /	กลุ่มตัวอย่าง	 :	 ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

ต่างๆ	ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

	 1.3.3	 ด้านห้วงเวลาศึกษา	:	ห้วงระยะเวลา	ธ.ค.60	–	ส.ค.61	 	

1.4	 วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.4.1	 วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 	 1.4.1.1	 การสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์	 สังเกตแบบ 

มีส่วนร่วม	การแจกแบบสอบถาม

	 	 1.4.1.2	 การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารเก่ียวกับหน่วยบัญชา 

ทหารพัฒนา	 โดยเน้นโครงการต่างๆ	 ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ม ี

อยูแ่ล้ว	รวมทัง้แนวโน้มสถติต่ิางๆ	ท่ีผ่านมา	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวเิคราะห์

สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 1.4.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	ประกอบด้วย

	 	 1.4.2.1	 แบบสอบถาม	(Surveys)	การปฏิบัติงานของโครงการส�าคัญ

ต่างๆ	ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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	 	 1.4.2.2	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 ส�าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทาง 

การพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้สามารถสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ด้านงานความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์

	 1.4.3	 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	 Analysis)	 วิเคราะห์ค่าความถี่และ 

ร้อยละ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

 

1.5	 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 1.5.1	 ได้เรยีนรูร้บัทราบข้อมลู	ศกัยภาพ	และโอกาส	ความท้าทายและประเด็น

ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมของ	นทพ.

	 1.5.2	 ได้แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาการด�าเนนิงานของหน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุนงานความมั่นคงในอนาคต	 ซ่ึงสามารถก�าหนด

เป็นนโยบายในการพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต่อไป

	 1.5.3	 กองบญัชาการกองทพัไทย	และหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา	สามารถ

ใช้ข้อมลูและแนวคดิจากโครงการศกึษาวจิยันีเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง	

และการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงได้ดีขึ้น

1.6	 ค�าจ�ากัดความ

	 1.6.1	 กองบญัชาการ	กองทพัไทย	หมายถงึ	กองบญัชาการกองทัพไทย	กองทพับก 

กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	 และส่วนราชการอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ 

จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.2551

	 1.6.2	หน่วยบญัชาการทหารพฒันา	หมายถึง	หน่วยงานทีม่หีน้าทีพิ่จารณา

เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย	วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการป้องกันการแทรกซึมบ่อนท�าลาย	ความมั่นคงของชาติ	ด้วยการพัฒนา

เศรษฐกจิ	และสงัคมจติวทิยาของประเทศในท้องถ่ินทุรกนัดารและในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด	

เพื่อการป้องกันอธิปไตย	และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	รวมทั้ง	พัฒนา
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ก�าลังพลของทหาร	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น	ๆ	

ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 1.6.3	ความมั่นคงแห่งชาติ	หมายถึง	การที่ชาติหรือรัฐมีเอกราช	สวัสดิภาพ

ของประชาชนอยู่ในความปลอดภัย	ประชาชนอยู่ดีมีสุข	มีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกัน	มีระเบียบวินัย	และมีวัฒนธรรม

	 1.6.4	ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 หมายถึง	 ภัยคุกคามที่มิได้เกิดจากการรบ	 

ไม่ได้มุ่งรุกราน	 หรือยึดครองดินแดน	 แต่คุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน	ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง	โดยรวมของประเทศต่อไป

	 1.6.5	งานความมัน่คง	หมายถงึ	การปฏิบติังานเพือ่ท�าให้ชาติหรอืรัฐมเีอกราช	

สวัสดิภาพของประชาชนอยู่ในความปลอดภัย	 ประชาชนอยู่ดีมีสุข	 มีความสามัคคี

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	มีระเบียบวินัย	และมีวัฒนธรรม

	 1.6.6	งานความมั่นคงของ	 นทพ.	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานเพื่อท�าให้ชาติ

หรอืรฐัมีเอกราช	สวสัดภิาพของประชาชนอยูใ่นความปลอดภยั	ประชาชนอยู่ดมีสีขุ	 

มีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 มีระเบียบวินัย	 และมีวัฒนธรรม	 ซึ่ง	 นทพ.	 

แบ่งเป็นแผนงานหลัก	8	แผนงาน	ได้แก่

	 	 1)	แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	 เป็นการก่อสร้าง	 และ 

ซ่อมปรบัปรงุเส้นทาง	ประเภทต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ราษฎรได้รบัความสะดวกในการสญัจร	 

รวมทั้ง	การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	หรือการประกอบอาชีพอื่น	ในหนึ่งหน่วย 

พัฒนาการเคลื่อนที่เมื่อมีก�าลังพลและเครื่องจักรกลครบตามอัตรา	 จะมีขีด 

ความสามารถในการก่อสร้างทางลาดยางได้	ประมาณ	10	กิโลเมตรต่อปี	และสร้าง 

ทางลูกรังได้ประมาณ	 30	 กิโลเมตรต่อปี	 ทั้งน้ีขึ้นอยู ่กับงบประมาณที่	 นทพ.	 

ได้รับในแต่ละปี

  2)	แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	 เป็นการสนับสนุน 

ส่งเสริมให้ราษฎรได้	 มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 การปศุสัตว	์ 

และการประมงทีถ่กูต้อง	รวมทัง้	การจดัตัง้กลุม่ตามสาขาอาชพี	โดยเน้นให้เกดิวงจร

การด�าเนินงานที่ราษฎรสามารถนาไปขยายผลต่อไปได้	 เช่น	 การผลิตและจัดหา	 
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สุกร,	เป็ด,	ไก่	และ	พืชผักสวนครัว	เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร	และสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล	 การผสมเทียมโค	 โดยใช้น�้าเชื้อพ่อโค 

พันธุ์แท้จากต่างประเทศที่	 นทพ.	 ผลิตได้เอง	การผลิตพันธุ์ปลาชนิดต่าง	ๆ	ที่เป็น 

ความต้องการของตลาด	 เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรและแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 

การสนับสนุน	และส่งเสริมอาชีพต่าง	ๆ 	เช่น	การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด	โรงเพาะช�า	 

การส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพร	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 การสร้าง 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	การสนับสนุนพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

 	 3)	แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า	เป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ทั้งน�้าเพื่อการเกษตร	และการอุปโภคบริโภค	แบ่งเป็น	

งานแหล่งน�้าผิวดิน	และงานน�้าใต้ดิน	ส�าหรับงานน�้าผิวดิน	ได้แก่	การขุดสระเก็บน�้า	

ขุดคูระบายน�้า	 ขุดลอกแหล่งน�้าเดิม	 ซึ่งมีขีดความสามารถด�าเนินการได้ประมาณ	

280,000	ลกูบาศก์เมตรต่อหนึง่หน่วยพฒันาการเคล่ือนทีต่่อปี	ส�าหรับงานแหล่งน�า้

ใต้ดิน	ได้แก่	การขุดเจาะบ่อบาดาล	ทั้งบ่อน�้าตื้นและบ่อน�้าลึก	มีขีดความสามารถ

ด�าเนินการได้ประมาณ	300	แห่งต่อส�านักงานภาคต่อปี

	 	 4)	แผนงานพฒันาชมุชนและสาธารณูปการ	เป็นแผนงานทีด่�าเนนิการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	พร้อมจัดสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์

ที่จ�าเป็นให้กับชุมชน	 เช่น	 การสร้างถังเก็บน�้าฝน	 สร้างระบบประปาหมู่บ้าน	 

สนามเด็กเล่น	ศาลาประชาคม	การแจกจ่ายถังเก็บน�้าพีอี	ขนาดความจุ	3,000	ลิตร	

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	ประมาณไม่ต�่ากว่า	1,500	ถังต่อปี

 	 5)	แผนงานสาธารณสุข	เป็นการช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยด้วยการ

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา	รวมทั้ง	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	แนะน�า

การป้องกันโรค	และการด�าเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย	นอกจากนั้นยังด�าเนินการ

ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	บ่อน�้าตื้น	เพื่อให้ราษฎรในชนบท	มีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภค

บริโภค

	 	 6)	แผนงานการศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 เป็นมุ่งเน้นส่งเสริม

เพือ่เพ่ิมคุณภาพ	ทางการศกึษาให้แก่เยาวชน	ด้วยการส่งเสริมการศกึษาในโรงเรยีน	
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การศกึษานอกโรงเรยีนการขยายโอกาสทางการศกึษา	และการฝึกอบรมอาชพีต่าง	ๆ 	

รวมทั้ง	กระตุ้นให้ราษฎรร่วมส่งเสริมท�านุบ�ารุงศาสนา	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประจ�าถิ่น

 	 7)	แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา	 เป็นแผนงานที่มุ่งให้

ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง	 ตลอดจนการปลูกฝังอุดมการณ ์

ให้เกิดความรัก	และเทิดทูนในสถาบัน	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	ด้วยสื่อ

ทุกชนิดที่มีอยู่	โดยก�าหนดนโยบายให้ผลิต	และจัดรายการในภาคเอฟเอ็มบางส่วน	

และ	ภาคเอเอ็มทั้งหมด	โดยใช้เจ้าหน้าที่ของหน่วยเองเป็นผู้ด�าเนินการ

	 	 8)	แผนงานสังคมสงเคราะห์	 และอื่นๆ	 เป็นแผนงานที่ให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้	 รวมทั้ง	 ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 และภัยพิบัติต่างๆ	 

ทัง้ในระยะแรก	ระยะฟ้ืนฟ	ูและการพฒันาสภาวะแวดล้อมในระยะยาวหลงัภยัพบิตัิ

ผ่านพ้น



บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิด และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง





งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 15

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา

	 2.1	 ส่วนที่	1		ทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา

	 2.2	 ส่วนที่	2	 ทฤษฎีความมั่นคงต่างๆ

	 	 	 2.2.1	 บทบาทของกองทัพตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

	 	 	 	 พ.ศ.2560

	 	 	 2.2.2	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2560	–	2579)

	 	 	 2.2.3	(ร่าง)	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง 

	 	 	 	 แห่งชาติ	(พ.ศ.2560	–	2564)

	 	 	 2.2.4	(ร่าง)	ยทุธศาสตร์การป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	 

	 	 	 	 20	ปี

	 	 	 2.2.5	นโยบายรัฐบาลของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 

	 	 	 	 นายกรัฐมนตรี

	 	 	 2.2.6	นโยบายของ	พลเอก	ธารไชยยนัต์	ศรสีวุรรณ	ผูบ้ญัชาการ 

	 	 	 	 ทหารสูงสุด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	

	 2.3	 ส่วนที่	3	 เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

2.1	 ส่วนที่	 1	 ทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา	 :	 ทฤษฎีที่ใช้ในการ

พัฒนาประเทศ

	 2.1.1	 ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล�าดับขั้น	(The	Stages	

of	Economic	Growth	Theory)

	 	 เจ้าของทฤษฎีนี้คือ	 W.W.	 Rostow	 เป็นทฤษฎีที่เน้นหนักไปใน

ทางการพัฒนาระบบการผลิต	การขยายตัวด้านการผลิต	การกระจายผลผลิต	ซึ่งจะ
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ท�าให้ระบบเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า	โดยมี	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ระบบเศรษฐกิจสังคม

แบบดั้งเดิม	 (Tradition	 Society)	 เป็นเศรษฐกิจของมนุษย์สังคมดั้งเดิม	 ผลผลิต 

จงึมน้ีอย	ครอบครวัเป็นหน่วยงานสงัคมทีส่�าคัญทีส่ดุ	ท�าหน้าทีท่ัง้ผูผ้ลติและผูบ้ริโภค	 

2)	 ขั้นเตรียมการพัฒนา	 (Precondition	 for	 Take	 -	 off)	 เป็นระบบท่ีสังคม 

ได้มีการติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอกมากขึ้น	 ผลผลิตกลายเป็นการผลิตเพื่อ 

ส่งขายมากข้ึน	 ขั้นนี้มีการน�าเทคโนโลยีวิธีการใหม่ๆ	 มาใช้มากขึ้น	 มีการสร้างทุน 

พืน้ฐานอย่างกว้างขวาง	3)	ขัน้เข้าสู่กระบวนการพฒันา	(Take-off	Stage)	เป็นระยะ 

ทีม่กีารตืน่ตวัด้านการลงทุนทกุสาขาทัง้ด้านการเกษตร	อตุสาหกรรม	พาณชิยกรรม 

การศึกษา	 4)	 ขั้นทะยานเข้าสู่ภาวะของความอุดมสมบูรณ์	 (Drive	 to	Maturity	

Stage)	มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	การจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	

แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ	 มีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้แทนแรงงานคน

มาก	สถานภาพของคนในสังคมส่วนใหญ่	และ	5)	ขั้นอุดมสมบูรณ์	(Stage	of	High	

Mass	Consumption)	ประชาชนมีการบริโภคที่สมบูรณ์	โดยทั่วหน้ากัน	มีการจ้าง

งานเตม็ที	่ประชาชนจะมคีวามรูส้กึมัน่คง	ด�ารงอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ	(Gracia,	

1985)	ทฤษฎีนี้สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้	 เพราะการพัฒนาชุมชนนั้น 

มีลกัษณะเป็นกระบวนการ	คอืมกีารด�าเนนิงานเป็นขัน้ตอนท่ีสัมพนัธ์กันและต้องใช้ 

เวลาในการที่จะปรากฏผลออกมา	 ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนจึงต้องด�าเนินงาน 

เป็นขั้นตอน	 มีการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ	 ให้เหมาะสม	 และน�าไปสู่ขั้นตอน 

สูงขึ้นเสมอจนกระทั่งบรรลุจุดหมายปลายทาง

	 2.1.2	 ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า	(Trickle	Down	Effect	Theory)

	 	 ทฤษฎนีีม้แีนวความคดิว่าคนในสงัคมนัน้มหีลายระดบัชัน้	แต่ละระดบั 

มคีวามสามารถในการรบัการพัฒนาได้ไม่เท่ากัน	ในขณะทีท่รัพยากรส�าหรับใช้ในการ 

พัฒนามีอยู่อย่างจ�ากัด	 หากน�าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดแบ่งเฉลี่ยให้กับทุกคน 

ในสังคมในจ�านวนที่เท่าๆ	 หรือมาจัดสรรให้เกิดผลประโยชน์ต่อทุกคนในปริมาณ 

ที่เท่ากันแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะมีไม่มากเท่าท่ีควร	 เพราะการเร่งรัด
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พัฒนาจะมีข้อจ�ากัดหลายประการ	 เช่น	 งบประมาณ	ทรัพยากร	 เทคโนโลยี	 และ

คุณภาพของประชากร	 ดังน้ัน	 การพัฒนาเศรษฐกิจจึงต้องให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มี

ความพร้อมหรอืได้เปรยีบในสงัคมก่อน	 เมือ่คนกลุม่นีส้ามารถพัฒนาได้อย่างเต็มทีแ่ล้ว	

ผลของการพัฒนาก็จะค่อยๆ	 กระจายลงมายังกลุ่มคนชั้นกลาง	 และคนยากจน

ในสังคม	 แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้โดยใน 

ขั้นตอนของการด�าเนินงานนั้นต้องมีการเตรียมการหลายด้าน	 ประการส�าคัญคือ

การเตรยีมคนต้องค�านงึกลุ่มคนทีพ่ร้อมทีส่ดุในชมุชนก่อน	ซึง่ได้แก่ผูม้ฐีานะอนัจะกนิ	 

และกลุ่มผู้น�าในชุมชน	แล้วจึงไปสู่กลุ่มคนอื่นๆ	(สนธยา	พลศรี,	2533)

  

	 2.1.3	 ทฤษฎีการกระจายรายได้	 และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ		

(Redistribution	with	Economic	Growth	Theory)

	 	 ทฤษฎีนี้เห็นว่าการสนับสนุนการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคน 

ช้ันสูงน้ัน	สามารถบรรลผุลได้อย่างรวดเรว็มัน่คง	แน่นอนกว่าการลงทนุให้เสมอภาค

กันทุกคนในสังคม	โดยมีมาตรการต่างๆ	ดังนี้	1)	การให้ความส�าคัญต่อสาขาต่างๆ	

ในการพัฒนาท่ีส�าคัญคือ	 การเกษตรผู้ที่ไม่มีท่ีดิน	 ท�ากินของตนเอง	 ตลอดจนผู้ท่ี 

ขายแรงงานรบัจ้างทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ	ด้วย	2)	การให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาชนบท	 เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวชนบท	 โดยส่งเสริมให้มี

ความสามารถในการเพิม่ผลผลติ	การให้บริการของรฐัในเรือ่งต่างๆ	เช่น	การส่งเสรมิ

การเกษตรแผนใหม่	การชลประทาน	การหาตลาดสินค้า	น�้าดื่มน�้าใช้	การคมนาคม	

การสื่อสาร	3)	การให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อเทคนิคการผลิตที่ใช้แรงงานมากกว่า

การใช้ทุน	เช่น	การระดมการสร้างงานฝีมือในรูปแบบต่างๆ	การประหยัด	การใช้ทุน	 

และเงินตราจากต่างประเทศ	 4)	 การควบคุมประชากรให้มีจ�านวนที่สามารถเพิ่ม

คุณภาพได้อย่างเต็มท่ี	 5)	 การก�าหนดกลุ่มประชากรที่ยากจน	 เพื่อหาแนวทาง 

ในการกระจายรายได้	และการพฒันาได้ตรงจดุ	6)	การปรบัปรงุเรือ่งโอกาสให้กลุม่คน

ยากจน	เพือ่ให้เข้าถงึการบรกิารจากรฐับาล	ทฤษฎนีีน้�ามาใช้งานพัฒนาชมุชนได้เป็น

อย่างดเีพราะเป็นการมุง่การกระจาะผลของการพฒันาไปสูก่ลุม่คนทีพ่ึง่ตนเองไม่ได้
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	 2.1.4	 ทฤษฎีความทันสมัย	(Modernization	Theory)

	 	 เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่คล้ายกับทฤษฎีการแพร่กระจายทาง

วฒันธรรม	การพฒันาทีน่�าไปสูค่วามทนัสมยัจะต้องอาศยักระบวนการอนัก่อให้เกดิ

อุตสาหกรรม	 การขยายความเป็นเมือง	 การยกระดับความมีเหตุผลของประชาชน	

โดยเน้นการพฒันาทางวตัถเุป็นส�าคญั	มกีารก�าหนดเป้าหมายหลักไว้ล่วงหน้าในเชงิ

ปริมาณที่ชัดเจน	รูปแบบการพัฒนาแบบทันสมัย	3	รูปแบบ	คือ	1)	การเคลื่อนไหว

ทางกายภาพ	 หมายถึง	 การน�าเอาส่ิงใหม่ๆ	 หรือของใช้ทันสมัยเข้ามาใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน	 เช่น	 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	 2)	 การเคลื่อนไหวทางจิต	 เป็นการ

เคลื่อนไหวทางค่านิยม	 รสนิยม	 ความรู ้สึกนึกคิดที่ก้าวไกลออกไปจากสภาพ 

ของความเป็นจรงิในขณะน้ัน	3)	การเคลือ่นไหวทางสงัคม	หมายถงึ	การเปลีย่นแปลง

สถานภาพทางสังคม	หรือทางเศรษฐกิจ	เช่น	บุคคลที่มีการศึกษาสูงขึ้น	ประสบผล

ส�าเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น	 หรือเมื่อมีรายได้มากข้ึน	 ฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึนก็

เกดิการเคลือ่นไหวทางเศรษฐกจิขึน้	ทฤษฎีนีอ้าศยัทฤษฎเีศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสิก	 

(Neo-Classic	Theory)	และทฤษฎสีงัคมศาสตร์ของอเมริกนัมาประยกุต์เป็นกรอบ

การวิเคราะห์ปัญหา	 ซึ่งจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีนี้	 คือ	 การท่ีจะพัฒนาประเทศ 

ให้ทันสมัยนั้นต้องมีการด�าเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมวัฒนธรรม	 การเมือง	

ความรู้สึกนึกคิด	และความรู้ของคนในสังคม	ทั้งนี้	ทฤษฎีภาวะทันสมัยเน้นในเรื่อง

ต่อไปนี้คือ	1)	เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	โดยอาศัยอุตสาหกรรม

เป็นตัวน�าในการพัฒนา	 2)	 เน้นบทบาทของรัฐในการวางแผนจากส่วนกลาง	 

(Top	 –	 down	Planning)	 3)	 เน้นพัฒนาสังคมเมือง	 (Urbanization)	 โดยสร้าง

สงัคมเมอืงให้ทนัสมยั	4)	 เน้นการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	และ	5)	 เน้นการใช้ทนุเข้มข้น

จากภายนอกประเทศ
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	 2.1.5	 ทฤษฎกีารด้อยพฒันาและการพึง่พา	(Underdevelopment	and	

Dependency	Theory)

	 	 ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพ่ึงพาเป็นทฤษฎี	 2	 แนวความคิด 

ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน	 โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าการด้อยพัฒนาเกิดขึ้นพร้อมๆ	 

กับการพัฒนาและการพัฒนาประเทศแบบนิยมของประเทศตะวันตก	 คือ	 สาเหตุ

ของการด้อยพัฒนาในประเทศโลกทีส่าม	ช่องว่างของการพฒันาดังกล่าวนีเ้นือ่งจาก

ลัทธิล่าอาณานิคม	 และการถือเอาประโยชน์ของประเทศพัฒนา	 แล้วจากประเทศ 

ในโลกทีส่ามนัน่เอง	ความสมัพนัธ์ในลกัษณะน้ีท�าให้ประเทศโลกทีส่ามอยูใ่นลกัษณะ

ประเทศบรวิารอยูภ่ายใต้ขอบข่ายของอ�านาจทางการเมอืงและเศรษฐกจิเป็นแหล่ง

วัตถุดิบตลาดสินค้าอุตสาหกรรมแหล่งขยายตัวของการลงทุน	 ผลประโยชน์และ 

รายได้	 และจุดส�าคัญทางยุทธศาสตร์ให้กับประเทศทุนนิยมตะวันตก	 ซ่ึงเรียกว่า	 

การพึ่งพา	(Dependence)	ทั้งในด้านวัฒนธรรม	สังคม	เศรษฐกิจและการเมือง	

	 2.1.6	 แนวความคิดของการพัฒนาอีกรูปแบบหน่ึง	 (The	 Concept	 of	

Another	Development)

	 	 แนวความคิดนี้นักทฤษฎีประเทศสวีเดน	กลุ่ม	Dag	Hammars	Jold	

Foundation	 เผยแพร่เป็นครั้งแรก	 เมื่อ	 ค.ศ.1975	 โดยแนวความคิดได้เปลี่ยน

จากการพัฒนาที่ยึดถือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักส�าคัญมาเป็นการยึดถือ 

คนเป็นหลกั	โดยถอืว่าคนเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุ	การทีส่ามารถน�าเอาศกัยภาพ

และความคิดสร้างสรรค์ของคนออกมาใช้ในการพัฒนาได้ถือว่าเป็นท้ังวิถีทาง	

(Means)	 และเป้าหมาย	 (End)	 ของการพัฒนา	 แนวความคิดนี้มีหลักการพื้นฐาน	

5	 ประการ	 คือ	 1)	 การพัฒนาเป็นเรื่องของประชาชน	 และประชาชนต้องเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเอง	2)	การพัฒนาเป็นเรื่องของ

ทั้งประเทศยากจนและประเทศร�่ารวย	 จึงต้องให้ความส�าคัญทั้งสองส่วนนี้ร่วมกัน	

3)	 ถ้ามีการจัดสรรหรือใช้อย่างถูกแล้ว	 ทรัพยากรของโลกก็จะมีปริมาณเพียงพอ 

ทีจ่ะตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ได้ทัง้โลก	4)	การพฒันาเป็นกระบวน



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง20

การที่ต้องพัฒนาจากภายใน	(Edogencous	Process)	ต้องให้สอดคล้องกับค่านิยม	 
ระบบการเมือง	 และพื้นฐานทรัพยากรของแต่ละประเทศ	 ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ
หรือการหยิบยืมตัวแบบส�าเร็จรูปมาใช้เพียงอย่างเดียว	 และ	 5)	 ระบบและวิธีการ
ต่างๆ	 ในระดับโลก	 สามารถพัฒนาให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาของโลกที่สามได	้ 
ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาระดับโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 2.1.7	 ทฤษฎีความจ�าเป็นพื้นฐาน	(Basic	Needs	Theory)
	 	 ทฤษฎีนี้ได้พัฒนามาจาก	2	แนวคิด	คือ	1)	การพัฒนาเพื่อการจ้างงาน	 
(Employment	 Oriented	 Strategy)	 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 
(International	 Labour	 Organization)	 ซึ่งได้จัดการประชุมสมัชชาว่าด้วยการ
จ้างงานโลกขึ้นเป็นคร้ังแรก	ณ	ประเทศสวิสเซอร์แลนด	์ ในปี	 ค.ศ.1976	 เน้นการ
ใช้แรงงานเข้มข้นแทนการใช้ทุน	 โดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 และ	 
2)	การกระจายรายได้ควบคู่กับการเจริญเติบโต	 (Redistribution	with	Growth)	
และธนาคารโลก	(World	Bank)	โดย	Chenery	รองประธานธนาคารโลกได้เสนอ
แนวคิดนี้ในหนังสือชื่อ	 Redistribution	with	 Growth	 (1974)	 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน	โดยการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ยากจน
	 	 การพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง	 (Another	 Development)	 ได้น�าเสนอ 
ในที่ประชุมมูลนิธิ	 Dag	 Hammars	 Jold	 Foundation	 (อดีตประธานองค์การ 
สหประชาติชาวสวีเดน)	ได้แก่	John	Galtung	และ	Paul	Streeten	ซึ่งแบ่งความ
จ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ไว้	4	ด้าน	คือ	ความมั่นคงปลอดภัย	 (Security	Needs)	
สวัสดิภาพของชีวิต	 (Welfare	 Needs)	 เอกลักษณ์	 (Identity)	 และเสรีภาพ	 
(Freedom)	 โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วน	 Streeten	 (1972)	
แบ่งความจ�าเป็นออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ทางกายภาย	 (วัตถุ)	 และทางจิตภาพ	 
(ไม่ใช่วัตถุ)	 กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน	
ได้แก่	 การลดอัตราการว่างงาน	 การเพิ่มผลผลิตให้ถึงระดับความต้องการพื้นฐาน	
การกระจายบริการสาธารณูปโภคด้านสาธารณสุข	 การศึกษา	 แหล่งน�้า	 บ้านเรือน	

สุขาภิบาลที่เพียงพอแก่ประเทศด้อยพัฒนา



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 21

	 	 ส�าหรับประเทศไทย	 โครงการพัฒนาสังคม	 ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิได้น�าแนวคดินีม้าปรบัใช้	โดยก�าหนดเครือ่งชีว้ดั

ความจ�าเป็นพื้นฐาน	 (Basic	Minimum	Needs	 Indicators)	 เรียกย่อว่า	“จปฐ”	 

และมีการเก็บข้อมูลครัวเรือนทั่วประเทศ	โดยน�า	มาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่๕	เป็นต้นมา	ทัง้น้ี	ทฤษฎคีวามจ�าเป็นพ้ืนฐานเกดิจากแนวคดิ

ของนักวิชาการกลุ่มองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ	(ILO	=	International	La-

bour	Organization)	และนักเศรษฐศาสตร์	เช่น	ดัดเลย์	เซียร์	(Duley	Seer)	พอล	

สทรีทเท็น	(Pual	Streeten)	กุนนาร์	ไมด์ดัล	(Gunnar	Myrdal)	ซึ่งเรียกร้องให้มี

การด�าเนินการวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดเงือ่นไขทางสงัคมและการจดัเตรยีมสถาบนัต่างๆ	

ก่อนการพฒันา	ตามทฤษฎีนีแ้นวทางการพฒันามาจากกรอบความคดิในการวางแผน

จากส่วนกลางไปสูก่ารวางแผนจากระดบัล่าง	(bottom	–	up	planning)	ตามความ

ต้องการความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของประเทศจดุเน้นส�าคญัของทฤษฎคีวามจ�าเป็นพืน้ฐาน	 

คือ	 1)	 เน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่จ�าเป็นพ้ืนฐานของประชาชน	 

2)	เน้นการกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	และความเจรญิไปยงัพืน้ทีเ่ป้าหมาย

อย่างทั่วถึง	3)	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม	และพื้นที่ชนบทมาก	

4)	สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	(Appropriate	Technology)	5)	เน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต	(Quality	of	Life)	ของประเทศ	6)	เน้นการพัฒนาทุก	ๆ 	ด้านไป

พร้อม	ๆ	กันแบบบูรณาการ	(Integration)	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การ

บริหาร	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 7)	 สนับสนุนการใช้แรงงาน	 และทุน

ภายในประเทศ	(Labour	&	Capital)	และ	8)	เน้นการมีส่วนร่วม	(Participation)	

ของประชาชนในชุมชน

	 2.1.8	 แนวคิดการพัฒนาที่เน้นความจ�าเป็นพื้นฐาน	 หรือ	 จปฐ.	 (BMN:	

Basic	Minimum	Needs	Approach)

	 	 แนวคิดนี้ได้พัฒนามาช่วงกลางทศวรรษที่	 1970	 เป็นแนวคิดใหม ่

ที่เปลี่ยนจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่ตัวคนเป็นหลัก	 
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ในลักษณะของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และการพัฒนาสังคม	 

ซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของโลก	 ดัชนีบ่งชี้คุณภาพชีวิต 

ของประชากรที่ใช้กันมาก	 ได้แก่	 ความยืนยาวของชีวิต	 สุขภาพพลานามัยที่ดี	 

การศึกษา	ความเสมอภาคทางเพศ	รวมทัง้	เสรภีาพทางสงัคมและการเมอืง	ถงึแม้ว่า 

ดชันเีชงิปรมิาณเหล่านีจ้ะไม่สามารถครอบคลมุแนวคดิว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากร

ได้ทั้งหมด	 (คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและ	การพัฒนา,	 2541	 :	 22)	

ประกอบด้วย	2	 ส่วน	คอื	 1)	 ส่วนทีจ่ะเป็นระดบัพ้ืนฐาน	ประกอบด้วย	 (1)	 ปัจจัยส่ี	 

คือ	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่พักอาศัย	และบริการด้านการแพทย์	(2)	สุขภาพอนามัย

ที่สมบูรณ์	 ไม่พิการ	 หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง	 (3)	 ชีวิตที่มั่งคงปลอดภัย	 เช่น	 มีงานท�า	

ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย	มฐีานะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสงัคมในระดับทีน่่าพอใจ 

ปลอดภัยจากภาวะสงคราม	 (4)	 มีอิสระเสรีตามสิทธิมนุษยชน	 ไม่อยู่ในสภาวะ 

ถกูจองจ�า	หรอืคมุขงัสามารถ	ใช้สทิธเิสรีภาพในขอบเขตแห่งกฎหมายหรอืประเพณี

ของสงัคมทีต่นเป็นสมาชกิอยู	่และ	2)	ส่วนทีจ่�าเป็นต่อการเพิม่คณุภาพชวีติ	ซึง่มอียู่	

3	 ประเภท	 คือ	 (1)	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมท้ังทางร่างกายและทางสังคม	 เช่น	 

มีมลภาวะ	(Pollution)	น้อยที่สุด	และใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด	อยู่ในสภาพที่สงบ	 

สะดวก	 และยุติธรรม	 เอื้ออ�านวยแก่พัฒนาตนเอง	 (2)	 คุณสมบัติส่วนบุคคล 

ที่เหมาะสมซึ่งจะท�าให้บุคคลนั้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้	 เช่น	 

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต	 ความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม	

และ	(3)	คุณสมบัติที่ส่งเสริมอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี	เช่น	ความมักน้อย	รู้จักประหยัด	

ซึ่งจะท�าให้บุคคลนั้นไม่คิดเบียดเบียนหรือเอาเปรียบคนอื่น	 การรู้จักเอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา	 มีวินัยในตนเอง	 มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมยอมรับ	 (เย็นใจ	 

เลาหวนิช,	2523	:	9)
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2.2	 ทฤษฎีความมั่นคงต่างๆ

	 2.2.1	 บทบาทของกองทพัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2560

	 	 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	เป็นรฐัธรรมนญู

ฉบับที่	20	ของประเทศไทย	ประกาศใช้เมื่อวันที่	6	เมษายน	พ.ศ.2560	มี	16	หมวด	

กับบทเฉพาะกาล	 รวมทั้งสิ้น	 279	 มาตรา	 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีประเด็น 

ที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับทางราชการทหาร	ประกอบด้วย	บทบาทและหน้าที่ของทหาร	

กองทัพ	และการใช้ก�าลงัทหารไว้ในหลายมาตรา	ซ่ึงท่ีเกีย่วข้องกบัทางทหารโดยตรง	

คือ	มาตรา	52	ดังนี้	

	 	 มาตรา	52	รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	

อธิปไตย	 บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 เกียรติภูมิ

และผลประโยชน์ของชาต	ิความมัน่คงของรฐัและความสงบเรยีบร้อยของประชาชน	

เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้	 รัฐต้องจัดให้มีการทหาร	 การทูตและการข่าวกรองที่มี

ประสิทธิภาพ	ก�าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย

 

	 2.2.2	 (ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560	–	2579)

 	 2.2.2.1	 สถานภาพด ้านความม่ังคงของไทย	 และแนวโน ้ม

สถานการณ์ความมั่นคงของไทยในระยะยาว

    (1)	การวิเคราะห์สถานภาพด้านความมั่นคงของไทย  

โดยใช้ผลการจัดอันดับการพัฒนาด้านต่างๆ	 ตามวงรอบโดยองค์การระหว่าง 

ประเทศต่างๆ	 น้ัน	 สถานภาพการพัฒนาของไทยเทียบกับนานาประเทศ	 ดังนี้	 

1)	การจัดอันดับด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์	 ได้แก่	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์	 (Human	

Development	 Index:	HDI)	และ	ดัชนีคุณภาพชีวิต	 (Quality	of	Life	 Index)	 

จากการส�ารวจพบว่า	 ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความยากจน	 มีอัตรา 

การฆาตกรรมที่สูง	 รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากเป็น

อันดับต้นของโลก	2)	การจัดอันดับด้านคุณภาพสังคม	การเมือง	และการบริหาร

ประเทศ	 ประเทศไทยยังประสบปัญหาความยากจน	 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น	 
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ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง	 ปัญหาความมั่นคง	 ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา	 

การขาดเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ต	 การขาดการบริหารจัดการที่ดินอย่างมี

คุณภาพ	ซึง่ประเทศไทยยงัคงตดิอนัดบั	1	ใน	50	ประเทศของโลกทีม่สีภาพแวดล้อม

น่าลงทุน	รวมถึงเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขอยู่ในอันดับต้นของอาเซียน

  	 (2)	แนวโน้มด้านความมั่นคงภายในประเทศไทยใน

ระยะ	20	ปี	ข้างหน้า	1)	ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของสังคม  

ไทยจะยังประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพ	 โดยส่งผลให้การเมืองไทยขาด

เสถียรภาพ	 โดยปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย	 อาทิ	 ความเหลื่อมล�้า	

ปัญหาการทุจริต	การขาดระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	การบริหารจัดการ

ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดยุทธศาสตร์ชาติมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาของไทยในอนาคตในการสร้างธรรมาภิบาล	การพัฒนา

ระบบบรหิารราชการ	ตลอดจนการเร่งปรบัปรงุ/พฒันา	กฎหมาย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เพือ่ขจดัสาเหตุฐานรากของปัญหาดงักล่าว	

2)	ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มีแนวโน้มคลี่คลายหากรัฐบาล 

ยังคงด�าเนินการ	 เพื่อสร้างความเข้าใจและผสมผสานพลังร่วมกับประชาชน	 

การเสริมสร้างการยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมและการได้รับความร่วมมือ 

จากมาเลเซีย	 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสกัดกั้นแนวคิดหัวรุนแรงมิให้แพร่ขยาย 

เข้ามาในไทยได้	 รวมถึงจะช่วยให้ไทยสามารถเชื่อมโยงในมิติต่างๆ	 เข้ากับประเทศ

อาเซียนทางตอนใต้ได้มากขึ้น	 3)	ปัญหาการก่อการร้าย	 ไทยจะยังคงมีความเสี่ยง

จากกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติการในไทย	 โดยเฉพาะจากกลุ่มที่เคยเข้ามาปฏิบัติการแล้ว	

อาทิ	 กลุ่มฮิชบัลเลาะฮ์	 กลุ่มชาวอิหร่าน	 และกลุ่มชาวตุรกี	 ซึ่งจะใช้วิธีการและ 

รปูแบบใหม่ๆ	ในการก่อการร้าย	อาทิ	การใช้อาวธุเคม	ีอาวธุชวีภาพ	อาวธุแผ่รงัส	ีและ 

การก่อการร้ายทางไซเบอร์	 นอกจากน้ีไทยยังเป็นประเทศทางผ่านของกลุ ่ม 

ก่อการร้ายที่สนับสนุน	 IS	 และ	 4)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ไทยจะยังคง 

ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง	 อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยง 

ในภูมิภาค	 พัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร	 ท�าเลที่ตั้งของไทยซ่ึงอยู่ใจกลาง
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ภูมิภาค	นโยบายการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของไทย	โดยปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาตทิีส่�าคัญทีไ่ทยต้องเผชญิ	ได้แก่	การค้ายาเสพตดิ	การลกัลอบผลติและจดัหา

เอกสารปลอม	 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 อาชญากรรมไซเบอร์	 อาชญากรรม 

สิ่งแวดล้อม	และการค้ามนุษย์

 	 2.2.2.2	 ภายใต้การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มด้านความ

มั่นคงทั้ง	3	ระดับ	คือ

  	 (1)	ความมั่นคงระดับโลก	 ได้แก่	 การขยายอิทธิพลและ

การเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก	 เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์การก�าหนดระเบียบ/กติการะหว่างประเทศ	 เพ่ือรักษาสันติภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	 และสิทธิมนุษยชนให้ต้องปฏิบัติปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ปัญหา

ความมั่นคงทางไซเบอร์และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผันผวนของสภาพ 

ภูมิอากาศต่อความมั่นคงด้านอาหาร	แหล่งน�้า	และพลังงาน

  	 (2)	ความมั่นคงในภูมิภาค	 ประกอบด้วย	 ความร่วมมือ 

ระดับภูมิภาคเพื่อสร ้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงร ่วมกัน	 

ความขัดแย้งทางดินแดน	 เนื่องจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขต

ทางทะเลระหว่างกันและปัญหาย้ายถิ่นฐานของประชากรระหว่างกันและจาก 

ประเทศอื่นๆ	เข้าสู่ประเทศไทย

  	 (3)	ความมัน่คงภายในประเทศ	 ประกอบด้วย	 ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเด็นความขัดแย้งของคนในชาติ	 ปัญหายาเสพติด	 

ซึ่งจะส่งผลกระทบส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการเมือง

ของประเทศในระยะ	20	ปีข้างหน้า

	 	 	 	 โดยยุทธศาสตร ์นี้ ให ้ความส�าคัญกับความสามัคคี 

ของคนในชาต	ิการบรหิารจัดการ	และการฟ้ืนฟพูืน้ฐาน	 ด้านความมัน่คงทีม่คีวามจ�าเป็น

ต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น 

สถาบันหลักของประเทศ	 สร้างสังคมท่ีมีความสมานฉันท์	 มีความสัมพันธ์และ 

ร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 มิตรประเทศ	 และนานา
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ประเทศในการป้องกนัภยัคุกคามในรปูแบบต่างๆ	ควบคู่ไปกบัรักษาผลประโยชน์ชาติ	 

รวมทัง้การสนบัสนนุการด�าเนนิการ	เพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาหาร	น�า้	และพลงังาน

 	 2.2.2.3	 (ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560	–	2579)	

ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	1)	ยุทธศาสตร์ที่	1	:	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	 

2)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 :	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 

3)	ยทุธศาสตร์ที	่3	:	ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์	

4)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 :	 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 

5)	ยุทธศาสตร์ที่	5	:	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และ	6)	ยุทธศาสตร์ที่	6	:	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

   ยทุธศาสตร์ที	่1	:	ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง	ประกอบด้วย	

1)	การรกัษาความสงบภายในประเทศ	2)	การพฒันาศกัยภาพในการป้องกนัประเทศ	

พร้อมรบัมอืกบัภัยคกุคามท้ังทางทหารและภัยคกุคามอืน่ๆ	3)	บรูณาการความร่วมมอื 

กบัต่างประเทศทีเ่อือ้ให้เกิดความมัน่คง	ความม่ังคัง่ทางเศรษฐกจิ	ป้องกันภยัคกุคาม

ข้ามชาต	ิและคณุภาพชวีติของคนในชาต	ิ4)	การรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์

ทางทรพัยากรธรรมชาตแิละทางทะเล	5)	การบรหิารจดัการความมัน่คงให้สอดคล้อง

กันแผนงานพัฒนาอื่นๆ	เพื่อช่วยเหลือประชาชน	และร่วมพัฒนาประเทศ

 	 	 1)	 การรกัษาความสงบภายในประเทศ	ได้แก่	(1)	เสรมิสร้าง 

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 และการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (2)	 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มุ ่งเน้นการเสริมสร้างสันติสุข	 การส่งเสริมระบบ 

งานยุติธรรม	 และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม	 (3)	 ส่งเสริมสภาพ

แวดล้อม/แนวทาง/กลไก	 ที่สามารถขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคง 

ทีส่�าคญัและให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความสามคัคใีนชาติ	รวมถงึพัฒนากลไก

การบริหารประเทศ/พัฒนางานความมั่นคง
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  	 2)	 การพฒันาศกัยภาพในการป้องกนัประเทศ	พร้อมรบัมอื

กับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ	 ได้แก่	 (1)	 เสริมสร้างและพัฒนา 

ขดีความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนือ่งให้สามารถประเมนิสถานการณ์

ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 (2)	 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�าลังป้องกัน

ประเทศ	 และพัฒนาโครงสร้างก�าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสมแก่การป้องกัน

ประเทศ	 (3)	 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 และระบบ 

การบริหารจัดการสาธารณภัยและความม่ันคงแบบใหม่ให้มีความพร้อมเผชิญกับ

ภาวะไม่ปกติและและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

   3)	 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อให้เกิด

ความมั่นคง	ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ	และคุณภาพ

ชวิีตของคนในชาต	ิได้แก่	(1)	เสรมิสร้างบทบาทของไทยในการพฒันาผลประโยชน์

ร่วมกนัระหว่างผลประโยชน์ของชาตกิบัผลประโยชน์ของภมูภิาคและนานาประเทศ

ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดความมั่นคง	และความมั่งคั่ง	(2)	สร้างเสริมประสิทธิภาพ

การป้องกนั	แก้ไข	ระงบัยบัยัง้	ฟ้ืนฟ	ูภยัจากการ	ก่อการร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ 

ทุกรูปแบบ	 (3)	 พัฒนาประสิทธิภาพกลไก/กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ/แนวทาง 

การบริหารจัดการในการป้องกัน	แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

  	 4)	 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากร	

ธรรมชาติและทางทะเล	ได้แก่	(1)	พฒันาประสทิธภิาพแนวทางการบรหิารจัดการ/

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องส่งเสรมิการวจัิยและพฒันา	การน�านวตักรรม	และเทคโนโลยี

สมัยใหม่	 (2)	 บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล	 โดยเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์	และความไว้วางใจระหว่างผู้น�าระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบ้าน

และอาเซียน

  	 5)	 การบริหารจดัการความม่ันคงให้สอดคล้องกันแผนงาน	

พัฒนาอื่นๆ	 เพื่อช่วยเหลือประชาชน	 และร่วมพัฒนาประเทศ	 โดยพัฒนาและ 

ส่งเสริมกระบวนการท�างานของกลไกที่เกี่ยวข้องในมิติงานด้านความมั่นคง	 

โดยบูรณาการการด�าเนินงานให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ	
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 2.2.3	 (ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.

2560	-	2564)

	 	 ส่วนที่	1	:	หลักการและเหตุผล

	 	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2560	มาตรา	52	บญัญตัิ

ให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	 อธิปไตย	 บูรณภาพ 

แห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาต	ิ

ความมั่นคงของรัฐ	และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	เพื่อประโยชน์แห่งการนี้	 

รัฐต้องจัดให้มีการทหาร	 การทูต	 และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ	 ก�าลังทหาร 

ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

	 	 	 พระราชบัญญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.2559	มาตรา	13	 

คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ	มาตรา	14	บัญญัติ

ให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต้องมีสาระครอบคลุม 

ถงึนโยบายภายในประเทศ	นโยบายต่างประเทศ	และนโยบายการทหารกบัเศรษฐกจิ	

และอื่นๆ	 อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้สอดคล้องต้องกัน	 เพื่อให้กิจการ 

ของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคง

แห่งชาติ	 ดังต่อไปนี้	 1)	 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข	 

2)	การปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของชาต	ิ3)	การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อม

แห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ	 และ	 4)	 การรักษาความมั่นคงภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ

	 	 ส่วนที่	2	:	สถานการณ์และบริบทความมั่นคง	(พ.ศ.2560	–	2564)

 	 	 2.1	 ความเปลีย่นแปลงของบรบิทความมัน่คงในระดบัโลก 

ได้แก่	(1)	การเมืองระหว่างประเทศ	การเมืองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

หลายขั้วอ�านาจ	 โดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการท้าทายจากรัสเซียและจีน	 
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การเกิดขึ้นของขั้วอ�านาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก	 คือ	 กลุ่ม	 BRICS	 ประกอบด้วย	

บราซลิ	รสัเซยี	อนิเดยี	จนี	และแอฟรกิาใต้	ซึง่ก�าลงัมบีทบาทในเวทรีะหว่างประเทศ

เพิม่มากขึน้และมท่ีาทต้ีองการมส่ีวนก�าหนดกรอบกติกาของโลก	(2)	การครอบครอง

อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท�าลายล้างสูง

  	 2.2	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับ

ภูมิภาค	ได้แก่	1)	การขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอ�านาจต่อภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	2)	การขยายตวัของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับ

ภูมิภาค	3)	ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้ก�าลังทางการทหาร	4)	ความมั่นคง

และผลประโยชน์ทางทะเล

   2.3	 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงภายใน

ประเทศ	ได้แก่	1)	ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์	2)	ความขัดแย้งของคน

ภายในประเทศ	3)	ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4)	ความไม่เชื่อมั่นในการ

บริหารประเทศตามหลักนิติธรรม	 5)	 ปัญหายาเสพติด	 6)	 ความเสี่ยงภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ

  	 2.4 ความเปล่ียนแปลงของบริบทความมัน่คงข้ามพรมแดน	

ได้แก่	1)	การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ	2)	การย้ายถิ่นฐานของประชากร	3)	

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่น�าสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อื่น	ๆ

	 	 ส่วนที่	3	:	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

	 	 	 3.1	 กรอบแนวคิด	ประกอบด้วย	กรอบแนวคิด	7	ชุด	ดังนี้

	 	 	 	 	 3.1.1	 กรอบแนวคิดชุดที่	1	ข้อกฎหมาย

	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2560 

มาตรา	 52	 บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	

อธิปไตย	 บูรณภาพแห่งอาณาเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 เกียรติภูมิและ

ผลประโยชน์ของชาติ	 ความมั่นคงของรัฐ	 และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	

เพื่อประโยชน์แห่งการนี้	 รัฐต้องจัดให้มีการทหาร	 การทูต	 และการข่าวกรองท่ีมี

ประสิทธิภาพ	ก�าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย
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     พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.2559	

มาตรา	4	บญัญัต	ินโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาตเิป็นนโยบาย

และแผนหลักของชาติท่ีเป็นกรอบหรือทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน	 แจ้งเตือน	

แก้ไข	หรือ	ระงับยับยั้งภัยคุกคาม	เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

     พระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.2560	

มาตรา	5	บญัญตัใิห้มยีทุธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื

ตามหลักธรรมาภิบาล

    3.1.2	 กรอบแนวคิดชุดที่	2	น้อมน�าศาสตร์พระราชาเป็น

หลักการท�างานด้านความมั่นคง	 อาทิ	 ยุทธศาสตร์พระราชทาน	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	

พฒันา”	หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่เป็นหลักการปฏบิติังาน 

ด้านความมั่นคง

   	 3.1.3	 กรอบแนวคดิชดุที	่3	การให้ความส�าคญักับความมัน่คง	

แบบองค์รวม	 (Comprehensive	 Security)	 ที่ให้ความส�าคัญครอบคลุมถึง 

ปัจจยัต่างๆ	ไม่เฉพาะความอยูร่อดปลอดภัยของรฐั	ความมัน่คงของมนุษย์	(Human		

Security)	ที่ให้ความส�าคัญกับการปลอดจากความหวาดกลัว	 (Freedom	 from	

fear)	มศีกัดิศ์ร	ีและหลดุพ้นจากความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติ	(Freedom	 

from	want)	 ความมั่นคงของรัฐ	 (State	 Security)	 ท่ีให้ความส�าคัญกับความ 

อยู่รอดปลอดภัยของประเทศ

    3.1.4	 กรอบแนวคิดชุดที่	 4	 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์	

แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.2560	–	2579)	 (ด้านความมั่นคง)	 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.2560	 -	2564)	 โดยเฉพาะประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่	๕	การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ังค่ังและยัง่ยนืและประเดน็ยทุธศาสตร์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึสนบัสนนุเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ	 (United	 Nation	 Sustainable	 

Development	Goals:	SDGs)
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   	 3.1.5	 กรอบแนวคดิชดุที	่5	ประชารฐั	การส่งเสรมิประชารฐั	

(หน่วยงานรัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	ชมุชนท้องถิน่	และภาควชิาการ)	เข้ามา

มีส่วนร่วมและมีบทบาทส่งเสริม/รักษาและเสริมสร้างความมั่นคง	ตั้งแต่ระดับแผน

ชุมชน	แผนต�าบล	แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค	แผนกระทรวง/กรม	และ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

  	 	 3.1.6	 กรอบแนวคิดชุดที่	 6	 ความมั่นคงภายในประเทศ	

ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมของประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบโดยค�านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

    3.1.7	 กรอบแนวคิดชุดที่	 7	 การรักษาดุลยภาพสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ  

การสร้างความสมดลุและบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยและแสวงความร่วมมอืกบัมติร

ประเทศในระดับทวิภาคี	อนุภูมิภาค	ภูมิภาค	และประชาคมโลก	บนพื้นฐานความ

ไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

  	 3.2	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	ดังนี้	1)	การมีเอกราช	อธิปไตย	และ

บูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ	 2)	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	 ยั่งยืนของสถาบันหลัก 

ของชาติ	 3)	 การด�ารงอยู ่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ	 4)	 การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมั่นคงทางสังคม	

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 5)	 ความ

เจริญเติบโตของชาติ	 ความเป็นธรรม	 และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน	 6)	 ความ

ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 ความมั่นคงทางพลังงาน	 อาหาร	 

7)	 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง 

ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ	8)	การอยูร่่วมกนัอย่างสนัต	ิประสานสอดคล้อง

กนัด้านความมัน่คงในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอย่างมเีกยีรติและศกัด์ิศรี

  	 3.3	 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	 ดังนี้	 1)	 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว ้

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 

2)	 เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี	 และธ�ารงรักษาไว้ซึ่ง
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สถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	3)	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง	 ความเป็นธรรม	 และความสมานฉนัท์ในชาตเิพือ่ลดการเผชญิหน้า	 

และการใช้ความรนุแรงในทกุรูปแบบ	4)	เพือ่ให้จงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามปลอดภยั	

ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง	 5)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	 

และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน	 ในการรับมือกับภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง	 6)	 เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ	

สิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	 และอาหาร	 มีความมั่นคง	 ความยั่งยืนและมีความสมดุล 

กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ	 รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ 

กระแสโลกาภิวัตน์	 7)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการ

เผชิญกับภาวะสงครามและวกิฤตการณ์ความมัน่คงอย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ	

8)	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ	สนับสนุนภารกิจที่

ไม่ใช่การสงครามและสามารถผนึกก�าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญ 

กับภัยคุกคามด้านการป้องกนัประเทศในทกุรปูแบบ	9)	เพือ่ส่งเสรมิสภาวะแวดล้อม

ที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียน	

ประชาคมโลก	บนพืน้ฐานของการรกัษาผลประโยชน์	และการด�ารงเกยีรตภิมูขิองชาติ

  3.4	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ดังนี้

   3.4.1	 นโยบายที่	 1	 :	 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขรองรับวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และวัตถุประสงค์	(2)	เพื่อเสริม

สร้างจิตส�านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี	 และธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาต	ิ

ศาสนา	พระมหากษัตริย์

  	 3.4.2	 นโยบายที่	 2	 :	 สร้างความเป็นธรรม	 ความปรองดอง	 

และความสมานฉันท์ในชาติรองรับวัตถุประสงค์	 (3)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 

การสร้างความปรองดอง	 ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ในชาติ	 เพื่อลด 

การเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 33

   3.4.3	 นโยบายที่	 3	 :	 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รองรับวัตถุประสงค์	 (4)	 เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัย	ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
  	 3.4.4	 นโยบายที่	 4	 :	จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนรองรับวัตถุประสงค์	(5)	เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของภาครัฐ	และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
   3.4.5 นโยบายที่	5	:	สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	รองรับวัตถุประสงค์	(5)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
   3.4.6 นโยบายที่	 6	 :	 ปกป้อง	 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ทางทะเลรองรับวัตถุประสงค์	 (5)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	 และส่งเสริม
บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่กระทบกับความมั่นคง
  	 3.4.7	 นโยบายที่	 7	 :	 จัดระบบ	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 
ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงรองรบัวตัถปุระสงค์	(5)	เพือ่พฒันาศกัยภาพของภาครฐั	และส่งเสรมิ
บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน	 ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่กระทบกับความมั่นคง
  	 3.4.8 นโยบายที่	 8	 :	 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความมั่นคงภายในรองรับวัตถุประสงค์	 (5)	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	 และ 
ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
   3.4.9	 นโยบายที่	 9	 :	 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย 
การทุจริตรองรับวัตถุประสงค์	 (5)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	 และส่งเสริม
บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่กระทบกับความมั่นคง
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    3.4.10	 นโยบายที	่10	:	เสรมิสร้างความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์รองรบัวตัถปุระสงค์	(5)	เพือ่พฒันาศกัยภาพของภาครัฐ	และส่งเสริมบทบาท

และความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบ 

กับความมั่นคง

   	 3.4.11 นโยบายที่	 11	 :	 รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รองรับวัตถุประสงค์	 (6)	 เพ่ือให้การจัดการ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	พลงังาน	และอาหาร	มคีวามมัน่คง	ความยัง่ยนื 

และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ	 รวมถึงลดความเสี่ยง 

จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์

    3.4.12 นโยบายที่	 12	 :	 เสริมสร้างความมั่นคงทาง 

พลงังานและอาหารรองรบัวตัถปุระสงค์	(6)	เพือ่ให้การจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาต	ิ 

สิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	 และอาหาร	 มีความมั่นคง	 ความยั่งยืนและมีความสมดุล 

กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ	 รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ 

กระแสโลกาภิวัตน์

    3.4.13 นโยบายที่	 13	 :	 พัฒนาระบบการเตรียม

พร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรองรับวัตถุประสงค์	 (7)	 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงคราม

และวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

   	 3.4.14 นโยบายที่	14	:	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

การป้องกันประเทศรองรับวัตถุประสงค์	 (7)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียม 

ความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคง 

อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	 และวัตถุประสงค์	 (8)	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ของกองทพัในการป้องกนัประเทศ	สนบัสนนุภารกจิทีไ่ม่ใช่การสงคราม	และสามารถ

ผนึกก�าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน

ประเทศในทุกรูปแบบ
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    3.4.15 นโยบายที่	15	:	พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มี

ประสิทธิภาพรองรับวัตถุประสงค์	(5)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	และส่งเสริม

บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ที่กระทบกับความมั่นคง

    3.4.16 นโยบายที	่16	:	เสรมิสร้างดลุยภาพในการด�าเนนิ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	รองรับวัตถุประสงค์	(9)	เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อม

ที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 กลุ่มประเทศอาเซียน	

ประชาคมโลก	 บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์	 และการด�ารงเกียรติภูม ิ

ของชาติ	

 2.2.4	 (ร่าง)	ยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ	กระทรวงกลาโหม	20	ปี	(อ้าง

ถึงใน	ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	20	ปี	(พ.ศ.2560	–	2579	ฉบับเผยแพร่))

	 	 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กระทรวงกลาโหม	 มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ด�าเนนิการด้านการป้องกนัประเทศและด้านความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวง

กลาโหมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อท�าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรที	่ 

“มกีองทพัชัน้น�ามบีทบาทส�าคญัในด้านความมัน่คง	และมบีทบาทน�าในการส่งเสรมิ

ความมั่นคงของภูมิภาค”	โดยยึดถือแนวคิดทางยุทธศาสตร์	ได้แก่

	 	 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	(Security	Cooperation) 

หมายถึง	 การพิจารณาใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้าง

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	ประเทศสมาชิกอาเซียน	มิตรประเทศ	ประเทศ

มหาอ�านาจ	และองค์การระหว่างประเทศ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน	รักษา

ความเป็นกลาง	 ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะน�าไปสู่ความขัดแย้ง	 รวมทั้งป้องกัน 

มิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขตจนนอกเหนือการควบคุม	 โดยยึดมั่นในหลักการ

แนวความคิดเชิงป้องกัน	 (Preventive)	 และต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเกียรติ

และศักดิศ์รใีนเวทีการเมอืงระหว่างประเทศ	และผลประโยชน์ทีป่ระเทศพึงจะได้รบั
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	 	 การผนกึก�าลงัป้องกนัประเทศ	(United	Defence)	หมายถงึ	การน�า
ทรพัยากรทีเ่ป็นพลงัอ�านาจของชาตทิกุประเภทในทุกมติิท้ังด้านการทหาร	การเมอืง	
เศรษฐกจิ	สงัคมจติวทิยา	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมาบรูณาการอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ยามปกต	ิเพือ่แก้ไขข้อจ�ากัดของชาต	ิรวมท้ังชดเชยอ�านาจก�าลังรบของกองทัพ
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยต้องเตรียมการและกระท�าอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม	
 	 การป้องกันเชิงรุก	(Active	Defence)	หมายถึง	การจัดเตรียมก�าลัง	
เสรมิสร้าง	พฒันา	และบรหิารจดัการทรพัยากรทางทหารทัง้มวลให้เหล่าทพัมคีวาม
พร้อมในการใช้ก�าลงัเพือ่ป้องปราม	แก้ไข	และยตุคิวามขดัแย้งโดยเป็นฝ่ายได้เปรยีบ	
มุง่เน้นมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนือ่งและเชงิลึก	มรีะบบแจ้งเตือนและเฝ้าตรวจ 
ที่มีประสิทธิภาพ	สามารถปฏิบัติการรบได้หนึ่งด้านและป้องกันอีกหนึ่งด้านในเวลา
เดียวกัน	 ใช้การปฏิบัติการยุทธร่วมเป็นหลัก	 มีก�าลังรบเพ่ือป้องกันตนเอง	 และ 
มุ่งความพยายามให้พื้นที่การรบแตกหักอยู ่บริเวณแนวชายแดนทางบก	 และ 
นอกเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
	 	 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กระทรวงกลาโหมมุ่งตอบสนอง
วัตถุประสงค์	 มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ	 จ�านวน	 4	 ประเด็น	 ได้แก	่ 
1)	 การอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข	 2)	 สถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	 
3)	 สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย	ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข	 และ	 4)	 ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร	 รวมทั้ง	
ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์	จ�านวน	6	ประเด็น	ดังนี้
	 	 1)	 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
	 	 2)		 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	 	 3)		 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
	 	 4)		 การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
	 	 5)		 การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน

	 	 6)	 การปฏบิตักิารทางทหารเพือ่รกัษาอธปิไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
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	 ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ	4	ระยะ	ดังนี้
 	 ระยะที่	1	(พ.ศ.2560	-	2564)	มีเป้าหมายส�าคัญ	ได้แก่	กระทรวง
กลาโหม	 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	 
ตามกรอบความเร่งด่วนทีร่ฐับาลก�าหนด	มคีวามพร้อมท้ังในด้านก�าลงัพล	ยทุโธปกรณ์	 
หลักนิยม	การฝึกศึกษา	และการพัฒนา	ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการ
ป้องกันประเทศ	และการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่าง	ๆ 	รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติ
การด้านไซเบอร์	กจิการด้านอวกาศ	การวจิยัพฒันาและอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ
ที่มุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์
	 	 ระยะที่	2	(พ.ศ.2565	-	2569)	มีเป้าหมายส�าคัญ	ได้แก่	การยกระดับ
และขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามข้ามชาติ	 และภัยพิบัติจากธรรมชาติให้ม ี
ความแน่นแฟ้นและกว้างขวางยิ่งข้ึน	 ประเทศมีความสงบสุขประชาชนมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี	 กระทรวงกลาโหมมีโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับการบริหารราชการ 
ยคุใหม่ทีมุ่ง่เน้นความคล่องตวั	มยีทุโธปกรณ์และเทคโนโลยทีี	่ทนัสมยัสามารถปฏิบติั
ภารกิจที่มีความหลากหลาย	มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค	 
ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์	 และกิจการ 
ด้านอวกาศต่อเนื่องจากระยะที่	 1	 ตลอดจนการน�าระบบก�าลังพลส�ารองมาบรรจุ
ทดแทนก�าลังทหารประจ�าการในบางอัตราตั้งแต่ยามปกติ	 การวิจัยพัฒนาและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ 
ได้โดยสมบูรณ์
  ระยะที่	3	(พ.ศ.2570	-	2574)	มีเป้าหมายส�าคัญ	ได้แก่	การรักษา
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	 เพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย	ประเทศมีความสงบสุข	ประชาชน 
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 กระทรวง
กลาโหมได้รับการยกระดับศักยภาพทางด้านการทหาร	 ด้วยเทคโนโลยีทางทหาร
ระดับสูง	 ตลอดจนขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์	 และกิจการ 

ด้านอวกาศเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง38

	 	 ระยะที่	 4	 (พ.ศ.2575	 -	 2579)	 มีเป้าหมายส�าคัญ	 ได้แก่	 ประเทศ 

มีความสงบสุข	 ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี	 มีความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน	 กระทรวงกลาโหมด�ารงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ขีดความสามารถทางด้านการทหารในทุก	ๆ	ด้านอย่างต่อเนื่อง

	 2.2.5	 นโยบายรัฐบาลของ	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี

	 	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 แถลงนโยบายต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยการน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาว่าด้วยความเข้าใจ	 

เข้าถึง	และพัฒนา	ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมใช้ 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	และความต้องการของประชาชน	มาก�าหนดแนวนโยบาย 

ในการบริหารพัฒนาประเทศ	 ซึ่งสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ

รองรับอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยก�าหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ	 ระยะเวลา	 

วธิกีารและงบประมาณทีช่ดัเจน	สามารถใช้ตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน

และตรวจราชการได้	 และรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการดังกล่าว	ซึ่งจ�ากัดกรอบระยะเวลา	1	ปี	ตามปีงบประมาณ	

ประกอบด้วย	นโยบาย	11	ด้าน	ดังนี้

	 	 1.	 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

	 	 2.		 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

	 	 3.		 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ

	 	 4.		 การศึกษาและเรียนรู้	การท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 5.		 การยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ	และสขุภาพประชาชน

	 	 6.		 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 7.		 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

	 	 8.		 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 39

	 	 9.		 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	 และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 	 10.	การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ	

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

	 	 11.	การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 2.2.6	 นโยบายของ	พลเอก	ธารไชยยนัต์	ศรสีวุรรณ	ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	

ประจ�าปีงบประมาณ	2561	โดย	กรมยทุธการทหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย

	 	 สถานการณ์โลกในปัจจุบนั	ประเทศต่างๆ	พบว่ามแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่น

ผ่านไปสู่ระบบหลายข้ัวอ�านาจ	 และใช้กลไกความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ	

ตลอดจนมีการอ้างประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 ประชาธิปไตย	 และสิ่งแวดล้อม 

เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน	 รวมทั้งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์และความเชื่อ 

ทางศาสนา	 นอกจากนี้ปัญหาโลกร้อนจะก่อให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้น	 ท�าให้โลก 

ต้องเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ	 ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง 

ยิง่ขึน้	ส�าหรบัการเปลีย่นผ่านการเป็นประชาคมอาเซียน	ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านมแีนวโน้มดีขึน้	แต่ยงัคงปรากฏการขยายอทิธพิล

จากประเทศมหาอ�านาจ	แนวโน้มปัญหาความมัน่คงทีอ่าจเกดิขึน้ในภูมภิาคในระยะ

สั้นยังอยู่ในระดับต�่า	 ส�าหรับภายในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไป 

สู่การปฏิรูปประเทศยังคงมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่ส�าคัญ	 

คือ	 ความเปราะบางทางการเมืองภายในประเทศ	 และการขาดความสามัคค ี

ของคนในชาติ	 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ยาเสพติด	 

การหลบหนีเข้าเมือง	 โดยผิดกฎหมาย	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 รวมทั้งภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงดังกล่าว	 

กองทัพไทยจึงมีภารกิจส�าคัญต้องเร่งด�าเนินการ	 คือ	 การรักษาความมั่นคง 

และความเป็นปึกแผ่นของประเทศ	 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ	

รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาส�าคัญของชาติ	 กองทัพไทย	 จึงต้องมี 
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การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถอย่างเพียงพอ	เพื่อให้มีขีดความสามารถ

ที่หลากหลาย	 มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ	 การปฏิบัติการร่วมจึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการขับเคลื่อนให้กองทัพไทยไปสู่จุดหมายทั้งการเตรียมก�าลังและการใช้

ก�าลงัร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง	สามารถสนองตอบต่อนโยบายรฐับาล	และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 วิสัยทัศน์กองทัพไทย	 :	 “เป็นกองทัพชั้นน�าในภูมิภาคในการพิทักษ์

รักษา	ปกป้อง	และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	การป้องกันประเทศ	การรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ	การพัฒนาประเทศ	และการช่วยเหลือประชาชน”

	 	 ผลลัพธ์ทีต้่องการ	คอื	กองทพัไทยเป็นกองทพัทีม่คีวามเข้มแขง็	สง่างาม	

มีศักดิศ์รี	ได้รบัการสนบัสนนุและยอมรบัจากประชาชน	รวมทัง้	นานาอารยประเทศ

	 	 นโยบายทั่วไป	ดังนี้

	 	 1.	 การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 ดังนี้	 ให้ความเร่งด่วน

สูงสุดในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 ถวายความปลอดภัย	 ป้องกัน	

และปราบปรามการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ	 เผยแพร่พระเกียรติคุณ	 และ

พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญในทุกโอกาส	 รวมทั้งเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	และการพัฒนาตามแนวทางพระราชด�าริ

	 	 2.		 การป้องกันประเทศ	 ดังนี้	 1)	 พร้อมในการป้องกันประเทศและ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพภายใต  ้

การอ�านวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย	2)	ก�าลังทางบก	มีขีดความสามารถ

อเนกประสงค์เคลื่อนย้ายได้ทุกสภาพภูมิประเทศ	 ปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ 

ในตัวเอง	 และใช้แก้ปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที	 3)	 ก�าลังทางเรือ	 

มขีดีความสามารถคุ้มครองและรกัษา	ผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	

4)	 ก�าลังทางอากาศ	 มีขีดความสามารถในการครองความได้เปรียบทางอากาศ 

ต่อฝ่ายตรงข้าม	เพือ่ให้กองทพัไทยมุง่ไปสูก่ารปฏิบติัการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลาง	

(Network	Centric	Operations)
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	 	 3.		 การรกัษาความมัน่คงของรฐั	ดังนี	้สนบัสนนุรัฐบาลและคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติในการปฏิรูปประเทศ	 ตามแผนที่น�าทาง	 (Roadmap)	 เพื่อน�า 

ไปสู่การเลือกตั้งตามกรอบเวลา	 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560	 –	 2579)	 ตลอดจน	 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

เพื่อความมั่นคงในทุกมิติ

	 	 4.	 การสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัมติรประเทศ	ดังนี	้พัฒนา

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ประเทศสมาชิก

อาเซียน	 มิตรประเทศ	 และองค์การระหว่างประเทศ	 โดยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	 

ลดความหวาดระแวง	 การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	 และหลักการต่างตอบแทน

ในการเจรจาให้ความส�าคัญเร่งด่วนกับการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาคม

อาเซียน	 และการรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทส�าคัญ

ในภูมิภาค

	 	 5.	 การพัฒนาประเทศ	 และช่วยเหลือประชาชน	 ดังนี้	 สนับสนุน 

การพัฒนาประเทศ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	 การบรรเทาภัยพิบัติและ 

การฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังท�าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอนาคต 

ทีม่ั่นคงและยัง่ยนืสอดคล้องกบันโยบาย	“ประชารฐั”	และแนวทางพฒันาเศรษฐกจิ	

“Thailand	4.0”

	 	 6.		 การบริหารจัดการกองทัพ	 ดังนี้	 บริหารจัดการทรัพยากรของ 

กองทัพไทยให้มีความทันสมัย	 พัฒนาขีดความสามารถก�าลังพล	 ให้ปฏิบัติงาน 

ตามต�าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้งบประมาณอย่างประหยัด	 คุ้มค่า	 โปร่งใส	 

และตรวจสอบได้

	 	 นโยบายเฉพาะ	ได้แก่

	 	 1.	 ด้านก�าลังพล	ดังนี้	1)	ก�าลังพลทุกนายจงรักภักดี	ปกป้อง	พิทักษ์

รกัษา	และเทดิทนูสถาบันพระมหากษัตรย์ิอย่างสมพระเกยีรต	ิ2)	สนบัสนนุให้ก�าลงั 

พลเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับ 

พื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วย	 3)	 ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความเป็น
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ทหารอาชีพให้กับก�าลังพล	 โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ผู้มีอิทธิพล	

และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด	 4)	 การปรับย้ายก�าลังพลให้ยึดหลัก

คุณธรรม	 ความรู้	 และความสามารถ	 และสนับสนุนระบบการหมุนเวียนก�าลังพล 

ให้สามารถการปฏิบัติการร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม	 5)	 ปรับลดทหารประจ�าการ 

ตามเกณฑ์ทีก่ระทรวงกลาโหมก�าหนด	และทดแทนด้วยการบรรจุข้าราชการพลเรือน

กลาโหม	 หรือน�าก�าลังพลส�ารองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการชั่วคราว	 รวมทั้ง 

น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชดเชยจ�านวนก�าลังพลที่ลดลง	 6)	 สนับสนุนให้ก�าลัง

พลศึกษาเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ทางทหารและประวัติศาสตร์ชาติไทย	 อนุรักษ์

ฟื ้นฟูและเผยแพร่	 มรดกทางวัฒนธรรมไทยโดยการทัศนศึกษาสถานที่ส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์	 รวมทั้งก�าหนดให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม 

ทางทหาร	 7)	 ส่งเสริมให้ก�าลังพลออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	 โดยให้มีการทดสอบ

ร่างกายตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 อย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 8)	 ปรับปรุงบ้านพัก

สวัสดิการของก�าลังพลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด	 

ปลอดอบายมขุและอาชญากรรมทกุชนดิ	9)	ปรบัปรงุกฎหมายทหาร	ค�าสัง่	ระเบยีบ

ต่างๆ	 ที่ล้าสมัย	 รวมทั้งศึกษากฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย

  2.	 ด้านการข่าว	ดงัน้ี	1)	ถวายความปลอดภยัแด่สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี	 9	 และพระบรมวงศานุวงศ์

ทุกพระองค์ให้มีความปลอดภัยสูงสุด	2)	พัฒนาและบูรณาการระบบงานข่าวกรอง

ของกองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลร่วมด้านการข่าว

ของกองทัพไทย	3)	ปลูกฝังจิตส�านึกการเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารให้กับก�าลัง

พลทกุนาย	เพือ่รายงานข่าวทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงได้รวดเร็ว	ถกูต้อง	ทนัเวลา	 

3)	พฒันาขดีความสามารถงานต่อต้านข่าวกรอง	ทัง้เชงิรับและเชงิรุก	เช่น	มาตรการ

รักษาความปลอดภัยท่ีตั้งหน่วยทหาร	 พื้นที่อาคารบ้านพัก	 รวมทั้งกวดขัน 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 

เป็นอันขาด	4)	พัฒนาขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์และเครื่องมือด้านการข่าว	
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เช่น	อากาศยานไร้นกับนิ	ระบบเฝ้าตรวจ	5)	พฒันาขดีความสามารถของนักวเิคราะห์ 

ข่าวให้ครอบคลุมกลุ ่มประเทศอาเซียน	 ประเทศมหาอ�านาจ	 และทุกภูมิภาค	 

โดยต้องสามารถแจ้งเตือนแนวโน้มภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถูกต้องและ

ทันเวลา	6)	พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าวของภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหาร	 

ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 อาทิ	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 

การต่อต้านการก่อการร้าย	7)	ขยายความร่วมมอืด้านการข่าวกบักองทพัในประเทศ

อาเซียน	 ประเทศคู่เจรจา	 และประเทศมหาอ�านาจในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 

8)	บรูณาการขีดความสามารถงานการทตูฝ่ายทหารให้ครอบคลมุมติด้ิานความมัน่คง	 

พัฒนาระบบรายงานข่าวสารจากส�านักงานผู ้ช่วยทูตทหารไทย/ต่างประเทศ	 

รวมทัง้พจิารณาขยายความสมัพนัธ์ด้านการทตูฝ่ายทหาร	9)	ส่งเสรมิการแลกเปลีย่น

การเยือนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ�านวยการ 

กับประเทศรอบบ้าน	 10)	 พัฒนาทักษะของล่ามทหาร	 และบัญชีล่ามทหารของ 

กองทัพไทย	 เพื่อบูรณาการให้หน่วยต่างๆ	 ในกองทัพไทยสามารถใช้งานร่วมกันได้	

โดยให้ความส�าคัญเร่งด่วนกับภาษาประเทศรอบบ้าน

 	 3.	 ด้านยุทธการ	 ดังนี้	 1)	 เผยแพร่แนวคิดตามศาสตร์พระราชา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง	 2)	 จัดก�าลังและการวางก�าลังในการป้องกันชายแดน

ตามระดับภัยคุกคาม	 ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการชายแดนท้ังทางบก 

และทางทะเล	 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 การพัฒนาการค้าชายแดน	 

รวมทั้งการใช้ประโยชน์พื้นท่ีท่ีมีปัญหาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 3)	 พัฒนา 

ขีดความสามารถของศูนย์บัญชาการทางทหาร	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูล	 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการปฎิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 สามารถ 

ใช้งานระบบแผนท่ีสถานการณ์ร่วมและ	 ระบบรายงานและแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

ทางทหาร	 ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการ 

เหล่าทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม	 4)	 บูรณาการการฝึกของกองทัพไทยทุกระดับ	 

ให้สอดคล้องกับการเตรียมก�าลังและใช้ก�าลังตามแผนป้องกันประเทศ	 รวมทั้งน�า
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แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการฝึกและจัดท�าแผนที่

สถานการณ์ที่ใช้เฉพาะในการฝึกร่วมของสถาบันการศึกษาทางทหาร	เพื่อลดความ

หวาดระแวงของประเทศเพื่อนบ้าน	 5)	 ให้มีความพร้อมกิจการก�าลังพลส�ารอง

ทางด้านบัญชี	การบรรจุ	การระดมพล	6)	สนับสนุนการขยายเครือข่ายการติดต่อ

สื่อสาร	และระบบควบคุมบังคับบัญชา	C4I	ของต�ารวจตระเวนชายแดนให้สามารถ

ปฏิบัติการร่วมกับกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 7)	 พัฒนาขีดความสามารถ

เทคโนโลยีทางการทหาร	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางทหาร	 เพ่ือน�าไปสู่

การพึ่งพาตนเองที่ตอบสนองต่อการเตรียมก�าลังรบ	 8)	 สนับสนุนการสร้างความ

สามัคคีปรองดองของคนในชาติการปฏิรูปประเทศ	 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560	 –	 2579)	 โดยเฉพาะด้านความมั่นคง	 9)	 สนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง	โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย	การจัด

ระเบียบสังคม	การควบคุม	การกระท�าผิดกฎหมายให้มีความยั่งยืน	10)	สนับสนุน

การบรหิารจดัการชายแดนให้สอดคล้องกบัการเป็นประชาคมอาเซยีน	เพือ่สนบัสนนุ

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	การค้าชายแดน	11)	ด�ารงความต่อเนือ่งในการ

สนับสนุนส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงานเรือ่งทีเ่ป็นวาระเร่งด่วน	และการ

แก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล	 12)	 เตรียมก�าลัง 

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ	 ให้พร้อมเผชิญ

สถานการณ์ทุกรูปแบบ	 และสามารถตอบโต้เหตุการณ์ได้ภายใน	 30	 นาที	 

13)	 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพัฒนาขีด

ความสามารถด้านการข่าว	 โดยเฉพาะระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนในพ้ืนท่ีเส่ียง	

การพฒันาเพือ่ความมัน่คง	การสร้างทศันคตทิีด่ต่ีอเจ้าหน้าท่ีรัฐ	สนบัสนนุการพูดคยุ 

เพื่อสันติสุข	 14)	 พัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ให้ครอบคลุมในทุกระดับ	 15)	 สนับสนุนการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนกับ

ประเทศรอบบ้าน	 เพ่ือลดเงื่อนไขและโอกาสท่ีจะน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน	 

โดยให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่มีปัญหา	 พื้นที่ใกล้ชุมชน	 และพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	16)	พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	 
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ศูนย์บัญชาการทางทหาร	 ให้เป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมทั้งเป็นหน่วยรวบรวมองค์ความรู้	 ให้ข้อเสนอแนะ	 

การสร้างความตระหนักรู ้ 	 ในเร่ืองทุ ่นระเบิด	 และวัตถุระเบิดแสวงเคร่ือง	 

17)	 มีบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือ	 ในกรอบ	 ADMM	 -	 Plus	 โดยเฉพาะ 

ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย	 และการแพทย์ทหาร	 18)	 พัฒนาการฝึกผสม	 

การฝึกร่วม/ผสม	กบัมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ	โดยพจิารณาน�าก�าลงัพลในระบบ

บัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงานในภารกิจการรักษาสันติภาพ	 (On-call	 List)	 

เข้าร่วมการฝึกรวมทั้งแสวงประโยชน์ในการน�าเทคนิคและยุทธวิธีมาประยุกต์

ใช้ในการปรับปรุงการฝึกและการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพไทยให้ทันสมัย	 

19)	 พัฒนาศักยภาพของกองทัพไทยให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ 

ในกรอบสหประชาชาติ	 รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อ

สันติภาพกับกองทัพของประเทศสมาชิกอาเซียน	 20)	 ให้ความส�าคัญกับบทบาท

อย่างสร้างสรรค์ในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน	 

และภูมิภาคอาเซียน	 โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ 

การบรรเทาภัยพบิตั	ิและการปฏิบติัการเพ่ือสนัติภาพ	21)	สนบัสนนุบทบาทของสตรี

ในการปฏบิตัภิารกจิของกองทพัมุง่เน้นภารกจิการปฏบิตักิารทางทหารท่ีมใิช่สงคราม	

อาทิ	การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	22)	ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหาร

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ	 อาทิ	 สถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน	 ตลอดจนสนับสนุน 

การใช้ผลงานจากการวจิยัและพฒันาภายในประเทศ	เพือ่ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมใหม่	

ตามนโยบาย	 Thailand	 4.0	 ของรัฐบาล	 23)	 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบันทางทหารให้มีมาตรฐานสามารถน�าผลงานทางการศึกษาวิจัยเชิง

ยุทธศาสตร์มาพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม	 24)	 เร่งรัด 

การพฒันาขดีความสามารถด้านไซเบอร์ของกองทพัไทยทัง้ด้านก�าลงัพล	ยทุโธปกรณ์	

และระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 โดยใช้ศูนย์ไซเบอร์

ทหารเป็นกลไกในการบูรณาการขีดความสามารถ	 รวมทั้งสามารถบูรณาการ 
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การปฏิบัติการทางไซเบอร์เข้ากับการปฏิบัติการทางทหารในมิติอื่นๆ	 ในลักษณะ

การปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 25)	 เร่งรัดการพัฒนาองค์ความรู ้

และความตระหนกัรูด้้านไซเบอร์ให้กบัก�าลงัพลของกองทพัไทย	โดยจัดท�าหลกัสูตร

ด้านไซเบอร์	และบรรจุหวัข้อการศกึษาด้านไซเบอร์	ในหลกัสตูรการศกึษาทางทหาร	

และการฝึกในทุกระดับ

 	 4.	 ด้านส่งก�าลังบ�ารุง	 ดังน้ี	 1)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 

ด้านส่งก�าลังของกองทัพไทย	โดยพิจารณาน�าระบบสารสนเทศมาใช้	เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 ระบบบริหารจัดการหมายเลข 

สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร	ระบบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์	และระบบบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์	 2)	 ขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศด้านการสนับสนุนยุทธ 

ปัจจัย	 ในภาวะวิกฤติระหว่างกัน	 อาทิ	 สป.5	 ชิ้นส่วนซ่อม	 3)	 จัดซ้ือจัดจ้าง	 และ 

การซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์	ต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	ตรงความต้องการ

และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 

พ.ศ.2560	 รวมทั้งต้องสามารถใช้ร่วมกันระหว่างเหล่าทัพได้	 โดยพิจารณา 

จากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นล�าดบัแรก	4)	น�าขดีความสามารถของเอกชน 

มาสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทัพ	 (Outsource)	 เช่น	 การจ้างผลิต	 

การจ้างซ่อมบ�ารุง	การจ้างเหมาบรกิาร	การเช่ายานพาหนะ	5)	สนบัสนนุยทุโธปกรณ์	

และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ	 

6)	 ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบ

ของกองทัพ	โดยจัดท�าแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน	เช่น	การสร้างรั้ว	ปลูกต้นไม้	ขุดแนว

คูคลอง	 การใช้มาตรการทางกฎหมายที่เคร่งครัด	 รวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศ 

มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ	 7)	 พัฒนาและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนท่ี 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

 	 5.	 ด้านกิจการพลเรือน	 ดังนี้	 1)	 ป้องกันและท�าความเข้าใจมิให้ 

มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	 รวมท้ังด�าเนินการต่อส่ือทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	 2)	 จัดท�าและเผยแพร่ 
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พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ	 ตลอดจนสร้างทัศนคติ	 ค่านิยม	 ปลูกฝัง

อุดมการณ์	 ให้ประชาชนมีความจงรักภักดี	 และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย	์

3)	สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	โครงการพระราชด�าริ	

และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารโิครงการหน่วยพระราชทานและประชาชน

จิตอาสา	 “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	 รวมทั้งการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู ่

การพฒันาอย่างยัง่ยนื	อย่างเตม็ขีดความสามารถและสมพระเกยีรติ	4)	สร้างเครือข่าย 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ 

ด้านการป้องกันประเทศ	 และภารกิจ	 เพื่อความมั่นคง	 5)	 พัฒนาอนุสรณ์สถาน 

แห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์ทหารให้ทันสมยัและประชาสัมพนัธ์เชงิรกุให้ประชาชนทัว่ไป	 

นักเรียน	 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม	 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ	 6)	 ติดตาม 

และตรวจสอบผู้กระท�าผิดที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จยุยงปลุกปั่นให้เกิดความ 

ขัดแย้งในสังคม	 และบ่อนท�าลายสถาบันหลักของชาติบนเว็บไซต์และเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 7)	 ปฏิบัติ

การจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศและสื่อวิทยุ

โทรทัศน์	 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

และกองทพั	ให้กบัก�าลงัพลและประชาชน	8)	สนบัสนนุการพฒันาพืน้ทีข้่ามชายแดน	

(Cross	 Border	 Development)	 ให้สอดคล้องกับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษของไทย	รวมทัง้การพฒันาและใช้ประโยชน์พ้ืนทีท่ีม่ปัีญหาร่วมกนับนพ้ืนฐาน

ความมเีกียรตศัิกดิศ์รี	และผลประโยชน์ร่วมกนั	9)	ใช้ศกัยภาพของกองทัพสนบัสนนุ

การพฒันาประเทศเพือ่ความมัน่คงและช่วยเหลอืประชาชน	ตลอดจนพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม	ตามแนวพระราชด�าริ	ศาสตร์	

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 และแนวทาง	 “ประชารัฐ”	 อาทิ	 การสร้าง

ความสามคัคีปรองดอง	การแก้ไขปัญหาราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่	การจ�าหน่ายสินค้า 

อุปโภคบริโภคในราคาถูก	 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา	 10)	 สนับสนุนการสร้าง 

ความเข้มแขง็ของสถาบันทางสงัคมและชมุชน	การพฒันาอาชพีและสร้างความเข้มแขง็

ของเศรษฐกิจชุมชน	 11)	 สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
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ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ	 ลดความซ�้าซ้อน	 มีความเชื่อมโยงกัน 

อย่างเป็นระบบ	 รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 เช่น	 อุทกภัย	 การขาดแคลนน�้า

ในภาคการเกษตร	 การอุปโภคและบริโภค	 โดยพิจารณาพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการขุดเจาะน�้าบาดาล	11)	สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

และคมนาคม	 อาทิ	 การก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม	 การใช้ท่าอากาศยาน 

อู่ตะเภาและท่าเรือสัตหีบในเชิงพาณิชย์	 เพื่อสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออก	(EEC)	12)	สนบัสนนุและส่งเสรมิการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีระบบ	13)	สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแผนที่ 

ที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาส�าคัญ	 อาทิ	 การรุกล�้าพื้นที่ป่าสงวน	 การไร้ที่ดินท�า

กินของเกษตรกร	 และการบริหารจัดการพื้นที่ภาคเกษตรกรรม	 14)	 พัฒนาขีด 

ความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัต	ิ

โดยให้ความส�ากบัการเสรมิสร้างศนูย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	หน่วยบญัชาการทหาร

พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการฝึกอบรมการบรรเทาภัยพิบัติในระดับอาเซียน	

15)	 เสริมสร้างความพร้อมของก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย	

รวมทั้งสามารถประกอบก�าลังกับฝ่ายพลเรือนและภาคประชาสังคม	 เพื่อสนับสนุน

การบรรเทาภัยพิบัติทั่วทุกภูมิภาคของไทย	ตลอดจนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กับมิตรประเทศ

 	 6.		ด ้านการสื่อสาร	 ดังนี้ 	 1)	 ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบ

โทรคมนาคมทหารร่วมของกองทัพไทย	 ให้เสมือนเป็นระบบเดียวกัน	 (One	 

Network)	และสอดคล้องกบัความเร่งด่วนตามแผนป้องกนัประเทศ	2)	พัฒนาระบบ

ควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย	 ให้สามารถควบคุม	 อ�านวยการ	สั่งการ	ตามแนว

ความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 

เป็นรปูธรรม	โดยให้ความส�าคญักับการสร้างความเสถียรภาพ	ขยายขดีความสามารถ

ตามความจ�าเป็นอย่างเหมาะสม	 3)	 สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	 และการ

ปฏิบตักิารไซเบอร์	โดยใช้ขดีความสามารถของการปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	 

การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์	 และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	 
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4)	 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน	และสนับสนุนการจัดท�าข้อมูลภาครัฐและการปฏิบัติงานด้วยข้อมูล

ดิจิทัล	ตามแนวคิด	“Thailand	4.0”	ของนโยบายรัฐบาล

 	 7.	 ด้านปลัดบัญชี	ดังนี้	 1)	 ด�าเนินการด้านงบประมาณ	 ให้รวดเร็ว	

ประหยัด	คุ้มค่า	โดยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	 และเป้าหมายของรัฐบาล	 2)	 พัฒนาคุณภาพงาน 

ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ	 และเสริมสร้างวินัย 

ทางงบประมาณและการเงิน	 3)	 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการในกองทัพไทย	 เพ่ือป้องปรามและป้องกันมิให้เกิดการกระท�า

ที่จะส่อไปในทางทุจริต	 รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	 

4)	ปรบัปรงุระบบการปฏบัิตงิานและบูรณาการแผนงานภายในหน่วยงาน	และระหว่าง 

หน่วยงานให้เกิดความประสานสอดคล้อง	และมีประสิทธิภาพ

2.3	 เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.3.1	 ณศัพล	กนัตะปิต	ิ(2553)	ได้ศกึษาเรือ่ง	“หน่วยบญัชาการทหารพฒันา

กับการยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน	 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้”	

ศึกษาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการยกระดับรายได้เศรษฐกิจ

ชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	รวมถงึ	ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกดิข้ึนและมุ่งหา 

แนวทางการใช้หน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ส�าหรับขอบเขตของการวิจัยมุ่งเน้น 

การปฏิบัติงานของหน่วยในส�านักงานทหารพัฒนาภาค	4	ห้วงปี	พ.ศ.2547	–	2552	 

โดยด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิติของการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าในพื้นที่	 จากผลการวิจัย

พบว่า	ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทศันคติทีด่มีากต่อหน่วยบญัชาการ 

ทหารพัฒนา	 และสามารถยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนได้จริง	 ส�าหรับข้อเสนอ

แนะที่ส�าคัญคือ	 ปัจจัยเรื่องความจ�ากัดของงบประมาณกับปริมาณงาน	 รวมท้ัง 
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ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหัวใจนักพัฒนา	 และต้องด�าเนินงานควบคู่กับกระทรวงทบวง	 

กรมหลัก	 ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง	 และสิ่งที่ต้องค�านึงที่ส�าคัญประการสุดท้าย	

คือ	เรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

	 2.3.2	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 (2550)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “การปรับบทบาท

ของกองทัพไทยเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่”	 โดยศึกษาวิเคราะห์ภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ในสังคมไทย	 บทบาทของกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ในห้วงที่ผ่านมา	 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกองทัพไทย	

การน�าเสนอยุทธศาสตร์และการปรับบทบาท	 โครงสร้างการจัด	 หลักนิยม	 และ 

การบริหารจัดการของกองทัพไทยที่เหมาะสม	ขอบเขตของการวิจัยได้ศึกษาเฉพาะ

ในกรอบของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	วิธีการด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ	 ประกอบด้วย	 การวิจัยเอกสาร	 การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ ์

แบบเจาะลึกผู้ก�าหนดนโยบายและผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคง	 ผลการวิจัยพบว่า	 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมไทยทั้ง	 7	 ประเภท	

ดังน้ีคือ	 ความมั่นคงในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง	 ภัยพิบัติ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและโรคระบาด	 การขาด

ดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และความยากจน	 โดยภัย 

ดงักล่าวมแีนวโน้มท่ีจะขยายตวัรนุแรงขึน้	 ในขณะทีบ่ทบาทของกองทพัไทยทีเ่ด่นชดั

เป็นการสนับสนุนและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่

ชายแดน	 ซึ่งรัฐบาลและกองทัพตระหนักถึงความส�าคัญของกองทัพในบทบาท 

ข้างต้น	 อย่างไรก็ตามปัญหาส�าคัญที่กองทัพประสบในการบริหารจัดการ	 ได้แก่	 

ไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการปฏิบัติงาน	 ก�าลังพลส่วนใหญ่ขาดความรู้และ

ประสบการณ์	การขาดแคลนงบประมาณ	หลักนิยมทางทหารไม่ชัดเจน	ความเห็น

ต่างของบุคลากรในกองทัพ	การบูรณาการที่ไม่เป็นรูปธรรม	นโยบายฝ่ายการเมือง 

ทีไ่ม่ชดัเจน	และไม่เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรับโครงสร้างของกองทพั	ข้อเสนอแนะ

กองทพัควรมบีทบาทในฐานะผูส้นบัสนนุในการบริหารจัดการภยัคกุคามรูปแบบใหม่	
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กองทพัควรมกีารตคีวามและใช้ประโยชน์จากพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.2551	 ผ่านโครงสร้าง	 กอ.รมน.	 ให้มีการปรับปรุง 
และขยายผลหลักนิยมการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม	 จัดตั้งศูนย์ประสาน
การปฏิบัติตามประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 จัดท�าหลักสูตรภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่	 และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทัพ	 การวิจัยครั้งต่อไป 
ควรได้มีการส�ารวจความคิดเห็นภาคประชาชน
	 	 การปรับบทบาทของกองทัพไทยเพ่ือรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม	่
ปัญหา	ผลกระทบ	และแนวโน้มภยัคกุคามรปูแบบใหม่ต่อสงัคมไทย	ปัญหาภยัคกุคาม 
รูปแบบใหม่ของสังคมไทย	 สามารถแบ่งออกเป็น	 7	 ประเภทดังนี้	 1)	 ภัยที่	 1	 
ความมั่นคงในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 2)	 ภัยที่	 2	 การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ	3)	ภยัท่ี	3	ยาเสพตดิ	4)	ภยัที	่4	แรงงานต่างด้าวและผูห้ลบหนี
เข้าเมือง	5)	ภัยที่	5	ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
และโรคระบาด	 6)	 ภัยที่	 6	 การขาดดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	7)	ภัยที่	7	ความยากจน
	 	 ทั้งนี้	 ภัยทั้ง	 7	 มีบริบท	 และความเป็นมาของปัญหาท่ีแตกต่างกัน	 
จนยากที่จะใช้ค�านิยามรวมไว้ได้ทั้งหมดว่าเป็น	“ภัยคุกคามรูปแบบใหม่”	หรือแยก
ศกึษาปัญหาของแต่ละภยัได้	จงึแบ่งกลุม่ภัยคกุคามรปูแบบใหม่ออกเป็น	3	กลุม่	ดงันี้
	 	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	กลุ่มที่	1	เป็นภัยเร่งด่วนและเฉพาะหน้า	หรือ
ระยะสัน้ทีสั่งคมรบัรูไ้ด้ว่า	ภยันัน้ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงโดยตรงต่อสงัคมไทยโดย
ส่วนรวม	ประกอบด้วย	ภัยที่	1	ภัยที่	2	ภัยที่	3	และภัยที่	4
	 	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 กลุ่มที่	 2	 เป็นภัยท่ีมีระยะเวลาในการส่งผล 
กระทบต่อสังคมในระยะปานกลาง	แม้ว่าภัยพิบัติที่ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรง	เช่น	
คลืน่ยกัษ์สนึาม	ิจะไม่ค่อยเกดิขึน้บ่อยนกั	ภยักลุม่นีป้ระกอบด้วย	ภยัท่ี	5	และภยัท่ี	6
	 	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	กลุ่มที่	3	คือ	ภัยที่	7	เป็นภัยระยะยาว	ถือได้
ว่าเป็นปัญหาท่ีสัง่สมมานาน	และตราบเท่าท่ีประเทศไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรมทีอ่ยู่
ภายใต้ทุนนิยม	เศรษฐกิจเสรี	ภัย	หรือปัญหานี้ก็จะยังคงติดอยู่ในแผ่นดินประเทศนี้

ตลอดไปนานเท่านาน
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	 	 	 1.	 ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 กลุ่มที่	 1	 ได้แก่	 1)	 ปัญหา

เหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้	 2)	 ปัญหาการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ	3)	ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย	และ	

4)	ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง

	 	 	 2.	 ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่	กลุ่มที่	2	 ได้แก่	1)	ปัญหาโรค

ระบาด	และ	2)	ปัญหาในการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 2.3.3	 อภิชาต	 	 เพ็ญกิตติ	 (2543)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนากับการพัฒนาประเทศในอนาคต”	 โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาชนบท 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	จนถึงปัจจุบัน	รวมถึงกรอบ

ทิศทางของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	 และบทบาทการพัฒนาประเทศของทหาร 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคต	 รูปแบบ 

การจัด	 ขีดความสามารถ	 การก�าหนดที่ตั้งหน่วย	 รวมถึงบทบาทการพัฒนาของ 

หน่วยบญัชาการทหารพฒันาทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยศกึษาเฉพาะ

ก�าลงัพลของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาทีม่อียุใ่นปัจจบุนัและทีจ่ะได้รบัการบรรจุ

เป็นก�าลงัพลของหน่วยภายหลงัการปรบัโครงสร้าง	ปรับลดอตัราทีเ่กิดจากการศึกษา

วิจัยครั้งนี้เท่านั้น	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การปรับลดอัตราก�าลังพลครั้งนี้ควรเน้น

หนักทีส่่วนปฏัตกิารได้แก่	หน่วยพฒันาการเคลือ่นทีม่อียู	่จ�านวน	30	หน่วยเป็นหลกั	

คือ	 หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี	 1	 หน่วย	 ซึ่งเดิมมีอัตราก�าลังพลทั้งสิ้น	 397	 อัตรา	 

จะสามารถปรับลดอัตราก�าลังพลลงได้หน่วยละ	 113	 อัตรา	 คงเหลือ	 284	 อัตรา	 

ด้วยการปรบัโครงสร้างภายในหน่วยพฒันาการเคลือ่นทีใ่หม่ให้สอดคล้องกบัภารกจิ	

น�าก�าลังพลที่ปรับลดไปเพิ่มให้หน่วยอื่นๆ	 ได้ตามต้องการ	 และสามารถโอนอัตรา	

3,075	 อัตรา	 ให้กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ในทันที	 โดยไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของหน่วยแต่อย่างใดทั้งสิ้น	ทั้งนี้	ก�าลังพลที่ส�านักงานพัฒนาภาค	1	–	4	

และส�านักงานพัฒนาพิเศษได้รับเพิ่มขึ้นจากการปรับเกลี่ยครั้งนี้	 เพื่อให้ส�านักงาน

พัฒนาภาคทั้ง	 5	 ภาค	 สามารถท�าหน้าที่ผู้ประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการ

พลเรือน	 และหน่วยทหารในพื้นที่แต่ละกองทัพภาค	 ตามนโยบายของกระทรวง
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กลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และจะลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน	

ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	อย่างไรก็ตาม	แนวทางการพัฒนา

ที่มอบให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่รับผิดชอบด�าเนินการ	ซึ่งหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาได้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาชนบทของหน่วยในห้วงปี	 2545	 –	 2549	 นั้น	 

จากผลการวิจัยพบว่ามีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	 นั่นคือ

แผนงานหลัก	8	แผนงาน	 ได้แก่	 1)	แผนงานที่	 1	แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม	 

2)	แผนงานที่	2	แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	3)	แผนงานที่	3	แผนงาน 

พัฒนาแหล่งน�้า	 4)	 แผนงานท่ี	 4	 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ	 

5)	แผนงานที่	 5	แผนงานสาธารณสุข	6)	แผนงานที่	 6	แผนงานพัฒนาการศึกษา	

ศาสนา	และวัฒนธรรม	7)	แผนงานที่	7	แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา	

และ	8)	แผนงานที่	8	แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ	โดยมุ่งเน้นแผนงานที่	2,	4,	

5	และ	6	เป็นแผนงานพฒันา	“คน”	ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้บนพืน้ฐานของเศรษฐกจิ

พอเพียง	เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
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บทที่ 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

3.1	 ประวัติความเป็นมา	

	 เมื่อ	พ.ศ.2475	พรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศสยาม	ได้จัดตั้งขึ้นโดยการ

แยกตัวออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายู	 และได้มีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์

อย่างลับ	 ๆ	 ในหมู่กรรมกรชาวจีน	 ชาวไทย	 นักหนังสือพิมพ์	 ครู	 นักศึกษา	 และ

นักเรียน	 ในปี	 พ.ศ.2485	 ได้มีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ไทย	 ต่อมาประเทศไทย 

ได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์	 เนื่องจากไทยต้องการเข้าไปเป็นสมาชิก

องค์การสหประชาชาติ	อีกทั้งสาธารณรัฐสหภาพโซเวียตรัสเซีย	เรียกร้องให้ยกเลิก

กฎหมาย	 ดังกล่าวด้วย	 โดยอ้างว่ากฎหมายของไทยฉบับนี้ขัดต่อปฏิญญาสากล	

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 จากผลของการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์	 ท�าให้

คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย	 สามารถด�าเนินการได้อย่างเปิดเผย	 ต่อมาในสมัย	

จอมพล	 สฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 ด�ารงตาแหน่ง	 นายกรัฐมนตรี	 และ	 ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด	 ได้ตระหนักถึงปัญหานี้	 และเห็นว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถด�าเนินการ 

อย่างได้ผลในพืน้ทีช่นบท	เพราะความทกุข์ยากของประชาชน	ประกอบกบั	กระทรวง

มหาดไทย	 ได้รายงานให้ทราบว่า	 คอมมิวนิสต์ได้จัดส่งตัวแทนเข้าไปแทรกซึม 

อยู่ในหมู่บ้าน	เพื่อบ่อนท�าลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล	โดยได้เริ่มปฏิบัติ

การในเขตที่ประชาชนด้อยการศึกษาและยากจน	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐดูแลไม่ทั่วถึง	

เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและเป็นถิ่นทุรกันดาร	ท�าให้ขาดการติดต่อระหว่าง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน	 กระทรวงมหาดไทย	 จึงได้เสนอให้ใช้วิธีการพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือด�าเนินการ	 เพื่อขจัดปัญหาของต้นเหตุ	 รวมท้ังความเห็น 

จากการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ	 ทางความมั่นคงขององค์การ	 สปอ.	 

ครั้งที่	33	ระหว่างวันที่	7	–	10	พฤศจิกายน	2503	ว่าการปฏิบัติการทางสาธารณะ	

(Civic	 Action)	 หรือ	 การช่วยเหลือประชาชนเป็นการต่อต้านการบ่อนท�าลาย 
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ของคอมมิวนิสต์	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหต	ุ ดังนั้น	 

เมื่อวันที่	 30	 มกราคม	 2505	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 ได้พิจารณาเห็นชอบตาม 

ข้อเสนอของฝ่ายอ�านวยการ	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 ได้ให้จัดตั้งส่วนราชการ

ขึ้นหน่วยหนึ่ง	 มีอ�านาจประสานการปฏิบัติงาน	 และรวมขีดความสามารถของ 

ส่วนราชการต่าง	ๆ	มาไว้ในที่เดียวกัน	ซึ่งประกอบด้วย	13	หน่วยงาน	มีทั้งพลเรือน	

ต�ารวจ	และทหาร	มอี�านาจส่ังการได้ทกุกระทรวง	ทบวง	กรม	ทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือเร่งรดั

การปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น	 เป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 

จึงน�าเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร	ีซึง่คณะรฐัมนตรีได้พจิารณาอนมุตัใิห้จดัตัง้หน่วยงาน 

พเิศษขึน้	 เรยีกว่า	 “กองอ�านวยการกลางรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ”	 ใช้ค�าย่อว่า	 

“กรป.กลาง”	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2505	 จากนั้นได้มีการส่งหน่วยพัฒนา 

การเคลื่อนที่หน่วยแรกออกปฏิบัติงานที่	 อ.กุฉินารายณ์	 จ.กาฬสินธุ์	 เม่ือวันที่	 15	

สิงหาคม	2505	ใช้ชื่อเรียกหน่วยว่า	“หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	จ.กาฬสินธุ์”

	 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีลงมติและอนุมัติให้จัดต้ัง	 กรป.กลาง	 เม่ือวันท่ี	 10	

เมษายน	 2505	 ต่อมาจึงได้ก�าหนดให้	 วันที่	 10	 เมษายน	 ของทุกปี	 เป็นสถาปนา	

กรป.กลาง	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา	และเมือ่ปี	2539	ได้มกีารปรบัปรงุการจัดส่วนราชการ

ของกองบัญชาการทหารสูงสุด	 โดยได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

และก�าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 กระทรวงกลาโหม	

พ.ศ.2539	ให้ไว้	ณ	วันที่	19	พฤศจิกายน	2539	โดยในมาตรา	4	พระราชกฤษฎีกา

ฉบับนี้	 ได้ก�าหนดแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด	 กระทรวงกลาโหม	 

โดยปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	มีหน้าที่พิจารณาเสนอ

ความเหน็เกีย่วกับนโยบาย	วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และปฏบิตักิารเก่ียวกับ 

การป้องกันการแทรกซมึบ่อนท�าลาย	ความมัน่คงของชาต	ิด้วยการพฒันาเศรษฐกจิ	 

และสังคมจิตวิทยาของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ที่ก�าหนด	 

เพื่อการป้องกันอธิปไตย	 และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	 รวมท้ัง	 

พฒันาก�าลงัพลของทหาร	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาประเทศ	ตลอดจนปฏบิติัภารกจิ

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย	และใน	ปี	2552	ให้ยกเลิก	อัตราเฉพาะกิจ	
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หมายเลข	2400	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	และให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ	หมายเลข	

2100	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแทนตามค�าสั่งกระทรวงกลาโหม	 (เฉพาะ)	 

ที	่104/52	เรือ่ง	อตัรากองบญัชาการกองทพัไทย	กองทพัไทย	ต้ังแต่	1	เมษายน	2552

3.2	 ภารกิจและการจัด

 3.2.1	ภารกิจ

	 	 มหีน้าทีพ่จิารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบันโยบาย	วางแผน	อ�านวยการ	

ประสานงาน	 และด�าเนินการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาต	ิ

สนับสนนุภารกจิของรัฐในการพฒันาชาต	ิการป้องกนั	และแก้ไขปัญหาจากภัยพบิตัิ	

และการช่วยเหลือประชาชน	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใด	 ตามท่ีได้รับมอบหมาย	 

มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 3.2.2	การจัด

	 3.2.3	ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 -	 วางแผน	 ประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 -	 วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการในด้านพัฒนา

ประเทศทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม	ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของ
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คนและชุมชนในพื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง	และพื้นที่	ที่มีปัญหาความมั่นคง

ภายใน

	 	 -	 วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการในด้านพัฒนา

ประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เป้าหมายให้สามารถสนับสนุน 

การปฏิบัติการทางทหาร

	 	 -		 วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชน	 ตลอดจนการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับ

ประชาชนและพื้นที่	หรือปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 -		 วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการร่วมกับ 

ส่วนราชการอื่น	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนนโยบายของทางราชการในด้านความปลอดภัย	

การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมจิตวิทยา

	 	 -	 วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการ

พลเรือน	การปฏิบัติการทางจิตวิทยา	และประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้

เกิดความมั่นคงภายในชาติ

	 	 -		 วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และด�าเนนิการเกีย่วกบัการพฒันา

ก�าลังพลของทหาร	 และประชาชนด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ก�าลังพลของทหาร	

และบุคคลอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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	 3.2.4	 ภารกิจและการจัดของหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 3.2.4.1	กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 	 1)	 ภารกิจ	 มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา	 วางแผน	 อ�านวย

การ	ประสานงาน	และก�ากับดูแล	เพื่อให้งานฝ่ายอ�านวยการ	งานฝ่ายกิจการพิเศษ	 

การปฏิบัติงานพัฒนา	และการปฏิบัติภารกิจอื่น	ๆ	ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ	 มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 เป็นผู้

บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 	 	 2)	 การแบ่งมอบ	 เป็นหน่วยข้ึนตรง	 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา

	 	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 	 (1)	 ก�าหนดนโยบาย	วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	

ก�ากับดูแล	และบริหารงาน	ให้บรรลุภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 	 	 (2)	 วางแผน	 อ�านวยการ	 และด�าเนินการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายอ�านวยการ	ฝ่ายกิจการพิเศษ	งานธุรการ	งานบริการ	งานรักษาความปลอดภัย

ภายในกองบญัชาการหน่วยบัญชาการทหารพฒันาและงานอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัมอบหมาย
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	 	 	 4)	 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที	่แบ่งส่วนราชการออกเป็น

	 	 	 	 (1)	 กองธุรการ	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการธุรการ	 

การสารบรรณ	 การธุรการก�าลังพล	 การขอรับเบี้ยหวัดบ�าเหน็จบ�านาญ	 กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	และงานพิธีการต่างๆ

	 	 	 	 (2)	 กองการเงิน	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน	 

การรบัจ่ายเงนิ	การบญัช	ีการเกบ็รกัษาเงนิ	บญัชแีละหลกัฐานประกอบบญัช	ีตลอดจน

หลักฐานอื่นๆ	ในความรับผิดชอบ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	แบบแผนของทางราชการ

	 	 	 	 (3)	 กองก�าลังพล	 มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น	

วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 ก�ากับดูแล	 และด�าเนินการกิจการก�าลังพล 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 	 	 (4)	 กองข่าว	มีหน้าที่พิจารณา	เสนอความเห็น	วางแผน	

อ�านวยการ	ประสานงานและก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	ข่าวกรอง	การต่อต้านข่าวกรอง	

และการรักษาความปลอดภัย

	 	 	 	 (5)		กองยุทธการ	 มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น	

วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	ก�ากับดูแล	 และด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ	 การจัดการฝึก	 

การพัฒนาบุคลากร	การบันทึกข้อมูล	การวิเคราะห์และการประเมินการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 (6)	 กองส่งก�าลังบ�ารุง	 มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย	

วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และก�ากับดูแล	 เกี่ยวกับการส่งก�าลัง	การซ่อม

บ�ารุง	การขนส่ง	การบรกิารทางการแพทย์	การบรกิารอืน่ๆ	และโครงการทีเ่กีย่วข้อง

กับการส่งก�าลังบ�ารุง

	 	 	 	 (7)	 กองกจิการพลเรอืน	มหีน้าที	่พจิารณาเสนอความเหน็	

วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 ก�ากับดูแล	 และด�าเนินการเกี่ยวกับการด้าน

กิจการพลเรือน	 ปฏิบัติการจิตวิทยา	 การประชาสัมพันธ์	 การช่วยเหลือประชาชน	

การบรรเทาสาธารณภัย	และปฏิบัติภารกิจอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 63

	 	 	 	 (8)	 กองการส่ือสาร	มหีน้าทีว่างแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	

ควบคุม	ก�ากับดูแล	และด�าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร	และสารสนเทศ	รักษาความ

ปลอดภยัทางการสือ่สารและสารสนเทศ	ให้กบัหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา	รวมท้ัง

ประสานข่ายการสื่อสารและสารสนเทศกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 (9)	 กองงบประมาณ	มหีน้าทีพิ่จารณาเสนอความคดิเห็น	

วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 ก�ากับดูแล	 และด�าเนินการ	 เกี่ยวกับการ 

งบประมาณ	การบรหิารทรพัยากร	การตรวจสอบ	ประเมนิผล	และควบคมุโครงการ

ด้านงบประมาณ

	 	 	 	 (10)	 กองการช่าง	มหีน้าทีว่างแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	

ประมาณการและก�ากับดูแลเกี่ยวกับงานทางการช่างทั้งปวง

	 	 	 	 (11)	 สถานวีทิยกุระจายเสยีง	919	มหีน้าทีส่่งกระจายเสยีง	

เผยแพร่ข่าวสาร	วิชาการต่าง	ๆ	เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร	เสนอ

บทความ	 สารคดี	 และให้ความรู้ความบันเทิง	 เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาล	

ตลอดจนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์	และการปฏิบัติการจิตวิทยา	ในพื้นที่รับผิดชอบ

	 	 	 	 (12)	 กองร้อยกองบัญชาการ	มหีน้าทีอ่�านวยการ	ประสานงาน	

ก�ากบัดแูล	และด�าเนนิการเกีย่วกับการ	ตรวจวนิยั	การระวงัป้องกนั	การรกัษาการณ์	

การรักษาความปลอดภัย	และการจราจร	ณ	กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา	ตลอดจนการบริการและการปฏิบัติหน้าที่อื่น	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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  การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาภาค	1

	 	 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง	รวม	28	จังหวัด	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร,	

จ.นนทบุรี,	 จ.ปทุมธานี,	 จ.พระนครศรีอยุธยา,	 จ.นครปฐม,	 จ.สมุทรปราการ,	

จ.สมทุรสาคร,	จ.สมทุรสงคราม,	จ.กาญจนบุร,ี	จ.สุพรรณบรีุ,	จ.อ่างทอง,	จ.สระแก้ว,	

จ.ปราจีนบุรี,	 จ.นครนายก,	 จ.ฉะเชิงเทรา,	 จ.ชลบุรี,	 จ.เพชรบุรี,	 จ.ราชบุรี,	

จ.ประจวบครีขีนัธ์,	จ.ตราด,	จ.จนัทบรุ,ี	จ.ระยอง,	จ.อทุยัธาน,ี	จ.ชยันาท,	จ.สิงห์บรีุ,	

จ.เพชรบูรณ์,	จ.ลพบุรี	และ	จ.สระบุรี

	 	 3.2.4.2	ส�านักงานพัฒนาภาค	1	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานพัฒนาภาค	1
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 	 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาภาค	2

	 	 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 รวม	 10	 จังหวัด	

ได้แก่	จ.เลย,	จ.หนองบัวล�าภู,	จ.ขอนแก่น,	จ.อุดรธานี,	จ.หนองคาย,	จ.สกลนคร,	

จ.นครพนม,	จ.มุกดาหาร,	จ.กาฬสินธุ์	และ	จ.บึงกาฬ

 

 	 3.2.4.3	ส�านักงานพัฒนาภาค	2	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานพัฒนาภาค	2
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	 	 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาภาค	3

	 	 รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ	 รวม	 15	 จังหวัด	 ได้แก่	 จ.แม่ฮ่องสอน,	

จ.เชียงใหม่,	 จ.เชียงราย,	 จ.พะเยา,	 จ.น่าน,	 จ.ล�าปาง,	 จ.ล�าพูน,	 จ.แพร่,	 จ.ตาก,	

จ.สุโขทัย,	จ.อุตรดิตถ์,	จ.พิษณุโลก,	จ.ก�าแพงเพชร,	จ.พิจิตร	และ	จ.นครสวรรค์

 	 3.2.4.4	ส�านักงานพัฒนาภาค	3	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

  บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานพัฒนาภาค	3
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  การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาภาค	4

	 	 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้	 รวม	 14	 จังหวัด	 ได้แก่	 จ.ชุมพร,	 จ.ระนอง,	

จ.สุราษฎร์ธานี,	จ.พังงา,	จ.กระบี่,	จ.ภูเก็ต,	จ.นครศรีธรรมราช,	จ.ตรัง,	จ.พัทลุง,	

จ.สงขลา,	จ.สตูล,	จ.ปัตตา,	จ.ยะลา	และ	จ.นราธิวาส

  3.2.4.5 ส�านักงานพัฒนาภาค	4	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

  บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานพัฒนาภาค	4
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	 	 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาภาค	5

	 	 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 รวม	 10	 จังหวัด	

ได้แก่	 จ.ร้อยเอ็ด,	 จ.ชัยภูมิ,	 จ.นครราสีมา,	 จ.มหาสารคาม,	 จ.บุรีรัมย์,	 จ.สุรินทร์,	

จ.ยโสธร,	จ.อ�านาจเจริญ,	จ.ศรีสะเกษ	และ	จ.อุบลราชธานี

	 	 1)	 ภารกิจ	 มีหน้าที่วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนิน

การเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	 

ของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดาร	 และในพื้นที่ที่ก�าหนด	 รวมทั้งการช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ที่ก�าหนด	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	 

มีผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาภาค	1	–	5	เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 	 3.2.4.6	ส�านักงานพัฒนาภาค	5	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานพัฒนาภาค	5
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	 	 2)	 การแบ่งมอบ	เป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 (1)	 วางแผน	อ�านวยการ	ประสานงานกบัส่วนราชการ	และองค์กร

ต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง	 และช่วยเหลือ

ประชาชน	ในส่วนภูมิภาค	และในพื้นที่ที่ก�าหนด

	 	 	 (2)	 ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	

เผยแพร่วชิาการเกีย่วกบัอาชพี	รวมทัง้การช่วยเหลือประชาชนเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

ชีวิต	และมาตรฐานการด�ารงชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

	 	 	 (3)	 ด�าเนินการงานประชาสัมพันธ์	 การเสนอข่าวสารและความรู้

ความบันเทิงต่อประชาชน	ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

	 	 	 (4)	 การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎร

และหน่วยทหาร	 การฝึกอบรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนส่งเสริมการ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง

	 	 	 (5)	 สนบัสนนุกจิกรรมของหน่วยทหาร	ในการสนบัสนนุการพฒันา

ประเทศ

	 	 4)	 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่	แบ่งส่วนราชการออกเป็น

	 	 	 (1)	 กองบงัคบัการ	มหีน้าทีค่วบคมุ	บงัคบับญัชา	วางแผน	อ�านวย

การ	ประสานงาน	ก�ากับดูแล	การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	รวมทั้ง

การช่วยเหลอืประชาชนในพ้ืนทีท่ีก่�าหนด	ตลอดจนปฏบิตัภิารกิจ	อืน่	ๆ 	ตามทีไ่ด้รบั

มอบหมาย

	 	 	 (2)	 หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	 รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน 

ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	ด�าเนินการ 

งานประชาสัมพันธ์	 การเสนอข่าวสารและความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน	 

การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน	 
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ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร	 สนับสนุน

กิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ

อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 	 	 (3)	 หน่วยช่างพฒันา	มหีน้าทีก่่อสร้าง	และซ่อมบ�ารงุ	เส้นทาง	

สะพาน	และงานช่างอืน่ๆ	ตลอดจนการเจาะบ่อน�า้บาดาล	บ่อน�า้ตืน้	และการพฒันา

บ่อน�้าบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ

	 	 	 	 (4)	 สถานวีทิยกุระจายเสยีง	มหีน้าท่ีส่งกระจายเสียง	เผยแพร่

ข่าวสาร	วิชาการต่างๆ	เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร	เสนอบทความ	

สารคดี	 และให้ความรู้ความบันเทิง	 เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาล	ตลอดจน

ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์	และการปฏิบัติการจิตวิทยา	ในพื้นที่รับผิดชอบ

  3.2.4.7	ส�านักงานทหารพัฒนา	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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	 	 1)	 ภารกิจ	 มีหน้าที่พิจารณา	 เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย	 

การใช้ก�าลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ	 วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 

ก�ากับดูแล	ด�าเนินการ	ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและสหกรณ์	

และด้านช่างฝีมือ	 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้กับก�าลังพลของทหาร	 และบุคคล

อื่น	 ๆ	 เพื่อผลด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศตลอดจนการสนับสนุน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีผู้อ�านวยการส�านักงานทหาร

พัฒนา	เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 	 2)	 การแบ่งมอบ	เป็นหน่วยขึ้นตรง	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 (1)	 พิจารณาเสนอความเหน็	 เก่ียวกบันโยบาย	วางแผน	อ�านวยการ	 

ประสานงาน	 ก�ากับดูแล	 ด�าเนินการส่งเสริม	 สนับสนุน	 การพัฒนาอาชีพ 

ด้านการเกษตรและสหกรณ์	ด้านช่างฝีมอื	การพฒันาบคุลากร	ตลอดจนการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อความมั่นคงของประเทศ

	 	 	 (2)	 จัดท�าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

การเกษตรและสหกรณ์	ด้านช่างฝีมือให้กับก�าลังพล	หน่วยทหาร	ประชาชน	และ

ส่วนราชการ	จดัท�าโครงการพฒันาก�าลงัทหาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่ทหารกองประจ�าการ	

	 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานทหารพัฒนา
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ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม	 ตามความต้องการ 

ของทหารและศักยภาพของหน่วย	พฒันาบคุลากรของหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา	

ให้มีศักยภาพในการพฒันาช่วยเหลอืประชาชนให้มคีณุภาพชีวติดขีึน้	เพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง

	 	 	 (3)	 ผลิตน�้าเชื้อผสมเทียมสัตว์	 จัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์	 เพื่อ

สนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์

	 	 	 (4)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิต	การเก็บรักษา	การส่งเสริม	และ

การตลาด	ด้านการเกษตร

	 	 	 (5)	 ด�าเนินการฝึกอบรม	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ด้านพัฒนาอาชีพ	

ทักษะและความรู้ในการด�ารงชีวิต	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เป็น

พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 	 (6)	 วจิยั	ประเมนิผล	และพฒันาเกีย่วกบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ด้านการเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 	 (7)	 ประสานงานกบัส่วนราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและ

สนับสนุนด้านการเกษตรและสหกรณ์

	 	 	 (8)	 วิ จัย	 พัฒนา	 ส่งเสริมและสนับสนุน	 ด ้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อความมั่นคง	รวมทั้ง	โครงการพระราชด�าริ	

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานสนับสนุน

	 	 3.2.4.8	ส�านักงานสนับสนุน	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 	 1)	 ภารกิจ	มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการ	

รวมถึงงานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงทั้งปวงให้แก่หน่วยต่าง	 ๆ	 ของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา	มีผู้อ�านวยการส�านักงานสนับสนุน	เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 	 	 2)	 การแบ่งมอบ	เป็นหน่วยขึน้ตรงหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา

	 	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 	 (1)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ	 จัดหา	 

เก็บรักษา	แจกจ่าย	และจ�าหน่าย	สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 	 	 (2)	 ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงตามระบบการซ่อมบ�ารุง	 ให้แก่ 

หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกิน 

ขีดความสามารถของหน่วย

	 	 	 	 (3)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านการขนส่ง	 แรงงาน	 

การแพทย์	การก่อสร้าง	การบ�ารงุรกัษาอาคารสถานที	่และสาธารณปูโภค	ของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง74

	 	 	 	 (4)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการธุรการก�าลังพล	 แผนงาน	 การ 

ส่งก�าลังบ�ารุง	การเงิน	การงบประมาณ	การสื่อสาร	และสารสนเทศ	ของส�านักงาน

สนับสนุน	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ	 ตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย

  3.2.4.9	หน่วยพัฒนาการพิเศษ	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 บัญชีแสดงที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของหน่วยพัฒนาการพิเศษ

	 	 	 1)	 ภารกิจ	 มีหน้าที่ปฏิบัติงานก่อสร ้างงานตามโครงการ 

พระราชด�าริ	 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล	 ตลอดจนโครงการตามการร้องขอ

ของส่วนราชการอื่น	 และงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเสริมความมั่นคง 

ของชาติ	 รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีที่ก�าหนด	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ

อื่น	 ๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษ	 เป็นผู้บังคับบัญชา

รับผิดชอบ

	 	 	 2)	 การแบ่งมอบ	เป็นหน่วยขึน้ตรงหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา

	 	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบ	และหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 	 (1)	 ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชด�าริ	 โครงการตาม

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ตลอดจนโครงการตามการร้องขอของส่วนราชการอื่น
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	 	 	 	 (2)	 ส�ารวจและประมาณการสร้างเส้นทางคมนาคม	 การขุด

ลอกคูคลอง	และการก่อสร้างอาคาร	ภายในขีดความสามารถ

	 	 	 	 (3)	 ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมชั้นทางลาดยาง	 คอนกรีต 

เสริมเหล็ก	และทางลูกรัง	ภายในขีดความสามารถ

	 	 	 	 (4)	 ก่อสร้างสะพาน	และอาคารสิง่ปลกูสร้าง	ภายในขดีความ

สามารถ

	 	 	 	 (5)	 พฒันาแหล่งน�า้	จดัสร้างระบบประปา	และระบบน�า้บาดาล	

ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

	 	 	 	 (6)	 ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้วยเครื่องมือที่มีอยู่

	 	 	 	 (7)	 ปฏิบัติการจิตวิทยา	 และประชาสัมพันธ์	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 (8)	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนามอบหมาย

	 	 3.2.4.10	ศนูย์ฝึกบรรเทาสาธารณภยั	หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา

	 	 บัญชีแสดงที่ตั้งของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	 หน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา
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	 	 1)	 ภารกิจ	 มีหน้าท่ีด�าเนินการจัดการศึกษา	 และฝึกอบรมความรู้ 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหาและช่วยชีวิตและความรู้ท่ัวไป	 ในการ 

ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนเม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 ให้กับก�าลังพลภายในกองทัพไทย	 

ส่วนราชการอื่นและประชาชนทั่วไป	 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร	 และผลิตครู 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มีทักษะ	 ความช�านาญและได้มาตรฐาน	 ตลอดจน 

การวจัิย	ปรับปรงุและพฒันาการฝึกและการปฏบิติังานด้านการบรรเทาสาธารณภยั

ของกองทัพไทยให้มีความทันสมัย	 โดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

	 	 2)	 การแบ่งมอบ	เป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 	 3)	 ขอบเขตความรับผิดชอบ	และหน้าที่ที่ส�าคัญ

	 	 	 (1)	 ด�าเนนิการจดัการศกึษา	และฝึกอบรมความรูด้้านการบรรเทา

สาธารณภัย	 การค้นหาและช่วยชีวิต	 และความรู้ทั่วไปในการช่วยเหลือตนเองและ

ผู้อื่น	เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	ให้กับก�าลังพลภายในกองทัพไทย	ส่วนราชการอื่นและ

ประชาชนทั่วไป	ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

	 	 	 (2)	 จัดท�าหลักสูตร/โครงการในการศึกษา	 การฝึกอบรมด้าน 

การบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	 ช่วยชีวิต	 และความรู้ทั่วไปในการช่วยเหลือ

ตนเองและผู้อื่น	 เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 รวมทั้งหลักสูตร/โครงการในการพัฒนา

บุคลากร	ผลิตครูด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มีทักษะ	ความช�านาญ	ได้มาตรฐาน

ในการช่วยเหลือประชาชนผู ้ประสบภัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ ์

ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

	 	 	 (3)	 การวิจัย	ปรับปรุง	พัฒนาการฝึกและการปฏิบัติงานด้านการ

บรรเทาสาธารณภยัของกองทพัไทยให้มคีวามทนัสมยั	สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม

และสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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3.3	 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 3.3.1	 วิสัยทัศน์

	 	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ก�าหนดบนพื้นฐานของภารกิจ	ดังนี้

	 	 “เป็นหน่วยงานหลักชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย	 ในด้านการพัฒนา 

เพือ่ความมัน่คงและเตรยีมความพร้อมของทรพัยากรบคุคล	ชมุชน	พืน้ที	่เพือ่ป้องกนั

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	และประชาชน	มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย”

  แผนที่ยุทธศาสตร์	(AFDC	Strategy	Map)

	 	 	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 ได้พัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์	 

เพือ่แสดงทศิทางและแนวทางในการด�าเนนิยทุธศาสตร์หน่วยบญัชาการทหารพฒันา

ให้กับหน่วยขึ้นตรงใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อน	ดังนี้

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	(Strategic	Theme)	ได้ก�าหนดให้สอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย	 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่	1	การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การอ�านวยการร่วมในการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 จ�านวน	 3	

ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาศักยภาพของ	 คน	 ชุมชน	 พื้นที่	 

ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วน

ของชาติ
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 แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(ฉบับปรับปรุง	ก.ย.59)

	 	 	 เป้าประสงค์	(Ends)	ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะน�าไปสู่การ

บรรลุความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์	ก�าหนดไว้	4	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 	 1.	 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

	 	 	 2.	 ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่	ศรัทรา	และมจีติส�านกึในการป้องกนั

และต่อสู้กับภัยคุกคาม

	 	 	 3.	 พื้นที่ส่วนหลังได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพต่อกองทัพ

	 	 	 4.	 ปัญหาส�าคญัเร่งด่วนของชาต	ิได้รบัการป้องกันและแก้ไขอย่าง

มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
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	 	 	 กลยทุธ์	(Ways)	ทีจ่ะท�าให้บรรลเุป้าประสงค์	ก�าหนดไว้	6	หวัข้อ	ดงันี้

	 	 	 1.	 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	รวมทั้งการด�าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 2.		 เสรมิสร้างความจงรกัภกัดแีละรณรงค์ให้ประชาชนแสดงออก

ถึงความเข้มแข็งของมวลชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	 	 	 3.	 พฒันาคณุภาพชวีติระดบับคุคลให้มคีวามอยูดี่กนิดีอย่างยัง่ยนื

	 	 	 4.		 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ให้มีความ

เข้มแข็งและมีระบบการบริหารที่ดี

	 	 	 5.		 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนการเตรียม 

ความพร้อมของพื้นที่ในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ
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	 	 	 6.		 ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วน

ของชาติ	ตามนโยบาย	สถานการณ์	และที่ได้รับมอบหมาย

	 	 	 	 ทรัพยากร	 (Means)	 ในการด�าเนนิกลยทุธ์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย

คือ	 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง	 8	 

แผนงานหลัก	ได้แก่	แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	แผนงานส่งเสริมการเกษตร

และสหกรณ์	 แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า	 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ	 

แผนงานด้านสาธารณสขุ	แผนงานศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	แผนงานการปฏบิติั

การจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	และแผนงานสังคมสงเคราะห์

	 3.3.2	 แผนงานหลัก	8	แผนงาน

  3.3.2.1	การปฏิบัติงานพัฒนา	 ของ	 นทพ.	 แบ่งเป็นแผนงานหลัก		

8	แผนงาน	ได้แก่	

	 	 	 	 1)	 แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	เป็นการก่อสรา้ง	และ 

ซ่อมปรบัปรงุเส้นทาง	ประเภทต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ราษฎรได้รบัความสะดวกในการสญัจร	

รวมทั้ง	การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	หรือการประกอบอาชีพอื่น	ในหนึ่งหน่วย

พัฒนาการเคลื่อนที่เมื่อมีก�าลังพลและเครื่องจักรกลครบตามอัตรา	 จะมีขีดความ

สามารถในการก่อสร้างทางลาดยางได้	ประมาณ	10	กิโลเมตรต่อปี	และสร้างทาง

ลูกรังได้ประมาณ	 30	 กิโลเมตรต่อปี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่	 นทพ.	 ได้รับ 

ในแต่ละปี

	 	 	 	 2)	 แผนงานส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์	เป็นการสนบัสนนุ

ส่งเสรมิให้ราษฎรได้	มคีวามรูใ้นการประกอบอาชพีด้านการเกษตร	การปศสัุตว์	และ

การประมงที่ถูกต้อง	 รวมทั้ง	 การจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพ	 โดยเน้นให้เกิดวงจร 

การด�าเนินงานที่ราษฎรสามารถนาไปขยายผลต่อไปได้	 เช่น	 การผลิตและจัดหา	

สุกร,	เป็ด,	ไก่	และ	พืชผักสวนครัว	เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร	และสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	 การผสมเทียมโค	 โดยใช้น�้าเชื้อ 

พ่อโคพันธุ์แท้จากต่างประเทศที่	 นทพ.	 ผลิตได้เอง	 การผลิตพันธุ์ปลาชนิดต่าง	 ๆ	 
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ที่เป็นความต้องการของตลาด	 เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรและแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	

การสนับสนุน	และส่งเสริมอาชีพต่าง	ๆ 	เช่น	การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด	โรงเพาะช�า	

การส่งเสรมิการปลกูพืชผักสมนุไพร	ไม้ผล	ไม้ยนืต้น	ไม้ดอกไม้ประดบั	การสร้างทุง่หญ้า

เลี้ยงสัตว์	การสนับสนุนพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

	 	 	 3)	 แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า	 เป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้า

สาหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	 ทั้งน�้าเพื่อการเกษตร	 และการอุปโภคบริโภค	

แบ่งเป็น	งานแหล่งน�้าผิวดิน	และงานน�้าใต้ดิน	ส�าหรับงานน�้าผิวดิน	ได้แก่	การขุด

สระเก็บน�้า	 ขุดคูระบายน�้า	 ขุดลอกแหล่งน�้าเดิม	 ซ่ึงมีขีดความสามารถด�าเนินการ 

ได้ประมาณ	 280,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ีต่อป	ี 

ส�าหรับงานแหล่งน�้าใต้ดิน	ได้แก่	การขุดเจาะบ่อบาดาล	ทั้งบ่อน�้าตื้นและบ่อน�้าลึก	

มีขีดความสามารถด�าเนินการได้ประมาณ	300	แห่งต่อส�านักงานภาคต่อปี

	 	 	 4)	 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ	 เป็นแผนงาน

ที่ด�าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 พร้อมจัดสร้าง 

สิ่งสาธารณประโยชน์ที่จ�าเป็นให้กับชุมชน	 เช่น	การสร้างถังเก็บน�้าฝน	สร้างระบบ

ประปาหมูบ้่าน	สนามเดก็เล่น	ศาลาประชาคม	การแจกจ่ายถงัเกบ็น�า้พอี	ีขนาดความจุ	

3,000	ลิตร	เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	ประมาณไม่ต�่ากว่า	1,500	ถังต่อปี

	 	 	 5)	 แผนงานสาธารณสุข	 เป็นการช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วย

ด้วยการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา	รวมทั้ง	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	

แนะน�าการป้องกันโรค	 และการด�าเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย	 นอกจากนั้นยัง

ด�าเนินการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	 บ่อน�้าต้ืน	 เพื่อให้ราษฎรในชนบท	 มีน�้าสะอาด

ส�าหรับอุปโภคบริโภค

	 	 	 6)	 แผนงานการศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	เป็นมุง่เน้นส่งเสรมิ

เพือ่เพ่ิมคุณภาพ	ทางการศกึษาให้แก่เยาวชน	ด้วยการส่งเสรมิการศกึษาในโรงเรยีน	

การศกึษานอกโรงเรยีนการขยายโอกาสทางการศกึษา	และการฝึกอบรมอาชพีต่าง	ๆ 	

รวมทั้ง	กระตุ้นให้ราษฎรร่วมส่งเสริมท�านุบ�ารุงศาสนา	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประจ�าถิ่น
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	 	 	 7)	 แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา	 เป็นแผนงานที่มุ่ง

ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง	 ตลอดจนการปลูกฝังอุดมการณ์

ให้เกิดความรัก	และเทิดทูนในสถาบัน	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	ด้วยสื่อ

ทุกชนิดที่มีอยู่	โดยก�าหนดนโยบายให้ผลิต	และจัดรายการในภาคเอฟเอ็มบางส่วน	

และ	ภาคเอเอ็มทั้งหมด	โดยใช้เจ้าหน้าที่ของหน่วยเองเป็นผู้ด�าเนินการ

	 	 	 8)	 แผนงานสังคมสงเคราะห์	 และอื่นๆ	 เป็นแผนงานท่ีให  ้

ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้	รวมทั้ง	ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	และภัยพิบัติต่างๆ	

ทัง้ในระยะแรก	ระยะฟ้ืนฟ	ูและการพฒันาสภาวะแวดล้อมในระยะยาวหลงัภยัพบิตัิ

ผ่านพ้น

	 	 3.3.2.2	ผลการปฏิบัติงานประจ�างบประมาณ	พ.ศ.2560

	 	 	 	 การด�าเนนิงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะด�าเนนิการ 

ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา	เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน	ในพื้นที่	368	ต�าบล 

ชายแดน	 และพื้นท่ีตอนในของประเทศที่มีเงื่อนไขปัญหาความมั่นคง	 ส�าหรับ 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2560	 ที่ผ่านมา	 หน่วยได้ด�าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ต�าบล

ชายแดน	จ�านวน	69	ต�าบล/ปี	สรปุผลการปฏบิติังานตามกจิกรรมท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณได้	ดังนี้

   	 1)	 งานก่อสร้างเส้นทางชนบท	ด�าเนินการก่อสร้างเส้นทาง

คมนาคม	จ�านวน	444	เส้นทาง	รวมระยะทาง	1,587.178	กิโลเมตร

   	 2)	 การจัดหาน�้ากินน�้าใช้	 ด�าเนินการงานขุดลอกล�าน�้า	 

งานขดุลอกสระเกบ็น�า้	จ�านวน	574	โครงการ	มปีรมิาณกกัเกบ็น�า้	44,121,099	ลบ.ม.	

ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ระบบผลิตน�้าดื่ม	จ�านวน	625	โครงการ	

ก่อสร้างฝายกักเก็บน�้า	จ�านวน	25	แห่ง	ขุดเจาะบ่อน�้าตื้น	งานขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	

พัฒนาบ่อน�้าบาดาล	จ�านวน	643	แห่ง
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 	 3.3.2.3	งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

	 	 	 	 1)	 การส่งเสริมอาชีพ	 ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 

การรวมกลุ่มอาชีพ	เช่น	กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์	กลุ่มทอผ้าไหม	กลุ่มจักรสาน	กลุ่มโรงสี

ข้าวชุมชน	และกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	จ�านวน	192	โครงการ

	 	 	 	 2)	 การผสมเทียมโค	ด�าเนินการผลิตน�้าเชื้อจากพ่อโคพันธุ์ดี	

สนับสนุนให้กับสถานีผสมเทียม	75	สถานี	94	ชุด	ทั่วประเทศ	สามารถด�าเนินการ

ผสมเทียมได้	36,000	ครั้ง	ติดตามลูกโคเกิดในปีที่ผ่านมา	ได้จ�านวน	19,900	ตัว

	 	 	 	 3)	 โครงการประมงหมูบ้่าน	นทพ.	ด�าเนนิการเพาะพนัธุป์ลาได้	

จ�านวน	21	ล้านตัว	ในฐานการผลิตพันธุ์ปลา	19	ฐาน	ทั่วประเทศ	แจกจ่ายให้กับ

ราษฎร	โรงเรียน	และปล่อยลงแหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 3.3.2.4	การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 	 1)	 โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	 ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานฯ	 ให้กับราษฎร	

เช่น	การส่งเสริมการปศุสัตว์	การปลูกพืชผักสวนครัว	การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	และ

ขุดสระเก็บน�้าในไร่นา	จ�านวน	1,386	โครงการ	ผู้ได้รับผลประโยชน์	3,198	ราย

	 	 	 	 2)	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้า	 ด�าเนินการปลูกป่า	 จ�านวน	

125	ไร่	ก่อสร้างฝาย	จ�านวน	2,029	แห่ง	เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

	 	 	 	 3)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจากพระราช

ด�าริฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ด�าเนินการสนับสนุน 

โครงการฯ	 โดยการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชเพาะช�ากล้าไม้หายาก	 และ

ก�าหนดรหัสประจ�าต้น	 เพื่อเป็นการปกป้องรักษาธรรมชาติและพันธุ์พืชในพื้นที	่ 

รวมทัง้ปลกูจติส�านกึให้เยาวชนและประชาชนในการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชตามแนว

พระราชด�าริ

	 	 	 	 4)	 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ	

84	พรรษา	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	เทิดไท	มหาราชัน	จ�านวน	84	ศูนย์
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	 	 3.3.2.5	สนบัสนนุการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ด�าเนนิการ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด	 จ�านวน	 7	 หลักสูตร	 125	 รุ่น	 6,459	 คน/ป	ี 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและสร้างชุมชน	 ให้เข้มแข็ง

ปลอดภัยจากยาเสพติด

	 3.3.3	 ส�าหรบัการปฏบิตังิานท่ีส�าคญัสนบัสนุนงานของรัฐบาล	และกองทพั

ไทย	มีดังนี้

 	 3.3.3.1	การจดัตัง้จดุบรกิารประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่	สงกรานต์	

ออกพรรษา	มีประชาชนเข้ารับบริการ	 จ�านวน	22,427	คน	 รถยนต์	 10,978	คัน	 

ซ่อมบ�ารุง	153	คัน	บริการทางการแพทย์	17	ครั้ง

 	 3.3.3.2	โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ	 นทพ.	 ได้จัดท�า

โครงการ	 “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”	 โดยคัดเลือกหมู่บ้านในการพัฒนา	

ด�าเนินการต่อเน่ือง	 3	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2558	 –	 2560	 รวม	 จ�านวน	 89	 หมู่บ้าน	

ที่พัฒนาตามแนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 โดยมี 

การประกวดโครงการ	 “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.2560	แบ่งเป็น	4	ประเภท	และมีผลการประกวดฯ	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 :	 ชนะเลิศ	 นพค.33	 สนภ.3	 นทพ.,	 

รองชนะเลิศ	นพค.45	สนภ.4	นทพ.

	 	 	 	 2)	 ด้านพัฒนาแหล่งน�้า	:	ชนะเลิศ	นพค.52	สนภ.5	นทพ.,	

รองชนะเลิศ	นพค.14	สนภ.1	นทพ.

	 	 	 	 3)	 ด้านส่งเสริมอาชีพ	 :	 ชนะเลิศ	 นพค.46	 สนภ.4	 นทพ.,	 

รองชนะเลิศ	นพค.54	สนภ.5	นทพ.

	 	 	 	 4)	 ด้านการเกษตร	 :	 ชนะเลิศ	 นพค.36	 สนภ.3	 นทพ.,	 

รองชนะเลิศ	นพค.24	สนภ.2	นทพ.

 	 3.3.3.3	โครงการ	1	หน่วย	1	วัด	1	โรงเรียน	1	ชุมชน	นทพ.	ได้จัดท�า

โครงการดังกล่าว	จ�านวน	10	แห่ง	รวม	19	โครงการ
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 	 3.3.3.4	งานตามสั่งการผู ้บัญชาการทหารสูงสุดในการสนับสนุน 
หน่วยทหารและกองก�าลังป้องกันชายแดนด้านยุทธการ	จ�านวน	28	โครงการ
 	 3.3.3.5	งานการบรรเทาสาธารณภัย
	 	 	 	 1)	 การแจกจ่ายน�้าอุปโภค	–	บริโภค	 ให้กับราษฎร	 เพื่อให้
ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง	จ�านวน	58	เทีย่ว	ปริมาณน�า้จ�านวน	504,000	ลิตร	
ในพื้นที่	3	จังหวัด
	 	 	 	 2)	 การจัดก�าลังพล	พร้อมยานพาหนะ	ยุทโธปกรณ์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัยในพื้นที่	จว.ส.น.,	จว.น.พ.,	จว.ก.ส.,	จว.ร.อ.,	จว.ย.ส.	
และ	จว.อ.บ.	ในห้วงเดือน	ก.ค.	–	ส.ค.60	โดยด�าเนินการแจกข้าว	11,560	กล่อง	
แจกน�้าดื่ม	 27,230	ขวด	แจกถุงยังชีพ	 4,402	ถุง	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 400	ชุด	 
ขนย้ายราษฎรและสิ่งของ	1,477	เที่ยว
 	 3.3.3.6	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
โดย	นทพ.	ได้ด�าเนนิโครงการตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	จงัหวดัชายแดนใต้	 
โดยได้จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค	จ�านวน	14	กลุ่ม	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโค	จ�านวน	 
300	 ราย	และด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู้การเลีย้งโคฟาร์มตวัอย่าง	ณ	 บ้านปิยา	 
ต.ปิยามุมัง	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	และส่งเสริมอาชีพอื่นๆ

	 3.3.4	 แผนการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561
	 	 ในปีงบประมาณ	2561	หน่วยบัญชาการทหารพฒันามแีผนด�าเนนิการ
พัฒนาในพื้นที่ต�าบลเป้าหมาย	จ�านวน	72	ต�าบล	ใน	47	จังหวัด	โดยมีงานที่ส�าคัญ
สรุปได้ดังนี้
	 	 3.3.4.1	 งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม	
จ�านวน	490	เส้นทาง
	 	 3.3.4.2	 การจัดหาน�้ากินน�้าใช้	จ�านวน	1,292	โครงการ
	 	 3.3.4.3	 โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	จ�านวน	419	โครงการ
	 	 3.3.4.4	 โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	จ�านวน	218	โครงการ
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 	 สรุป	 การด�าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่ีผ่านมา	 

ได้ด�าเนนิการในพืน้ท่ีเป้าหมายการพฒันาเพือ่ความมัน่คงตามแนวชายแดน	ในพืน้ที ่

ทั้งหมด	 368	 ต�าบลชายแดน	 และพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีเงื่อนไขปัญหา 

ความมั่นคงมาโดยตลอด	โดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ	ประกอบด้วย	1)	งานก่อสร้างเส้นทางชนบท	2)	การจัดหาน�้ากินน�้าใช้	 

3)	 งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	 4)	 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 และ	 5)	 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซ่ึงส�าหรับ

การปฏิบตังิานทีส่�าคญัสนบัสนนุงานของรฐับาล	และกองทพัไทย	 ได้แก่	 1)	การจดัตัง้ 

จดุบรกิารประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่	สงกรานต์	ออกพรรษา	2)	โครงการหมูบ้่าน

ตวัอย่างตามรอยเท้าพ่อ	นทพ.	ได้จดัท�าโครงการ	“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”	

โดยคัดเลอืกหมูบ้่านในการพฒันา	ด�าเนนิการต่อเนือ่ง	3	ปี	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2558	–	2560	

รวม	จ�านวน	89	หมู่บ้าน	3)	โครงการ	1	หน่วย	1	วัด	1	โรงเรียน	1	ชุมชน	นทพ.	

ได้จัดท�าโครงการดังกล่าว	จ�านวน	10	แห่ง	รวม	19	โครงการ	4)	งานตามสั่งการ 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการสนับสนุนหน่วยทหารและกองก�าลังป้องกันชายแดน

ด้านยทุธการ	จ�านวน	28	โครงการ	5)	งานการบรรเทาสาธารณภยั	ได้แก่	การแจกจ่าย 

น�้าอุปโภค	 –	 บริโภค	 ให้กับราษฎร	 และ	 การจัดก�าลังพล	 พร้อมยานพาหนะ	

ยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัยในพ้ืนที่ต่างๆ	 5)	 สนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย	 นทพ.	 ได้ด�าเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดชายแดนใต้	ทั้งนี้	การปฏิบัติงานทั้งหมด

ของ	นทพ.	ดงักล่าว	แสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพและประสิทธผิลในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง
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3.4	 ผลการศึกษากรณีศึกษาการปฏับิตงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงที่แสดงให้เห็นถึง	 ศักยภาพ	 และโอกาส	

(Strengths	&	Opportunities)	จุดอ่อน	ปัญหา	และอุปสรรค	(Weaknesses	

and	Threats)	และ	ข้อเสนอแนะ	บทบาทในการด�าเนินการของหน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานความมั่นคง	ดังนี้

 3.4.1	 กรณศีกึษา	:	การฝึกบรรเทาสาธารณภยั	(HADR)	การฝึกคอบบร้าโกลด์	

2018	(ครั้งที่	37)	ณ	ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	

(ศฝภ.นทพ.)

	 	 3.4.1.1	ศกัยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)	ดงันี้	

สามารถด�าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย	

การค้นหาและช่วยชีวิตและความรู้ทั่วไป	 ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิด

ภัยพิบัติต่างๆ	 ให้กับก�าลังพลภายในกองทัพไทย	 ส่วนราชการอื่นและประชาชน

ทั่วไป	 รวมถึง	 พัฒนาบุคลากร	 และผลิตครูด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มีทักษะ

ความช�านาญ	 และได้มาตรฐาน	 ตลอดจนการวิจัย	 ปรับปรุงพัฒนาการฝึก	 และ 

การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทยให้มีความทันสมัย

  3.4.1.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	

ดังนี้

    1)	 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการฝึก	 Cobra	

Gold	18	สอดคล้องกบัสถานการณ์ภยัพบิตัต่ิางๆ	ในปัจจบุนัหรอืไม่	(Aims	and		

Objectives	of	exercise	under	Cobra	Gold	18	operation	is	consistent	

with	current	disasters	situation	or	not?)	ตอบ	มีความสอดคล้อง	เนื่องจาก

ผูม้าเข้าร่วมมปีระสบการณ์การบรรเทาสาธารณภยัจากเหตุภยัพบิติัต่างๆ	อย่างมาก	

และการฝึกร่วมกันในครั้งนี้จะเพิ่มประสบการณ์อย่างมาก

    2)	 การด�าเนินการจัดการศึกษา	 การฝึกอบรม	 และให้

ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	 และช่วยชีวิต	 เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ต่างๆ	 ให้กับก�าลังพลของกองทัพไทย	 ส่วนราชการอื่นๆ	 และประชาชนทั่วไป		



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง88

(The	operations	management	in	Cobra	Gold	18	exercise	and	training	

about	disaster	relief,	search	and	rescue	when	the	various	disaster	

occurs	to	the	troops	of	Royal	Thai	Armed	Force,	others	government	

agencies,	government	personals,	public	sector	personals,	private	

sector	personals,	and	others	nation’s	troop?)	ตอบ	เป็นการด�าเนินการ

จัดการศึกษา	 การฝึกอบรม	และให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	

และช่วยชวีติ	เมือ่เกดิภยัพบิตัต่ิางๆ	ให้กบัก�าลงัพลของกองทพัไทย	ส่วนราชการอืน่ๆ	

และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

   	 3)	 การพัฒนาบุคลากร	 และผลิตผู้เช่ียวชาญ	 ด้านการ

บรรเทาสาธารณภัยที่มีทักษะ	 ความช�านาญ	 และได้มาตรฐานในการช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบภัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน

ให้มีความทันสมัย	(The	implement	of	personals	and	the	production		

of	expert	in	disaster	relief	which	is	increased	high	skill	and	standards		

for	 assistances	 the	 peoples	 and	 the	 victims	 in	 suitable	 and		

consistent	under	current	situations	in	modernize?)	ตอบ	เป็นการพัฒนา

บุคลากร	และผลิตผู้เชี่ยวชาญ	ด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มีทักษะ	ความช�านาญ	

และได้มาตรฐานในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีความทันสมัยมีความจ�าเป็นมาก	 เนื่องจากเป็น

ข้อบังคับของ	 INSARAG	 ซึ่งมีการฝึกอบรมอย่างมากเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บรรเทาสาธารณภัย

    4)	 ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	

และช่วยชีวิต	เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	ระหว่างประเทศมีความจ�าเป็นมาก	–	น้อย

อย่างไร	(The	Cooperation	between	countries	in	disaster	relief,	search	

and	 rescue	when	 the	 disasters	 occurred	were	 necessary?)	 ตอบ  

การประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างมากเมือ่เกดิเหตุการณ์

ภัยพิบัติตามธรรมชาติเกิดขึ้น
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    5)	 กลไกความร ่วมมือด ้านการบรรเทาสาธารณภัย		

การค้นหา	และช่วยชวีติ	เมือ่เกิดภยัพิบตัต่ิางๆ	ระหว่างประเทศมคีวามเหมาะสม	

กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่	 (The	mechanisms	 for	 cooperation		

between	 countries	 on	disaster	 relief,	 search	 and	 rescue	 in	 the	

event	of	any	disasters	were	appropriates	to	the	current	situation	

or	 not?)	 ตอบ	 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยขึ้นอยู่กับประเทศ 

ที่เผชิญภัยพิบัติตามธรรมชาติ

   	 6)	 ระบบฐานข้อมลูด้านการบรรเทาสาธารณภยั	การค้นหา	

และช่วยชวีติ	เมือ่เกดิภยัพบิตัต่ิางๆ	ระหว่างประเทศมคีวามจ�าเป็นหรอืไม่	อย่างไร	

(Database	systems	between	countries	for	disasters	relief,	search	

and	rescue	when	the	disasters	occur	were	necessary	or	not?	How?)	

ตอบ	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากทุกฐานข้อมูลของทุกประเทศในภูมิภาค	 

ควรมารวมไว้ที่ศูนย์ส่วนกลาง	 โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียน	ซึ่งศูนย์กลางที่เป็น

ศูนย์รวมที่จะก่อตั้งขึ้นต้องรวมถึงระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของประเทศอาเซียน

   	 7)	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบรรเทาสาธารณภยั	

การค้นหา	และช่วยชวีติ	เมือ่เกดิภยัพิบัตต่ิาง 	ๆควรมีแนวทางอย่างไร	(The	participations	

of	civilians	and	peoples	on	disaster	reliefs	search	and	rescue	when	

the	disasters	occur	were	 should	be?)	 ตอบ	 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	 และช่วยชีวิต	 เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 

มีความจ�าเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและประชาชน	 

และควมาเข้าใจระหว่างกัน	ท�าให้สามารถร่วมมือกันได้อย่างเหมาะสม

	 	 3.4.1.3	ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

    1)	 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันาระบบฐานข้อมลู

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	 และช่วยชีวิต	 เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	

ระหว่างประเทศ	 ควรมีแนวทางอย่างไร	 (The	 suggestions	 for	 improves	

and	 develops	 of	 database	 systems	 for	 disaster	 reliefs,	 search	
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and	rescue	when	the	disasters	occur	in	international	levels	were	

should	 be?)	 ตอบ	 ควรสร้างศูนย์ระบบฐานข้อมูลด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ส�าหรับอาเซียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการฟื้นฟู	 ช่วยเหลือ	 และค้นหา	 

เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 ระหว่างประเทศ	 รวมถึง	 ควรสร้างความร่วมมือและการ

ประสานงานในระดับประเทศ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล

    2)	 ข้อเสนอในการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านการ

บรรเทาสาธารณภัย	 การค้นหา	 และช่วยชีวิต	 เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 ระหว่าง

ประเทศ	ควรมแีนวทางอย่างไร	(The	suggestions	for	developing	a	framework		

for	cooperation	on	disaster	reliefs,	search	and	rescue	when	the	

disasters	 occur	 in	 international	 levels	 were	 should	 be?)	 ตอบ		

การพัฒนากรอบความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย	การค้นหา	และช่วยชีวิต	

เม่ือเกิดภัยพบิตัต่ิางๆ	ระหว่างประเทศ	ต้องด�าเนนิการตามประเทศทีเ่กีย่วข้อง	หรอื	

ประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยหรือโครงการต่างๆ

	 3.4.2	 กรณศีกึษา	:	การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความมัน่คงและส่งเสรมิความ

เข้มแข็งภาคประชาชน	 ส�านักงานพัฒนาภาค	 5	 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	

(สนภ.5	นทพ.)

  3.4.2.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 มีหน้าที่วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการ	

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคมจิตวิทยา	 

ในท้องถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ที่ก�าหนด	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	 ตามที่ 

ได้รับมอบหมาย	 เช่น	 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	 การช่วยเหลือผู้ประสบ 

อัคคีภัย	 การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยหนาว	 การช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 

การก่อสร้างบ้านพกัทีอ่ยูอ่าศยัให้กบัราษฎรผูย้ากจน	การด�าเนนิการจัดต้ังจุดบริการ

ประชาชน	และนักท่องเที่ยว
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 	 3.4.2.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)

	 	 	 	 ภยัคกุคามในรปูแบบปัจจบุนัไม่สามารถแยกได้ชดัเจน	มคีวาม

เชือ่มโยงในทกุมติิ	และสามารถขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว	หน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วน

 	 3.4.2.3	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 การพัฒนาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความมัน่คง	และส่งเสริมความเข้มแข็ง

ภาคประชาชน	 ต้องมีการด�าเนินการร่วมกันของทุกส่วน	 โดยร่วมด�าเนินการต้ังแต่

ระดับนโยบาย	จนถึงระดับปฏิบัติ	เช่น	โครงการประชารัฐ

 3.4.3	 กรณศีกึษา	:	การขบัเคลือ่นงานตามแผนแม่บทโครงการพฒันาเพือ่

ความมั่นคงพื้นที่รอยต่อศรีสะเกษ	และอุบลราชธานี

  3.4.3.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวชายแดนให้สมบรณ์ูด้วยการ 

จัดระเบียบชุมชน	 ตามแนวชายแดนจัดสรรที่ท�ากินให้ประชาชน	 เพื่อป้องกัน 

การบุกรุก	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนให้มีอาชีพ,	 

การศึกษา,	 อนามัย,	 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างถาวร	 มีพ้ืนท่ี 

เป้าหมายในการด�าเนินการ	3	อ�าเภอ,	4	อ�าเภอ,	39	หมู่บ้าน	และ	โครงการก่อสร้าง

สถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้ห้วยขนนุ	–	ซ�าแต	(งบประมาณ	20	ล้านบาท)	

รวมถงึ	โครงการก่อสร้างสถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้	ซ�าแต	–	บ้านหนองหว้า	

(งบประมาณ	25	ล้านบาท)	

	 	 3.4.3.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)

	 	 	 	 การอนุมัติงบประมาณไม่ต่อเนื่อง	 เนื่องจากพิจารณาตาม

โครงการ	โดยขาดการพจิารณาความส�าคญัและการพิจารณาความเร่งด่วน	ไม่มกีาร

พิจารณาโครงการสร้างใหม่	 แต่ใช้การพิจารณาเพิ่มเติม	 ปรับปรุงโครงการที่มีอยู่

เดิมเกือบทุกโครงการ	การใช้ประโยชน์โครงการของกรมชลประทาน	การร้องขอใช้

ประโยชน์โครงการต้องผ่านพื้นที่ของ	ตชด.	และหลายพื้นที่ของรัฐ
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	 	 3.4.3.3	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 นทพ.	 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีส�านักงาน	 และ	 นพค.	 

ทั่วประเทศ	 ท�าให้มีงบประมาณปกติและงบประมาณประจ�าปีมากมาย	 ส�าหรับ

พื้นที่มี	นพค.53	ดูแล	โดยเฉพาะ	จว.ศรีสะเกษ	พบว่า	ความเร่งด่วนของโครงการ

ต่างๆ	 จัดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่และงบประมาณในแต่ละป	ี 

โดยเฉพาะ	ต�าบลชายแดน	เช่น	ในปี	60	ต.ละลาย	ในปี	61	ต.ขุนหาร	ต.โนนสูง	ในปี	

62	ต.ห้วยตามอญ	ต.ภูสิงห์	นอกจากต�าบลชายแดนดังกล่าว	ในปีนี้ยังเน้น	ต.กันทร

ลกัษณ์	ต.ขนุหาร	และ	ต.ภสูงิห์	อย่างไรกต็าม	อบต.	ต้องท�าเรือ่งเสนอมายงั	นพค.53	

เพือ่จดัสรรงบประมาณและตัง้เรือ่งของบประมาณเพิม่เตมิส�าหรบัปีงบประมาณหน้า 

โดย	 นพค.53	 จะจัดล�าดับความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ	 นอกจากนี้	 รัฐบาล

ยังเน้นนโยบายบรูณาการให้แต่ละหน่วยงานมาบรูณาการกัน	 ดังน้ัน	 ช่วงปลาย

ปีงบประมาณ	หาก	 นพค.53	 ด�าเนินงานส่วนใดเสร็จสิ้น	 คือ	 งานจบ	 งานเริ่มว่าง	 

ก�าลังพลว่าง	 ก็สามารถสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานอื่นๆ	 นพค.53	 ท�า	 

8	 ภารกิจหลัก	 พบว่า	 เครื่องจักรกลหนักมีมากมาย	 การส่ังการในแต่ละปีจะเร่ิม

จากกองทัพไทยจัดสรรงบประมาณให้และ	นพค.53	น�ามาด�าเนินการ	ส�าหรับงาน

จะเน้นการจัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วน	 นอกจากนี้	 ชุมชนในพ้ืนที่ยังมี

ปัญหาการก�าจัดขยะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	และถนน	ส�าหรับงานก่อสร้างทางยุทธวิธี	

ได้แก่	 การขุดคูดักรถถัง	 และการก่อสร้างแนวกั้นน�้า	 เช่น	 ฝาย	 หรือ	 อ่างเก็บน�้า	 

ซึง่เป็นแนวกีดขวางทางยทุธวิธ	ีส�าหรบัการเสนอค�าขอของชาวบ้าน	ได้แก่	1)	นพค.53	

ขอให้ชาวบ้านเสนอเป็นแผนงานและโครงการ	เนือ่งจากงบประมาณทีแ่บ่งลงแต่ละ

พื้นที่จ�านวนมาก	ท�าให้ดูแลไม่หมด	และยังต้องน�ามาด�าเนินการในภารกิจอื่นๆ	เช่น	

ศูนย์บรรเทาสาธารณภยั	พาย	ุและวาทภยั	2)	กรณขีอเครือ่งจกัรกลไปก�าจดัขยะนัน้	 

นพค.53	สามารถสนับสนุนได้	3)	นพค.	ส�ารวจพื้นที่ในบริเวณที่มีความต้องการมาก	 

แต่ขาดงบ	 ซึ่งต้องการประชาชนท�าเร่ืองเสนอ	 นพค.	 และท�าเรื่องของบเพิ่มเติม	 

เน้นบรูณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 	 และเสนอมาทาง	 จว.	 	 ซึ่งจะท�าเรื่อง

เสนอมาทาง	 นพค.	 ส�าหรับโครงการต่างๆ	 ควรหาเจ้าภาพหลักในการด�าเนินการ	
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เนือ่งจากงบประมาณและการด�าเนนิการจะได้ไม่ซ�า้ซ้อนกนั	โดยแบ่งเป็น	1)	งบปกติ	 

2)	งบประจ�าปี	เพราะจะท�าให้มีการบรูณาการกันได้มากขึ้น

 3.4.4	 กรณีศกึษา	:	การด�าเนนิงานหน่วยพฒันาการเคลือ่นที	่22	ส�านกังาน

พัฒนาภาค	2	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(นพค.22	สนภ.2	นทพ.)

	 	 	 3.4.4.1	ศกัยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 	 การวางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการ	

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

ของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดาร	 และในพื้นที่ที่ก�าหนด	 รวมทั้งการช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ที่ก�าหนด	ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

   3.4.4.2	จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)

	 	 	 	 	 หลักสูตรที่มุ ่งหวังให้ประชาชน	 ข้าราชการ	 เยาวชน 

ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้	 ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ	 การน�าไป 

ศึกษาดูงานชุมชน	 /	 บุคคล	 ที่ประสบผลส�าเร็จในการน้อมน�าฯ	 ไปประยุกต์ใช	้ 

จึงต้องใช้เวลา

  	 3.4.4.3	ข้อเสนอแนะ 

	 	 	 	 	 นพค.22	 มีพื้นที่ 	 74	 ไร ่ 	 เนื่องจากแต ่ เดิม พ้ืนท่ี 

บริเวณน้ีมีปัญหาคอมมิวนิสต์	 จึงเกิดโครงการพัฒนาต่างๆ	 เกิดศูนย์การเรียนรู้ฯ	 

โดยเมื่อปี	58	โดยราชินีเสด็จ	นพค.22	ซึ่งโครงการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มเมื่อปี	48	บ.ทางหลวง	พื้นที่	107	ไร่	เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้ประชาชน	

ปัจจบุนัมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	30	หลงัคาเรอืน	เน้นการปลกูผกัสวนครวั	ปี	49	ประกวด

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงชนะเลศิ	เกดิทุง่หญ้า	73	ไร่	และน�าผกัตบมาท�าปุย๋	ส่วนปี	52	

โครงการเริ่มสมบรูณ์	เกิดศูนย์การเรียนรู้	จ.นครพนม	ส่วนปี	56	เปลี่ยนโครงสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ	 ร.9	 และ 

เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง	 และส�าหรับปี	 58	 ประกวดศูนย์การเรียนรู้ระดับ

กองทัพ
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	 3.4.5	 กรณีศึกษา	 :	 การด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ	

บ.ทางหลวง	ต.บ้านแก้ง	อ.นาแก	จ.นครพนม

	 	 3.4.5.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 เพื่อน�าครอบครัวราษฎรที่ยากจน	 ขาดแคลนที่ดิน	 ท�ากิน	 

มาพักอาศัย	ท�ามาหากินในพื้นที่ที่ก�าหนด	จ�านวน	107	ไร่	91	ตารางวา	และใช้ที่ดิน

ท�ากินที่มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 3.4.5.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)

	 	 	 	 การใช้เวลาที่เหมาะสม	 1)	 เรียนรู้เพื่อได้แนวความคิดจาก

การสาธิต	/	อธิบาย	ใช้เวลา	3	–	4	ชั่วโมง	2)	 เรียนรู้เวียนสถานี	การทดลองตาม 

ขัน้ตอนประมาณ	6	–	7	ชัว่โมง	3)	เรยีนรูเ้ฉพาะเร่ืองทีส่นใจ	สถานลีะประมาณ	1	–	2	

ชั่วโมง	หมายเหตุ	–	ทุกรูปแบบการเรียนรู้ต้องผ่านสถานที่	1	ก่อน

	 	 3.4.5.3	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 การประชาสัมพันธ์โครงการ	 ได้แก่	 การเผยแพร่ทางเว็ปไซด์

ของหน่วย	นพค.22	 และทาง	 Facebook	 รวมถึง	 สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ	นพค.22	

ท�างานร่วมกับ	 อบต.	 และ	 กศน.	 เน้นการเข้าถึงประชาชนและการส่งเสริมอาชีพ	 

การด�าเนินงานของ	นทพ.	และนพค.ต่างๆ	ด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล	ผบ.ทสส.	

และ	 ผบ.นทพ.	 รวมทั้ง	 โครงการประชารัฐ	 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการ 

พระราชด�าริต่างๆ	 ได้เข้ามาอยู่ในแผนงานประจ�าปี	 และแผนงานเพิ่มเติม	 ส�าหรับ	

อบต.พิมาน	ได้แก่	ผ้าทอมือ	และข้าวกล้อง	

 3.4.6	 กรณีศึกษา	:	การด�าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	(หนองปลาค้อเฒ่า)	บ.โพนทา	ต.กุตาไก้	อ.ปลาปาก	จว.นครพนม

	 	 3.4.6.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีใกล้เคียงฟาร์มตัวอย่างฯ	 มีงานท�าโดย

ใช้งบประมาณของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชนินีาถ	 นอกจากนีย้งัเป็นเรียนรู้ 

ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 ปศุสัตว์	 การประมง	 การเพาะช�าขยายพันธุ์	

พืชผัก	 และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 สามารถน�ามาประกอบอาชีพเสริมหรือ
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อาชีพหลักได้	สมเด็จพระนางเจ้าทรงตรัสว่า	“ขาดทุนของฉันคือก�าไรของแผ่นดิน”	 
เพ่ือให้ชาวบ้านมีงานท�าและพ่ึงพาตนเองได้	 เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมี	
เป็นแหล่งท่องเที่ยว	เป็นการเรียนรู้	(Learning	by	doing)
	 	 3.4.6.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)
	 	 	 	 การติดตาม	และการอบรม	:	ทุกเดือน	โดยเกษตร	จว.	เข้ามา
ช่วยดูโครงการ	 รวมถึง	 พัฒนาชุมชนได้ออกไปบรรยาย	 รวมถึง	 โครงการไทยนิยม
เข้มแข็ง	และโครงการประชารัฐ
	 	 3.4.6.3	ข้อเสนอแนะ
	 	 	 	 การพฒันา	ได้แก่	การพฒันาร่วมกบัรฐัวสิาหกิจ	เช่น	ถ่านชวีภาพ	
โดยเน้นการพัฒนาเป็นถ่านชีวภาพ
	 3.4.7	 กรณีศกึษา	:	การด�าเนนิงานหน่วยพฒันาการเคลือ่นที	่26	ส�านกังาน
พัฒนาภาค	2	(นพค.26	สนภ.2	นทพ.)
	 	 3.4.7.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)
	 	 	 	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมความมั่นคง
ของชาติ	 รวมท้ังการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 และสังคมจิตวิทยา	 ด�าเนินการงานประชาสัมพันธ์	 การเสนอข่าวสาร	
และความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน	 การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม	 อันดีงามของท้องถิ่น	 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
แก่ราษฎรและหน่วยทหาร	 สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหาร	 เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศ	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	 ตามที่ได้รับหมอบหมาย	 ในพื้นที่	
จ.สกลนคร	จ.นครพนม	2	อ�าเภอ	คือ	อ.ท่าอุเทน	และ	อ.บ้านแพง
	 	 3.4.7.2	จุดอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)
	 	 	 	 แนวคิดในการวางแผนพัฒนา	 จะพัฒนาทีละต�าบล	 เริ่มจาก
ต�าบลที่มีอัตราเสี่ยงและรายได้ต�่าสุดก่อน	 โดยประสานข้อมูลจากกองก�าลังสุรศักดิ์
มนตรี	 และจังหวัดในพื้นที่ให้ความเห็นชอบทุกๆ	ครั้ง	 ก่อนเข้าก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติ
งาน	และเม่ือปฏบิติังานแล้วเสรจ็จะท�าการส่งมอบงานในแต่ละปีให้กบัเจ้าของพืน้ที่

ใช้ประโยชน์และดูแลบ�ารุงรักษา
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	 	 	 3.4.7.3	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 โครงสร้างและอัตรานี	้ มคีวามเหมาะสมกับการปฏบิติังาน

ของ	 นพค.	 เป็นอย่างย่ิง	 เนื่องจากการปฎิบัติงานของ	 นทพ.	 ต้องมีความใกล้ชิด 

กับประชาชน	 จึงจะสามารถเข้าด�าเนินการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	 ให้กับราษฏรได	้ 

ในแต่ละปีจะต้องเข้าสบืสภาพพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เพือ่น�าข้อมลูมาวางแผนในการพฒันา	

โดยการจัดหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าสืบสภาพก่อนทุกครั้ง

 3.4.8	 กรณีศึกษา	 :	 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 บ้านโนนสวรรค์		

หมู่	8	ต.พังขว้าง	อ.เมือง	จ.สกลนคร

	 	 3.4.8.1	ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)

	 	 	 	 จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือสอนให้ประชาชนรู้จัก 

ใช้ที่ดินที่มีจ�ากัดให้เกิดผลผลิตสูงสุดพอเลี้ยงครอบครัว	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรท่ีว่าง

งานให้มีงานท�า	 เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง	 ที่ท�าการ

เกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง	 เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่ง

ผลติอาหารปลอดสารพษิ	ส�าหรบัเลีย้งชมุชนในหมูบ้่านและเมือ่เหลอืจากการบรโิภค

จะน�าไปจ�าหน่ายให้แก่ชุมชนเมือง	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว	และ

ช่วยให้ประชาชนได้มีอาหารปลอดสารพิษส�าหรับบริโภค	 เพื่อให้ราษฎรรู้จักการ

ปลูกป่าชุมชน	ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น	มีไม้โตเร็ว	ส�าหรับใช้สอยใน

การซ่อมแซมบ้านและท�าเชือ้เพลงิในกรณจี�าเป็น	เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประจ�าชมุชน

	 	 3.4.8.2	จดุอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)

	 	 	 	 โครงการเศรษฐกิจฯ	 ดงยอเป็นพื้นฐาน	 และเป็นโครงการ

น�าร่องให้กับชาวบ้านในพื้นที่	คัดประชาชนเข้าร่วม	–	เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผัก	

และเศรษฐกิจพอเพยีงปศุสตัว์	โดยได้รบัพืน้ที	่2	ไร่	พืน้ทีส่่วนกลางใช้ดูงาน	โครงการ

น�าร่อง	หมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ	ไปต่อยอด	จึงต้องการพื้นที่จากโครงการเพิ่มเติม				
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	 	 3.4.8.3	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 การปลกูพชืร่วมโครงการ	ปศสุตัว์	และกลุม่จกัสาน	โดยผูเ้ข้าร่วม

โครงการจะเป็นผู้น�าการปลูกและการเพาะพันธุ์ตามโครงการ	 โดยคณะกรรมการ

หมู่บ้านให้ความช่วยเหลอื	รวมถงึ	หมูบ้่านศลี	5	และหมูบ้่านรกัษาธรรมชาต	ิส�าหรบั

บุคคลเข้าร่วม	 เมื่อเข้าร่วมแล้ว	ต้องสามารถแนะน�าคนอื่น	พื้นที่ตามแนวชายแดน	

ซึ่งบุคคลด้อยโอกาสและเสียโอกาส	 ส�าหรับพ้ืนท่ีตอนในโอกาสน้อยกว่า	 ส�าหรับ

พื้นที่ชายแดนโอกาสมากกว่า	 ส�าหรับแหล่งข่าวในพื้นที่	 เช่น	 ไม้พะยูง	 และการ 

จับไม้พะยูงในพื้นท่ีต่างๆ	 โครงการพัฒนาต่างๆ	 เป็นเคร่ืองมือเข้าถึงประชาชน	 

ซึง่ต้องท�าแผนงานล่วงหน้า	2	ปี	และแผนงานไม่มกีารซ�า้ซ้อนกบัหน่วยราชการอืน่ๆ

3.5	 ผลการศึกษากรณีศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงที่แสดงให้เห็นถึง	 ศักยภาพ	 และโอกาส	

(Strengths	&	Opportunities)	จุดอ่อน	ปัญหา	และอุปสรรค	(Weaknesses	

and	Threats)	และ	ข้อเสนอแนะ	บทบาทในการด�าเนินการของหน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานความมั่นคง	ดังนี้

	 3.5.1	 ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)	ดังนี้

	 	 1)	 สามารถด�าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมความรู้ด้านการ

บรรเทาสาธารณภยั	การค้นหาและช่วยชวีติและความรู้ทัว่ไป	ในการช่วยเหลือตนเอง

และผู้อื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 ให้กับก�าลังพลภายในกองทัพไทย	 ส่วนราชการอื่น

และประชาชนทั่วไป

	 	 2)	 มีหน้าที่วางแผน	 อ�านวยการ	 ประสานงาน	 และด�าเนินการ	 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคมจิตวิทยา	 

ในท้องถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ที่ก�าหนด	ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่ได้รับ

มอบหมาย
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	 	 3)	 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวชายแดนให้สมบรูณ์ด้วยการจัด

ระเบียบชุมชน	ตามแนวชายแดนจดัสรรทีท่�ากนิให้ประชาชน	เพือ่ป้องกนัการบกุรกุ	

พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายแดนให้มีอาชีพ,	 การศึกษา,	

อนามัย,	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างถาวร

	 	 4)	 การวางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	และด�าเนนิการ	เพือ่เสริมสร้าง 

ความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศ 

ในท้องถิ่นทุรกันดาร	และในพื้นที่ที่ก�าหนด	รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ที่ก�าหนด	ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 5)	 เพื่อน�าครอบครัวราษฎรที่ยากจน	ขาดแคลนที่ดิน	 ท�ากิน	 มาพัก

อาศัย	 ท�ามาหากินในพื้นที่ที่ก�าหนด	 จ�านวน	 107	 ไร่	 91	 ตารางวา	 และใช้ท่ีดิน 

ท�ากินที่มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 6)	 เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มตัวอย่างฯ	 มีงานท�าโดยใช้ 

งบประมาณของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และเรยีนรูใ้นการประกอบ

อาชีพด้านการเกษตร	 ปศุสัตว์	 การประมง	 การเพาะช�าขยายพันธุ์	 พืชผัก	 และ 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	สามารถน�ามาประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้

	 	 7)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง 

ของชาติ	 รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนา

เศรษฐกิจ	และสงัคมจติวทิยา	ด�าเนินการงานประชาสมัพนัธ์	การเสนอข่าวสาร	และ

ความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน

	 	 8)	 การจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสอนให้ประชาชนรู้จัก

ใช้ที่ดินที่มีจ�ากัดให้เกิดผลผลิตสูงสุดพอเลี้ยงครอบครัว	 เพื่อช่วยเหลือราษฎร 

ทีว่่างงานให้มงีานท�า	เพือ่ให้หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นหมูบ้่านตวัอย่าง	ทีท่�าการ

เกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง	
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	 3.5.2	 จุดอ่อน	ปัญหา	และอุปสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	ดังนี้

	 	 1)	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากทุกฐานข้อมูลของทุกประเทศ 

ในภูมิภาค	 ควรมารวมไว้ที่ศูนย์ส่วนกลาง	 โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียน	 

ซึ่งศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมท่ีจะก่อตั้งขึ้นต้องรวมถึงระบบฐานข้อมูลทั้งหมด 

ของประเทศอาเซียน

	 	 2)	 ภัยคุกคามในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถแยกได้ชัดเจน	 มีความ 

เชื่อมโยงในทุกมิติ	และสามารถขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว

	 	 3)	 การอนมุตังิบประมาณไม่ต่อเนือ่ง	เนือ่งจากพจิารณาตามโครงการ	

โดยขาดการพิจารณาความส�าคัญและการพิจารณาความเร่งด่วน

	 	 4)	 หลักสูตรมุ่งหวังให้ประชาชน	 ข้าราชการ	 เยาวชนได้เรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้	 ท้ังมีการฝึกปฏิบัติ	 การน�าไปศึกษาดูงาน

ชุมชน	/	บุคคล	ที่ประสบผลส�าเร็จในการน้อมน�าฯ	ไปประยุกต์ใช้	จึงต้องใช้เวลา

	 	 5)	 การใช้เวลาที่เหมาะสม	 1)	 เรียนรู้เพ่ือได้แนวความคิดจากการ

สาธิต	/	อธิบาย	ใช้เวลา	3	–	4	ชั่วโมง	2)	เรียนรู้เวียนสถานี	การทดลองตามขั้นตอน

ประมาณ	6	–	7	ชัว่โมง	3)	เรยีนรูเ้ฉพาะเรือ่งทีส่นใจ	สถานลีะประมาณ	1	–	2	ชัว่โมง	

หมายเหตุ	–	ทุกรูปแบบการเรียนรู้ต้องผ่านสถานที่	1	ก่อน	ท�าให้เสียเวลา

	 	 6)	 การติดตาม	และการอบรม	:	ทุกเดือน	โดยเกษตร	จว.	เข้ามาช่วย

ดโูครงการ	รวมถงึ	พฒันาชมุชนได้ออกไปบรรยาย	รวมถงึ	โครงการไทยนยิมเข้มแขง็	

และโครงการประชารัฐ

	 	 7)	 ต้องมีการวางแผนพัฒนา	 จะพัฒนาทีละต�าบล	 เริ่มจากต�าบล 

ที่มีอัตราเสี่ยงและรายได้ต�่าสุดก่อน	โดยประสานข้อมูลจากกองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี	

และจังหวัดในพื้นท่ีให้ความเห็นชอบทุกๆ	 คร้ัง	 ก่อนเข้าก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน	

และเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะท�าการส่งมอบงานในแต่ละปีให้กับเจ้าของพื้นที่ใช้

ประโยชน์และดูแลบ�ารุงรักษา

	 	 8)	 โครงการเศรษฐกิจฯ	 ดงยอเป็นพ้ืนฐาน	 และเป็นโครงการน�าร่อง

ให้กับชาวบ้านในพื้นที่	คัดประชาชนเข้าร่วม	–	เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผัก	และ
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เศรษฐกิจพอเพียงปศุสัตว์	 โดยได้รับพื้นที่	 2	 ไร่	 พื้นท่ีส่วนกลางใช้ดูงาน	 โครงการ
น�าร่อง	หมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ	ไปต่อยอด	จึงต้องการพื้นที่จากโครงการเพิ่มเติม	

	 3.5.3	 ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 	 1)		ควรสร้างศนูย์ระบบฐานข้อมลูด้านการบรรเทาสาธารณภยัส�าหรบั
อาเซียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการฟื้นฟู	 ช่วยเหลือ	 และค้นหา	 เม่ือเกิด 
ภัยพิบัติต่างๆ	ระหว่างประเทศ	รวมถึง	ควรสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
ในระดับประเทศ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
	 	 2)		การพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคง	 และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน	ต้องมีการด�าเนินการร่วมกันของทุกส่วน
	 	 3)		นทพ.	 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีส�านักงาน	 และ	 นพค.	 
ทั่วประเทศ	ท�าให้มีงบประมาณปกติและงบประมาณประจ�าปีมากมาย
	 	 4)	 นพค.22	 มีพื้นที่	 74	 ไร่	 เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหา
คอมมิวนิสต์	 จึงเกิดโครงการพัฒนาต่างๆ	 เกิดศูนย์การเรียนรู้ฯ	 โดยเมื่อปี	 58	 
โดยราชินีเสด็จ	นพค.22	ซึ่งโครงการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มเมื่อปี	48	 
บ.ทางหลวง	 พื้นท่ี	 107	 ไร่	 เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้ประชาชน	 ปัจจุบัน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	30	หลังคาเรือน	เป็นโครงการที่ควรสนับสนุน	
	 	 5)	 การประชาสัมพันธ์โครงการ	 ได้แก่	 การเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของ
หน่วย	นพค.22	และทาง	Facebook	รวมถึง	สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ	นพค.22	ท�างาน
ร่วมกับ	อบต.	และ	กศน.	เน้นการเข้าถึงประชาชนและการส่งเสริมอาชีพ	
	 	 6)	 การพัฒนา	ได้แก่	การพัฒนาร่วมกับรัฐวิสาหกิจ	เช่น	ถ่านชีวภาพ	
โดยเน้นการพัฒนาเป็นถ่านชีวภาพ
	 	 7)	 โครงสร้างและอัตรานี้	 มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ	 
นพค.	 เป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากการปฎิบัติงานของ	 นทพ.	 ต้องมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน	 จึงจะสามารถเข้าด�าเนินการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	 ให้กับราษฏรได้	 
ในแต่ละปีจะต้องเข้าสบืสภาพพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เพือ่น�าข้อมลูมาวางแผนในการพฒันา	

โดยการจัดหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าสืบสภาพก่อนทุกครั้ง
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	 	 8)	 การปลูกพืชร่วมโครงการ	ปศุสัตว์	และกลุ่มจักสาน	โดยผู้เข้าร่วม

โครงการจะเป็นผู้น�าการปลูกและการเพาะพันธุ์ตามโครงการ	 โดยคณะกรรมการ

หมู่บ้านให้ความช่วยเหลอื	รวมถงึ	หมูบ้่านศลี	5	และหมูบ้่านรกัษาธรรมชาต	ิส�าหรบั

บุคคลเข้าร่วม	 เมื่อเข้าร่วมแล้ว	ต้องสามารถแนะน�าคนอื่น	พื้นที่ตามแนวชายแดน	

ซึ่งบุคคลด้อยโอกาสและเสียโอกาส
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บทที่ 4
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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บทที่ 4
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา	(นทพ.)	เป็นหน่วยขึน้ตรงกองบัญชาการกองทัพไทย	
มหีน้าทีพ่จิารณา	เสนอความเห็นเกีย่วกบั	นโยบายวางแผน	อ�านวยการ	ประสานงาน	
และด�าเนินการพฒันาประเทศ	เพือ่สร้างความมัน่คงของชาตสินบัสนนุภารกจิของรฐั
ในการพัฒนาชาติป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน	
ตลอดจนปฏบิตัภิารกจิอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยมกีารจัดหน่วยประกอบด้วย	
กองบัญชาการ	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา	วางแผน	
อ�านวยการ	ประสานงาน	ก�ากบัดแูล	เพือ่ให้งานฝ่ายอ�านวยการ	งานฝ่ายกจิการพิเศษ	 
การปฏิบัติงานพัฒนา	 และการปฏิบัติภารกิจอื่น	 ๆ	 บรรลุภารกิจตามที่ได้รับ 
มอบหมาย	 มีหน่วยขึ้นตรง	 9	 หน่วย	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่มภารกิจ	 ประกอบด้วย	 
กลุ่มปฏิบัติการจ�านวน	 6	 หน่วย	 ได้แก่	 ส�านักงานพัฒนาภาค	 1	 –	 5	 และหน่วย
พฒันาการพเิศษมหีน้าท่ีเป็นส่วนปฏิบตัหิลกัในการพฒันาเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง
และช่วยเหลือประชาชน	 (หน่วยพัฒนาการพิเศษเป็นหน่วยงานก่อสร้างใช้ในการ 
ช่วยส่วนรวม	เพือ่สนบัสนนุงานของส�านกังานพฒันาภาคให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้)	ส�านกังาน
พัฒนาภาคทั้ง	5	ส�านักงาน	มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	
6	หน่วย	รวมทั้งสิ้น	30	หน่วย	ตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศ	รวมถึง	หน่วยช่างพัฒนา	
นอกจากนี้	 กลุ่มศึกษาและวิจัย	 จ�านวน	 2	 หน่วย	 ได้แก่	 ส�านักงานทหารพัฒนา	
ประกอบด้วย	 กองการสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์	 กองการเกษตรและสหกรณ	์
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ท่ี	 1	 –	 5	 ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	 และ 
กลุม่สนบัสนนุ	จ�านวน	1	หน่วย	ได้แก่	ส�านกังานสนบัสนนุ	ส�าหรบัสถานภาพก�าลงัพล	
ประกอบด้วย	นายทหารชัน้สัญญาบัตร	1,917	อตัรา	นายทหารชัน้ประทวน	10,382	
อตัรา	ลกูจ้างประจ�า	71	อตัรา	และ	พนกังานราชการ	150	อตัรา	รวมทัง้ส้ิน	12,520	

อัตรา	ดังนั้น	การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงท�าการศึกษาใน	4	ส่วน	ดังนี้
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	 1.	 โครงสร้าง	และการด�าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

	 2.	 ศกัยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)	ของหน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนาในภารกิจสนับสนุนงานความมั่นคง

	 3.		 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	 Threats)	 ในการ 

ด�าเนนิงานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาในภารกจิการสนบัสนนุงานความมัน่คง

	 4.		 เสนอบทบาทการด�าเนนิการของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาทีเ่หมาะสม 

ในการสนับสนุนงานความมั่นคง

4.1	 การปฏิบัตงิานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดงันี้

	 4.1.1	 ผลการศึกษางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

-	2561	ของ	นทพ.	ดังนี้

 	 4.1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ของ	

นทพ.	 ซึ่ง	 สปช.ทหาร	 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558	ของ	นทพ.	จ�านวนทั้งสิ้น	3,268,401,478	บาท	และอนุมัติแผนประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	จ�านวน	1,442,160	บาท

 	 4.1.1.2 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ของ	

นทพ.	 ซึ่ง	 สปช.ทหาร	 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2559	ของ	นทพ.	จ�านวนทัง้สิน้	 3,608,228,871	บาท	และบญัชงีบอ�านวยการ 

สายงาน	สรปุได้ดงันี	้1)	นทพ.	จ�านวน	1,522,291,836	บาท	2)	สนภ.1	นทพ.	จ�านวน	

414,749,241	บาท	3)	สนภ.2	นทพ.	จ�านวน	408,722,491	บาท	4)	สนภ.3	นทพ.	

จ�านวน	417,732,217	บาท	5)	สนภ.4	นทพ.	จ�านวน	419,851,120	บาท	6)	สนภ.

5	นทพ.	จ�านวน	424,881,966	บาท

  4.1.1.3 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ของ	

นทพ.	ซึง่	สปช.ทหาร	แจ้งบญัชจีดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2560	ของ	นทพ.	จ�านวนทั้งสิ้น	3,868,928,449	บาท	และบัญชีงบอ�านวยการสาย

งาน	สรุปได้ดังนี้	1)	นทพ.	จ�านวน	1,774,826,791	บาท	2)	สนภ.1	นทพ.	จ�านวน	
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420,419,013	บาท	3)	สนภ.2	นทพ.	จ�านวน	420,483,370	บาท	4)	สนภ.3	นทพ.	

จ�านวน	425,038,977	บาท	5)	สนภ.4	นทพ.	จ�านวน	412,048,484	บาท	6)	สนภ.

5	นทพ.	จ�านวน	416,111,814	บาท

 	 4.1.1.4 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ของ	

นทพ.	 ซึ่ง	 สปช.ทหาร	 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	ของ	นทพ.	จ�านวนทัง้สิน้	 3,841,790,253	บาท	และบญัชงีบอ�านวยการ

สายงาน	 สรุปได้ดังนี้	 1)	 นทพ.	 จ�านวน	 1,793,974,526	บาท	 2)	 สนภ.1	 นทพ.	

จ�านวน408,090,949	บาท	3)	สนภ.2	นทพ.	จ�านวน	410,725,418	บาท	4)	สนภ.

3	นทพ.	จ�านวน	413,371,881	บาท	5)	สนภ.4	นทพ.	จ�านวน	407,088,638	บาท	

6)	สนภ.5	นทพ.	จ�านวน	408,538,841	บาท	หมายเหตุ	-	งบอ�านวยการสายงาน	

จ�านวน	13	รายการ	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	147,588,060	บาท

 

	 4.1.2	 การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ตามกิจกรรมที่ได้

รบัการจดัสรรงบประมาณ	รายละเอยีดแผนงาน	/	โครงการ	/	ผลผลติ	/	กจิกรรมหลกั	/	

กจิกรรมรอง	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	ปี	พ.ศ.2558	–	2561	

ดังต่อไปนี้

	 	 4.1.2.1	 ผลการศึกษารายละเอียดแผนงาน	/	โครงการ	/	ผลผลิต	/	

กิจกรรมหลัก	/	กิจกรรมรอง	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.

2559	ดังนี้

	 	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 

ประกอบด้วย	5	แผนงาน	ประกอบด้วย	1)	แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์

และฟื้นฟูประชาธิปไตย	 700,000	 บาท	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การสร้าง 

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	 2)	 แผนงาน 

ป้องกัน	ปราบปราม	และบ�าบัดรักษายาเสพติด	14,709,484	บาท	โดยมีกิจกรรม

ประกอบด้วย	 การป้องกันยาเสพติด	 และ	 การปราบปรามยาเสพติด	 3)	 แผนงาน

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 24,000,000	 บาท	 โดยมีกิจกรรม



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง108

ประกอบด้วย	 การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

4)	 แผนงานเทิดทูน	 พิทักษ์และรักษา	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 680,000	 บาท	 

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การป้องกัน	 และท�าความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์	 และ	 5)	 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	

3,568,139,387	 บาท	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การป้องกันปัญหาเอดส์	 

การบริหารและบริการก�าลังพล	 การศึกษา	 การข่าว	 ยุทธการและการฝึก	 การส่ง

ก�าลังบ�ารุง	 กิจการพลเรือน	 การบริหารจัดการ	 การสนับสนุนการพัฒนาและเสริม

สร้างกองทัพด้านโครงการ	 การพัฒนาระบบราชการ	 การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	 การจัดหา 

น�้ากินน�้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 การเตรียมความพร้อม 

ในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	 และ	 การพัฒนา 

การท่องเที่ยวเขตทหาร

 	 4.1.2.2 ผลการศึกษารายละเอียดแผนงาน	/	โครงการ	/	ผลผลิต	/	

กิจกรรมหลัก	/	กิจกรรมรอง	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.

2560	ดังนี้

	 	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2560	 

ประกอบด้วย	6	แผนงาน	ประกอบด้วย	1)	แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดอง

และสมานฉนัท์	700,000	บาท	โดยมกีจิกรรมประกอบด้วย	การสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์ของคนในชาตแิละฟ้ืนฟปูระชาธปิไตย	และ	การเพ่ิมประสิทธภิาพในการ 

ขบัเคลือ่นการปรองดองและสมานฉนัท์ในสงัคมไทย	2)	แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่น 

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 24,000,000	 บาท	 โดยมีกิจกรรม 

ประกอบด้วย	 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

3)	 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติ	 680,000	 บาท		

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การป้องกันและท�าความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์	 4)	 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	
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776,590,265	 บาท	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การบริหารและบริการก�าลังพล	

การข่าว	 ยุทธการและการฝึก	 การส่งก�าลังบ�ารุง	 กิจการพลเรือน	 กิจการพลเรือน	 

การบริหารจัดการ	 การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	 

และ	การอ�านวยการร่วมด้านความมัน่คง	 5)	 แผนงานบรูณาการป้องกนั	ปราบปราม	 

และบ�าบัดรักษายาเสพติด	 14,709,484	 บาท	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 

การป้องกันยาเสพติด	 และ	 การปราบปรามยาเสพติด	 6)	 แผนงานยุทธศาสตร์ 

เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	 3,052,248,700	 บาท	 โดยมีกิจกรรม

ประกอบด้วย	การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	การจดัหาน�า้กนิน�า้ใช้ 

ในพ้ืนที่เป้าหมาย	 การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	 โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร	ิการเตรยีมความพร้อมในการช่วยเหลอืป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและ

ภัยพิบัติ	และ	การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

 	 4.1.2.3 ผลการศึกษารายละเอียดแผนงาน	/	โครงการ	/	ผลผลิต	

/	 กิจกรรมหลัก	 /	 กิจกรรมรอง	 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ		

พ.ศ.2561	ดังนี้

	 	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 

ประกอบด้วย	 4	 แผนงาน	 ประกอบด้วย	 1)	 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	

223,660,431	 บาท	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การบริหารและบริการก�าลังพล	

การศึกษา	 หลักการข่าว	 ยุทธการและการฝึก	 การส่งก�าลังบ�ารุง	 กิจการพลเรือน	 

การบริหารจัดการ	 การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	 

และ	การเตรยีมความพร้อมในการช่วยเหลอืป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและภยัพิบตั	ิ

2)	แผนงานยทุธศาสตร์เสรมิสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ	3,580,839,508	บาท	 

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	 

การจดัหาน�า้กนิน�า้ใช้ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	การพฒันาและช่วยเหลอืประชาชน	โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และ	พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	3)	แผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 22,809,500	 บาท	 

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้	และ	4)	แผนงานบรูณาการป้องกนั	ปราบปราม	และบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ	

14,480,814	บาท	โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	ป้องกันยาเสพติด	และ	ปราบปราม

ยาเสพติด

4.2	 ผลการศึกษาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน

ความมั่นคง	ดังนี้

 4.2.1	 ศักยภาพ	 และโอกาส	 (Strengths	 &	 Opportunities)	 ของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจสนับสนุนงานความมั่นคง

	 4.2.2	 จุดอ่อน	ปัญหา	และอุปสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	ในการ

ด�าเนนิงานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาในภารกจิการสนบัสนนุงานความมัน่คง

 4.2.3	 เสนอบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ 

เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง

	 4.2.1	 ศักยภาพและโอกาส	 (Strength	 &	 Opportunity)	 ของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา	ในภารกิจสนับสนุนงานความมั่นคงในปัจจุบัน

 	 พล.อ.ธงชัย	 	 สาระสุข	 (ผบ.นทพ.)	 นทพ.	 เป็นหน่วยขึ้นตรง 

กองบัญชาการกองทัพไทย	 มีโครงสร้างอัตราการจัดเฉพาะกิจ	 (อฉก.)	 2100	 

ได้ถูกออกแบบโครงสร้าง	 เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ	 ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง	 นทพ.	 

ได้มีโครงสร้างการจัด	 ตามสายการบังคับบัญชาทั้งในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 

มส่ีวนปฏบิตักิาร	ส่วนศกึษาวจิยั	และมส่ีวนสนบัสนนุ	ครบถ้วนในทกุด้านมศัีกยภาพ

ในการด�าเนนิงาน	เพือ่ตอบสนองงานการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในทุกมติิ	โดยเฉพาะ	

มิติด้านการพัฒนาที่มีเป้าหมายการด�าเนินการ	 368	 ต�าบลชายแดน	 และในมิติ 

ด้านความมั่นคง	และงานการช่วยเหลือบรรเทาสาธาณภัย

 	 พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	นทพ.	มีความอ่อนตัว	

สามารถรบัลกูจ้างได้เลย	ได้มวลชนพืน้ที	่และความร่วมมอื	ลกูจ้างสามารถน�ามาจาก



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง 111

หลากหลายสาขา	ได้แก่	1)	Man	คอื	งานทีม่แีละภารกจิทีเ่พิม่ท�าให้เกดิการเกลีย่คน	
2)	Money	คือ	งบประมาณไม่มีปัญหา3)	Management	คือ	การจัดการไม่มีปัญหา	
4)	Material	คือ	เครือ่งจกัรกลมกีารทดแทนเพิม่มากขึน้	โอกาส	คอื	กองทพัลดก�าลงั
ลง	แต่	นทพ.	เป็นหน่วยช่วยประชาชน	แก้ปัญหาความยากจน	ปัญหาภัยพิบัติ	ด้าน
เกษตรและแผนงาน	เน้นแก้ปัญหาประชาชน	คนต้องมีมาก	และตอบสนองปัญหา
ประชาชน	ภารกิจและงานที่ซับซ้อนต้องปรับคนเพิ่ม
 	 พล.ต.อนุชา	 	 ยันตรปกรณ์	 (รอง	 เสธ.นทพ.	 (พ))	 “จุดแข็ง”	 คือ	 
ขีดความสามารถของ	นทพ.	และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	รัฐบาลให้ความส�าคัญ
กบัการใช้	 นทพ.	 เป็นเครือ่งมอืการพฒันาประเทศ	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัส่วนราชการ 
อื่นๆ	 ของพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักท่ีเข้าถึงพื้นที่ได้มากกว่าส่วนราชการอื่นๆ	 
ซึ่งไม่มีงบประมาณ	 และบุคลากรท�างานอยู่ในส�านักงานเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ไม่ม ี
โอกาสเข้าพื้นท่ี	 โครงสร้างมีความเหมาะสม	 นทพ.	 อยู ่ทุกภูมิภาค	 ศักยภาพ 
ของ	นทพ.	มีความหลากหลาย	ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย	โดยเฉพาะ	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อเสริมงานความมั่นคงต่างๆ	การส่งเสริมอาชีพ	และสังคม
จิตวิทยา	นทพ.	ได้รับโอกาสจากรัฐบาล	และกองทัพไทย	เพื่อให้ท�างานตอบสนอง
นโยบายของรฐับาลและกองทพัไทยมาโดยตลอด	นทพ.	มงีบประมาณเป็นของตนเอง
 	 พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	โครงสร้างการจัดการ
ของ	นทพ.	ครอบคลุมทุกด้าน	ศักยภาพ	คือ	สถานการณ์ในปัจจุบันที่ไม่มีการสู้รบ 
และสงคราม	 แต่สู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ	 เป็นสงครามภัยพิบัติ	 นทพ.	 
มีส่วนร่วมแก้ปัญหาทุกปีและทุกภาคของประเทศ	 และประเทศเพื่อนบ้าน	 
(นทพ.	 เป็นหน่วยปฏิบัติการหลักและมีส่วนร่วมในประเทศกลุ ่มสาธารณภัย
ประชาคมอาเซียนร่วมกันแก้ปัญหากับประเทศเพ่ือนบ้าน	 มีเครื่องมือที่ทันสมัย 
อยู่ทุก	 สนง.ภาค	 และมีชุดบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค	 พร้อมอุปกรณ์	 30	 หน่วย
ทั่วประเทศ	 นทพ.	 ช่วยเสริมความมั่นคงร่วมกับป้องกันภัยจังหวัด	 (ปภ.)	 โอกาส	
คือ	 การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	 และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ	นทพ.	ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	คือ	สนับสนุนการแก้ปัญหา

ส�าคัญเร่งด่วนของชาติ
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 	 พล.ต.สุชาติ		สุทธิพล	(ผอ.สสน.นทพ.)	สสน.	หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาเป็น	1	ใน	7	หน่วยขึ้นตรงของ	นทพ.	หน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน

และบริการ	 รวมถึง	 ด้านการส่งก�าลังบ�ารุงทั้งปวง	 ให้แก่หน่วยต่างๆ	 ของ	 นทพ.	 

ให้ร่วมกันปฏิบัติงานตามพันธกิจของตน	 งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและ 

ยังช่วยประกันความส�าเร็จให้กับหน่วยส่วนกลางและหน่วยในภูมิภาคของ	 นทพ.	

ภารกิจ	 คือ	 การท�าให้หน่วยในสนามมีการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร	 สนับสนุน 

งานแผนและเครื่องจักรกรณีช�ารุด	 หน่วยสนามมี	 30	 หน่วย	 ท่ัวประเทศไทย 

จะมีชุดซ่อมเคลื่อนที่ปฏิบัติงานสนาม	 ส�าหรับงานสนับสนุนงานความมั่นคง	 ได้แก่	

กองแพทย์จัดชุด	เรียกว่า	ชุดสนับสนุนทางการแพทย์

  พล.ต.น�าพล		คงพนัธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	อดีตใช้การพัฒนาน�าในพ้ืนที ่

ที่มีภัยคุกคามคอมมิวนิสต์	 ปัจจุบันปรับเปลี่ยนตามภารกิจ	 ประกอบด้วย	 

การเตรียมก�าลัง	การใช้ก�าลัง	และการพัฒนาประเทศ	ซึ่ง	นทพ.	มีขีดความสามารถ

ในเรื่องการเข้าด�าเนินการกับภัยคุกคามการต่อสู้กับภัยความยากจนของประชาชน	

ศักยภาพทางด้านโครงสร้าง	บก.ใหญ่	อยู่	กทม.	หน่วยส่วนกลาง	2	หน่วย	คือ	สทพ.	

และ	สนน.	ดูแลการส่งก�าลังบ�ารุง	ซ่อมบ�ารุง	และการแพทย์	การพัฒนาเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็คน	ชมุชน	และพืน้ที	่การเสรมิสร้างศกัยภาพความต้านทางการป้องกนั

ประเทศ	 ยามปกติแหล่งน�้าของราษฏร	 ใช้เพื่อการกินดีอยู่ดี	 ส่วนยามสงครามนั้น 

เส้นทางต่างๆ	 ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายก�าลังทหารไปวางตามแนวชายแดน	 

ส่งก�าลังบ�ารุงหน่วยงานตามแนวชายแดน	 แหล่งน�้าเป็นเครื่องกีดขวางธรรมชาต	ิ 

ขีดความสามารถและศักยภาพของ	นทพ.	คือ	งานใน	function	และ	งบประมาณ	

การด�าเนนิงานต่างๆ	 ใช้งบประมาณของ	นทพ.	และมงีบ	Function	ตาม	8	แผนงาน	 

และ	 งบตามนโยบายรัฐบาล	 ซึ่งได้รับจัดสรรจาก	 บก.ทท.	 ท�าตามวาระงานและ 

งานในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบ	(Agenda	and	Area)	ของ	นทพ.	ส่วนภูมิภาค	

สนภ.	1	–	5	ดูแลพื้นที่ต่างจังหวัด	โดยมี	6	นพค.	1	หน่วยช่างพัฒนา	1	หน่วยสถานี

วิทยุ	ดูแลงานพัฒนาในพื้นที่ต่างจังหวัด	โครงสร้างมีความเหมาะสม	ก�าหนดว่าต้อง

มีแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ
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 	 พ.อ.ณัฐกฤต		สุทธิพล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	โครงสร้าง	นทพ.	มีจุดเด่น	

มีการจัดมีหน่วยระดับ	สนภ.	1	–	5	มี	6	นพค.	กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย	

ซึ่ง	นพค.	ตั้งอยู่ที่	กทม.	รับผิดชอบพื้นที่ส่วนรวม	ช่วยส่วนรวม	และ	ช่วย	สนง.ภาค	

ต่างๆ	พืน้ทีร่บัผดิชอบอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ	พืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถเข้าถงึ	ก�าลงัพลไม่เพยีงพอ	

นพค.	ช่วยส่วนรวม	 เข้าเติมเต็ม	ศักยภาพ	คือ	มีก�าลังพล	 ใกล้ชิดประชาชน	และ 

มีทั่วประเทศ	 ช่วยงานความมั่นคง	 โอกาส	 คือ	 มีก�าลังคนและเครื่องมือกระจาย 

ทั่วประเทศ	 ส�าหรับงานความมั่นคงต่างๆ	 นทพ.	 สนับสนุนภารกิจหลักของ 

ประเทศชาติ

	 	 สรุป	ศักยภาพ	(Strength)	ดังนี้

	 	 	 1.	นทพ.	 ได้มีโครงสร้างการจัด	 ตามสายการบังคับบัญชาทั้งใน

ส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	มีส่วนปฏิบัติการ	ส่วนศึกษาวิจัย	และมีส่วนสนับสนุน	

ครบถ้วนในทุกด้านมีศักยภาพในการด�าเนินงาน	 เพื่อตอบสนองงานการพัฒนา 

เพือ่ความมัน่คงในทกุมิต	ิ โดยเฉพาะ	มติด้ิานการพฒันาทีม่เีป้าหมายการด�าเนนิการ	 

368	 ต�าบลชายแดน	 และในมิติด้านความมั่นคง	 และงานการช่วยเหลือบรรเทา

สาธาณภัย

	 	 	 2.	นทพ.	 มีความอ่อนตัว	 สามารถรับลูกจ้างได้เลย	 ได้มวลชน

พื้นที่	และความร่วมมือ	ลูกจ้างสามารถน�ามาจากหลากหลายสาขา	ได้แก่	1)	Man	

คือ	งานที่มีและภารกิจที่เพิ่มท�าให้เกิดการเกลี่ยคน	2)	Money	คือ	งบประมาณไม่มี

ปัญหา3)	Management	คือ	การจัดการไม่มีปัญหา	4)	Material	คือ	เครื่องจักรกล

มีการทดแทนเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 3.	นทพ.	 มีความหลากหลาย	 ตอบสนองความต้องการได้ 

หลากหลาย	 โดยเฉพาะ	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อเสริมงานความมั่นคงต่างๆ	 

การส่งเสริมอาชีพ	และสังคมจิตวิทยา	นทพ.	ได้รับโอกาสจากรัฐบาล	และกองทัพ

ไทย	เพือ่ให้ท�างานตอบสนองนโยบายของรฐับาลและกองทพัไทยมาโดยตลอด	นทพ.	

มีงบประมาณเป็นของตนเอง
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	 	 	 4.	มกี�าลงัคนและเครือ่งมอืกระจายทัว่ประเทศ	ส�าหรับงานความ

มั่นคงต่างๆ	นทพ.	สนับสนุนภารกิจหลักของประเทศชาติ

  สรุป	โอกาส	(Opportunity)	ดังนี้

	 	 	 1.	นทพ.	เป็นหน่วยขึน้ตรงกองบญัชาการกองทัพไทย	มโีครงสร้าง

อัตราการจัดเฉพาะกิจ	(อฉก.)	2100	ได้ถูกออกแบบโครงสร้าง	เพื่อขับเคลื่อนงาน

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ	 

ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

	 	 	 2.	 ให้ความส�าคัญกับการใช้	 นทพ.	 เป็นเคร่ืองมือการพัฒนา

ประเทศ	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัส่วนราชการอืน่ๆ	ของพลเรอืนเป็นหน่วยงานหลกัทีเ่ข้า

ถึงพื้นที่ได้มากกว่าส่วนราชการอื่นๆ	ซึ่งไม่มีงบประมาณ	และบุคลากรท�างานอยู่ใน

ส�านักงานเป็นส่วนใหญ่	ท�าให้ไม่มโีอกาสเข้าพืน้ที	่โครงสร้างมคีวามเหมาะสม	นทพ.	

อยู่ทุกภูมิภาค

   

	 4.2.2	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	 Threats)		

ในการด�าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจการสนับสนุน	

งานความมั่นคง

 	 4.2.2.1	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)	ด้านผู้ปฏิบัติงาน

  	 พล.อ.ธงชยั		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	นทพ.	เป็นหน่วยงานหนึง่ 

ที่มีหน้าที่ในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	 ท�าให้ต ้องเตรียมความพร้อม 

ของทรัพยากรบุคคล	ชุมชน	พื้นที่	เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและประชาชน 

มคีวามเชือ่มัน่	ศรัทธาต่อกองทพัไทย	โดยมพีนัธกจิทีส่�าคญัได้แก่	การพฒันาประเทศ

เพื่อเสริมความมั่นคง

   พล.ท.ณฏัฐพชัร		สกลุรงัสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	ปัญหาเรือ่งคน

เป็นปัญหาส�าคัญ	ควรพิจารณาเพิ่ม	เนื่องจากไม่เพียงพอ	รวมถึง	ความรู้ไม่เพียงพอ	

โดยเฉพาะกรณี	บก.ทท.	ระงับการบรรจุลูกจ้าง
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  	 พล.ต.อนุชา		ยันตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	เกิดภาวะ

สมองไหล	หรอื	สามารถสอบ	หรอืโอนย้ายไปหน่วยอืน่ๆ	ก�าลังพลหลกั	คอื	คนทีอ่ายุ

มาก	ยังไม่มีการทดแทนก�าลังพล	ท�าให้เกิดปัญหาในอนาคต

   พล.ต.ธชัยชัย	ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	ก�าลังพลที่

บรรจุน้อย	 ภารกิจงานมาก	 อัตราก�าลังพลกับภารกิจงานไม่สมดุล	 หากปรับอัตรา 

จะมีความคล ่องสะดวก	 หากมีก�าลังพลมากจะสะดวกในการด�าเนินงาน	 

การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น

   พล.ต.สุชาติ	 สุทธิพล	 (ผอ.สสน.นทพ.)	 ก�าลังพลลดลง	

ภารกิจมาก	บุคลากร	/	ก�าลังพลน้อย	แต่โครงการมาก

   พล.ต.	น�าพล			คงพนัธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	ปัจจุบนังานมาก	สทพ.	 

ครขูาดแคลน	ข้อจ�ากดังบและบุคลากร	เนือ่งจากหากเข้ามาต้องเพิม่ขดีความสามารถ	

เทคนิค	และเน้นประสบการณ์

   พ.อ.ณัฐกฤต	 สุทธิพล	 (ผบ.นพศ.นทพ.)	 ภารกิจมาก	 

หน่วยงานมีก�าลังพลไม่เพียงพอ	 งานดีมีความเหมาะสม	 แต่คนปฏิบัติยังมีความ

ต้องการก�าลังพลเพิ่ม	หากก�าลังพลมากจะท�าให้งานมีประสิทธิภาพ

   สรุป	 จุดอ่อน	 (Weaknesses)	 ดังนี้	 1)	 ก�าลังพลลดลง	

ภารกิจมาก	บุคลากร	/	ก�าลังพลน้อย	แต่โครงการมาก	2)	ปัจจุบันงานมาก	สทพ.	 

ครขูาดแคลน	ข้อจ�ากดังบและบุคลากร	เนือ่งจากหากเข้ามาต้องเพิม่ขดีความสามารถ	

เทคนิค	 และเน้นประสบการณ์	 3)	 ภารกิจมาก	 หน่วยงานมีก�าลังพลไม่เพียงพอ	 

งานดีมีความเหมาะสม	 แต่คนปฏิบัติยังมีความต้องการก�าลังพลเพิ่ม	 หากก�าลังพล

มากจะท�าให้งานมีประสิทธิภาพ

   สรุป	อปุสรรค	(Threats)	ดังนี	้1)	ปัญหาเรือ่งคนเป็นปัญหา

ส�าคญั	ควรพจิารณาเพิม่	เนือ่งจากไม่เพยีงพอ	รวมถงึ	ความรูไ้ม่เพยีงพอ	โดยเฉพาะ

กรณี	บก.ทท.	ระงบัการบรรจลุกูจ้าง	2)	เกดิภาวะสมองไหล	หรือ	สามารถสอบ	หรือ

โอนย้ายไปหน่วยอื่นๆ	ก�าลังพลหลัก	คือ	คนที่อายุมาก	ยังไม่มีการทดแทนก�าลังพล	

ท�าให้เกิดปัญหาในอนาคต	3)	ก�าลังพลที่บรรจุน้อย	ภารกิจงานมาก	อัตราก�าลังพล
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กับภารกิจงานไม่สมดุล	หากปรับอัตราจะมีความคล่องสะดวก	หากมีก�าลังพลมาก

จะสะดวกในการด�าเนินงาน	การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น

 	 4.2.2.2	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)	ด้านการบริหารจัดการ

   พล.อ.ธงชยั		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	สถานการณ์และแนวโน้ม 

ของภัยคุกคามของประเทศไทย	 ยังคงมีการคุกคามอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ	 

การก่อการร้าย	ยาเสพตดิ	แรงงานต่างด้าวผดิกฏหมาย	ส่งผลให้ทกุส่วนราชการต้อง

มีการเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  	 พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	การแก้ปัญหา

ของชาติในปัจจุบัน	 การแก้ปัญหาจึงกระท�าได้มากและซับซ้อนข้ึนต้อง	 “รักษา 

ความอ่อนตัว”	 เน้นความรู้ความสามารถหลายด้าน	 และการรับเฉพาะด้านต่างๆ	 

เช่น	ช่างฝีมือทหาร	พนักงานราชการ	และอัตราไม่เพียงพอ

   พล.ต.อนชุา		ยนัตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	การด�าเนินการ 

ตามนโยบายของ	 ผบ.นทพ.	 เช่น	 การดูแล	 และสวัสดิการผู ้ใต้บังคับบัญชา	 

ซึ่งการด�าเนินการจะกระท�าตามรูปแบบสายการบังคับบัญชา	 ก�าลังพลท�างาน 

ไม่ทัน	เนื่องจากงานเพิ่มขึ้นทุกปี

   พล.ต.ธชยัชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	นทพ.	มีการ

อ�านวยการและการบรหิารจดัการทีด่	ีมรีะดบัการบงัคบับญัชา	แต่ยงัพบว่าส่วนใหญ่

บางต�าแหน่งท�างานมากกว่า		1	–	2	หน้าที่	เป็นจ�านวนมาก

   พล.ต.สุชาติ	 	สุทธิพล	(ผอ.สสน.นทพ.)	มีปัญหาในระดับ

หนึ่ง	เช่น	การยกเลิกลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างท้องถิ่น	ไม่เป็นเรื่องดี	เป็นผลมาจาก

นโยบาย	 บก.ทท.	 ควรมีอยู่	 เพื่อสนับสนุนและเป็นการสร้างอาชีพ	 ภารกิจมากขึ้น	

บก.ทท.	ควรพิจารณาแก้ไขในภาพรวม	เช่น	ควรพิจารณาเพิ่ม

  	 พล.ต.น�าพล	 	 คงพันธ์	 (ผอ.สทพ.นทพ.)	 การบูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยอื่นๆ	ไม่มีปัญหา	เสริมการปฏิบัติซึ่งกันในพื้นที่
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   พ.อ.ณฐักฤต		สทุธพิล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	การบรหิารจดัการ

ต้องมีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้	ให้การเรียนรู้	ทักษะการท�างาน	รวมถึง	ความ

รู้การบริหารจัดการการบริหารงานหน่วยเป็น	unit	school

  	 สรุป	 จุดอ่อน	 (Weaknesses)	 ดังน้ี	 1)	 สถานการณ์และ 

แนวโน้มของภยัคกุคามของประเทศไทย	ยงัคงมีการคกุคามอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะ	

การก่อการร้าย	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย	 ส่งผลให้ทุกส่วนราชการ 

ต้องมีการเตรยีมตนเองให้พร้อมกบัการเผชญิภยัคกุคามทกุรปูแบบ	2)	การด�าเนนิการ 

ตามนโยบายของ	 ผบ.นทพ.	 เช่น	 การดูแล	 และสวัสดิการผู ้ใต้บังคับบัญชา	 

ซึง่การด�าเนินการจะกระท�าตามรปูแบบสายการบังคบับญัชา	ก�าลงัพลท�างานไม่ทัน	

เนื่องจากงานเพิ่มข้ึนทุกปี	 3)	 นทพ.	 มีการอ�านวยการและการบริหารจัดการที่ดี	 

มีระดับการบังคับบัญชา	แต่ยังพบว่าส่วนใหญ่บางต�าแหน่งท�างานมากกว่า		1	–	2	

หน้าที่	เป็นจ�านวนมาก

  	 สรุป	อุปสรรค	(Threats)	ดังนี้	1)	การแก้ปัญหาของชาติ 

ในปัจจบุนั	การแก้ปัญหาจงึกระท�าได้มากและซบัซ้อนข้ึนต้อง	“รักษาความอ่อนตัว”	 

เน้นความรูค้วามสามารถหลายด้าน	และการรบัเฉพาะด้านต่างๆ	เช่น	ช่างฝีมอืทหาร	

พนักงานราชการ	 และอัตราไม่เพียงพอ	 2)	 มีปัญหาในระดับหนึ่ง	 เช่น	 การยกเลิก 

ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างท้องถิ่น	 ไม่เป็นเรื่องดี	 เป็นผลมาจากนโยบาย	 บก.ทท.	 

ควรมีอยู ่ 	 เพื่อสนับสนุนและเป็นการสร้างอาชีพ	 ภารกิจมากข้ึน	 บก.ทท.	 

ควรพิจารณาแก้ไขในภาพรวม	 เช่น	 ควรพิจารณาเพิ่ม	 3)	 การบริหารจัดการต้องมี 

ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ให้การเรียนรู้	 ทักษะการท�างาน	 รวมถึง	 ความรู ้

การบริหารจัดการการบริหารงานหน่วยเป็น	unit	school

 	 4.2.2.3	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)	ด้านการด�าเนินงาน

   พล.อ.ธงชัย	 	 สาระสุข	 (ผบ.นทพ.)	 ในการสนับสนุนงาน 

ด้านความม่ันคง	 หน่วยไม่มีจุดอ่อนในการด�าเนินการ	 แต่ในเรื่องปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินการ	 เช่น	 พื้นที่มีความยากล�าบากในการน�าเครื่องจักรกลเข้าไป 
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ด�าเนินการ	พื้นที่มีความอันตรายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ	กลุ่มค้ายาเสพติด	ฯลฯ	ในภาพ

รวมหน่วยสามารถด�าเนินการได้ในทุกพื้นที่

   พล.ท.ณฏัฐพัชร		สกลุรงัสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	ควรมกีารปรบั

โครงสร้าง	เช่น	ควรมีศูนย์ซ่อมยุทโธปกรณ์	เครื่องจักร	และเครื่องมือ

   พล.ต.อนุชา	ยนัตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	การขาดแคลน

ก�าลังพล	เนื่องจากปัจจุบัน	นทพ.	มีก�าลังพล	7,000	คน	ซึ่งหากแตกตามหน่วยย่อย

ต่างๆ	 จะเหลือหน่วยละ	 100	 กว่าคน	 เช่น	 130	 คน	 แต่ต้องดูแลทั้งจังหวัดท�าให้ 

ไม่สามารถท�างานได้ทัน	ทุกคนท�างานไม่ทัน

   พล.ต.ธชยัชยั		ดะนดุษิฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	การด�าเนนิงาน

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ	ไม่เป็นปัญหา	เช่น	ต�าบล	และหมูบ้่าน	ทัง้การสร้างน�า้ประปา

และการสร้างไฟฟ้า	 หรือการท�างานร่วมกับกรมทางหลวงแผ่นดิน	 กรมทางหลวง

ชนบท	และกรมชลประทาน	

   พล.ต.สุชาติ		สุทธิพล	(ผอ.สสน.นทพ.)	การประสานงาน

และการด�าเนินการไม่มีอุปสรรค

   พล.ต.น�าพล		คงพนัธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	สทพ.	เน้นการเกษตร	

บางอย่างต้องรอฤดูกาล	 แต่จากนโยบายเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	 

เช่น	การท�าทุ่งหญ้าสนับสนุน	ท�าให้เลื่อนและเหลื่อมปี	คือ	เป็นอุปสรรค	เนื่องจาก

มีรหัสงบประมาณ	การแก้ปัญหา	ต้องด�าเนินการตามแผน	ฤดูกาลหว่านเหมือนเดิม

   พ.อ.ณัฐกฤต	 	 สุทธิพล	 (ผบ.นพศ.นทพ.)	 งานของหน่วย	

รวมถึง	 การถ่ายทอดทักษะการท�างาน	 การด�าเนินงานปัจจุบันมียุทโธปกรณ์	 มีคน	

จุดอ่อน	คือ	ไม่สามารถท�างานหลากหลาย	ต้องปิดงานทลีะงานแล้วค่อยเริม่งานใหม่	 

รับงานทีละอย่างเท่าที่เครื่องจักรและคนมี	 ไม่สามารถสนับสนุนหลายงาน	 หาก 

หน่วยใดร้องของานหลายงานในเวลาเดียวกัน

  	 สรุป	 จุดอ่อน	 (Weaknesses)	 ดังน้ี	 1)	 ควรมีการปรับ 

โครงสร้าง	 เช่น	 ควรมีศูนย์ซ่อมยุทโธปกรณ์	 เคร่ืองจักร	 และเคร่ืองมือ	 2)	 

การขาดแคลนก�าลังพล	 เนื่องจากปัจจุบัน	 นทพ.	 มีก�าลังพล	 7,000	 คน	 ซึ่งหาก 
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แตกตามหน่วยย่อยต่างๆ	จะเหลือหน่วยละ	100	กว่าคน	เช่น	130	คน	แต่ต้องดูแล 

ทั้งจังหวัดท�าให้ไม่สามารถท�างานได้ทัน	 ทุกคนท�างานไม่ทัน	 3)	 งานของหน่วย	 

รวมถึง	 การถ่ายทอดทักษะการท�างาน	 การด�าเนินงานปัจจุบันมียุทโธปกรณ์	 มีคน	 

จุดอ่อน	คือ	ไม่สามารถท�างานหลากหลาย	ต้องปิดงานทลีะงานแล้วค่อยเริม่งานใหม่	 

รับงานทีละอย่างเท่าที่เครื่องจักรและคนมี	 ไม่สามารถสนับสนุนหลายงาน	 

หากหน่วยใดร้องของานหลายงานในเวลาเดียวกัน

   สรุป	อุปสรรค	(Threats)	ดังนี้	1)	ปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนินการ	 เช่น	 พื้นที่มีความยากล�าบากในการน�าเครื่องจักรกลเข้าไปด�าเนินการ	 

2)	พื้นที่มีความอันตรายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ	กลุ่มค้ายาเสพติด	ฯลฯ	ในภาพรวมหน่วย

สามารถด�าเนินการได้ในทุกพื้นที่	3)	สทพ.	เน้นการเกษตร	บางอย่างต้องรอฤดูกาล	

แต่จากนโยบายเรือ่งการเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ	เช่น	การท�าทุง่หญ้าสนบัสนนุ	

ท�าให้เลือ่นและเหลือ่มปี	คอื	เป็นอุปสรรค	เน่ืองจากมรีหัสงบประมาณ	การแก้ปัญหา	

ต้องด�าเนินการตามแผน	ฤดูกาลหว่านเหมือนเดิม

  4.2.2.4	จดุอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  	 พล.อ.ธงชัย		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	ไม่มีปัญหา

   พล.ท.ณัฏฐพัชร	 	 สกุลรังสฤษฏ์	 (เสธ.นทพ.)	 ควรมีการ 

ฝึกอบรมทั้งงานช่างและรถเกลี่ย	รวมถึง	ควรมีการอบรมหลายๆ	ด้าน

  	 พล.ต.อนชุา		ยนัตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	งบประมาณ

ด้านสารสนเทศ	เพื่อลดการใช้เครื่องมือส่วนตัวในการท�างาน	และต้องการบุคลากร

เขยีนโปรแกรม	(Programmers)	มาช่วยในการด�าเนนิงาน	เนือ่งจากปรมิาณงานมาก	

ปัจจุบันกองสื่อสารของ	นทพ.	บุคลากรไม่เพียงพอ	ขาดมืออาชีพ	และขาดช�านาญ

ความเฉพาะด้าน

   พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	ไม่มีปัญหา
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  	 พล.ต.สุชาติ		สุทธิพล	(ผอ.สสน.นทพ.)	ยุทโธปกรณ์ต้องมี 

การซื้อเพิ่มเติมตามวงงบประมาณ	 เช่น	 การจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพ่ิมและทดแทน	 

เช่น	 รถแมคโคร	 หัวเจาะแบบใหม่ๆ	 หัวลากใหญ่	 ส�าหรับใช้ในการเคลื่อนย้าย	 

การสร้างทาง	การสร้างแหล่งน�้า

   พล.ต.น�าพล		คงพันธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	การเรียนการสอน 

ของ	 สทพ.	 ปัจจุบันมีการพัฒนาต�าราสู่การใช้แอบพริชั่น	 ใช้	 U-tube	 ช่างซ่อม 

เรื่องต่างๆ	 แล้วบรรจุไว้ในโทรศัพท์ให้ประชาชน	 ส�าหรับระบบสารสนเทศ	 สทพ.	

ก�าลังเขียนโปรแกรมที่สามารถลงข้อมูลได้เลย	 การอบรมผู้ท�างานจะท�าให้ได้ข้อมูล

จริง	มีฐานข้อมูลใหญ่

 	 	 พ.อ.ณฐักฤต		สทุธพิล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	การใช้เทคโนโลยช่ีวย 

การใช้อินเตอร์เน็ตช่วย	 การใช้อากาศยานไร้คนขับ	 (Drone)	 การถ่ายภาพ	 

การส่งต่อข้อมูล	การค�านวณต่างๆ	ต้องใช้โปรแกรม	และใช้โปรแกรมในการคิดงาน

ต่างๆ	 การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวจะ 

เสริมการท�างาน	 ส�าหรับการรายงานข่าวสารให้	 ผบ.	 ตัดสินใจต้องรวดเร็วทัน

เหตุการณ์	โดยเฉพาะข่าวสารต่างๆ	และข่าวสารกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ

   สรุป	จุดอ่อน	(Weaknesses)	ดังนี้	1)	ควรมีการฝึกอบรม

ทั้งงานช่างและรถเกลี่ย	 รวมถึง	 ควรมีการอบรมหลายๆ	 ด้าน	 2)	 งบประมาณ 

ด้านสารสนเทศ	 เพื่อลดการใช้เครื่องมือส่วนตัวในการท�างาน	3)	ต้องการบุคลากร

เขียนโปรแกรม	 (Programmers)	 มาช่วยในการด�าเนินงาน	 เนื่องจากปริมาณ 

งานมาก	ปัจจุบันกองสื่อสารของ	นทพ.	บุคลากรไม่เพียงพอ	ขาดมืออาชีพ	และขาด

ช�านาญความเฉพาะด้าน

   สรุป	 อุปสรรค	 (Threats)	 ดังน้ี	 1)	 ยุทโธปกรณ์ต้องมี 

การซื้อเพิ่มเติมตามวงงบประมาณ	 เช่น	 การจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพ่ิมและทดแทน	 

เช่น	 รถแมคโคร	 หัวเจาะแบบใหม่ๆ	 หัวลากใหญ่	 ส�าหรับใช้ในการเคลื่อนย้าย	 

การสร้างทาง	การสร้างแหล่งน�า้	2)	การเรยีนการสอนของ	สทพ.	ปัจจบุนัมกีารพฒันา

ต�าราสู่การใช้แอบพริช่ัน	 ใช้	 U-tube	 ช่างซ่อมเรื่องต่างๆ	 แล้วบรรจุไว้ในโทรศัพท์ 
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ให้ประชาชน	 ส�าหรับระบบสารสนเทศ	 สทพ.	 ก�าลังเขียนโปรแกรมที่สามารถลง

ข้อมูลได้เลย	การอบรมผู้ท�างานจะท�าให้ได้ข้อมูลจริง	มีฐานข้อมูลใหญ่	3)	ต้องการ 

ใช้เทคโนโลยีช ่วย	 หรือ	 การใช้อินเตอร์เน็ตช่วย	 และ	 การใช้อากาศยาน 

ไร้คนขบั	(Drone)	การถ่ายภาพ	การส่งต่อข้อมลู	การค�านวณต่างๆ	ต้องใช้โปรแกรม	

และใช้โปรแกรมในการคิดงานต่างๆ	 การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาต่างๆ	 

ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวจะเสริมการท�างาน	 ส�าหรับการรายงานข่าวสารให	้

ผบ.	ตัดสินใจต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์	โดยเฉพาะข่าวสารต่างๆ	และข่าวสารกรณี

เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ

  4.2.2.5	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)	ด้านก�าลังพล

   พล.อ.ธงชัย		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	ไม่มีปัญหา

   พล.ท.ณัฏฐพัชร	 	 สกุลรังสฤษฏ์	 (เสธ.นทพ.)	ขยายอัตรา

เพิ่ม	รับคนหลากหลาย	รวมถึง	รับลูกจ้างเพิ่ม	หน่วยต่างจังหวัดขาดแคลนบุคลากร	

เนื่องจากนายทหารและบุคลากรจากส่วนกลางไม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัด	 การแก้

ปัญหาคือการรับลูกจ้างในพื้นที่

   พล.ต.อนุชา		ยันตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	ปัญหา

ก�าลังพลเป็นปัญหาในอนาคต	บุคลากรท่ีมีอายุจะท�างานไม่ทัน	 เกิดความต้องการ

รับก�าลังพลเพิ่มเติม	

   พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	หากปรับ

อัตราจะมีความคล่องสะดวก	 หากมีก�าลังพลมากจะสะดวกในการด�าเนินงาน	 การ

ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น

   พล.ต.สชุาต	ิ	สทุธพิล	(ผอ.สสน.นทพ.)	ก�าลงัพลลดน้อยลง	

แต่ภารกิจมาก

   พล.ต.น�าพล		คงพันธ์	 (ผอ.สทพ.นทพ.)	ปัจจุบันงานมาก	 

ก�าลังพลขาดแคลน
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   พ.อ.ณัฐกฤต		สุทธิพล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	ก�าลังพลมีจ�ากัด	

ก�าลังพลที่มีความรู้ความสามารถมีน้อยลง	 สาเหตุเกิดจากการเกษียณอายุ	 และ 

การขอเกษียณอายุก่อนเวลา	 ซึ่งต้องมีการทดแทนก�าลังพล	 ก�าลังพลใหม่ต้องม ี

การเรียนรู้

   สรุป	จุดอ่อน	(Weaknesses)	ดังนี้	1)	ก�าลังพลลดน้อยลง	 

แต่ภารกิจมาก	2)	 ปัจจบัุนงานมาก	ก�าลงัพลขาดแคลน	3)	ก�าลงัพลมจี�ากดั	ก�าลงัพล 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถมน้ีอยลง	สาเหตเุกดิจากการเกษยีณอาย	ุและการขอเกษยีณ

อายุก่อนเวลา	ซึ่งต้องมีการทดแทนก�าลังพล	ก�าลังพลใหม่ต้องมีการเรียนรู้

   สรุป	อุปสรรค	(Threats)	ดังนี้	1)	ขยายอัตราเพิ่ม	รับคน

หลากหลาย	รวมถึง	รับลูกจ้างเพิ่ม	หน่วยต่างจังหวัดขาดแคลนบุคลากร	เนื่องจาก

นายทหารและบุคลากรจากส่วนกลางไม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัด	 การแก้ปัญหา 

คือการรับลูกจ้างในพื้นที่	2)	ปัญหาก�าลังพลเป็นปัญหาในอนาคต	บุคลากรที่มีอายุ

จะท�างานไม่ทัน	 เกิดความต้องการรับก�าลังพลเพ่ิมเติม	 3)	 หากปรับอัตราจะมี

ความคล่องสะดวก	หากมีก�าลังพลมากจะสะดวกในการด�าเนินงาน	การด�าเนินงาน 

มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น

 	 4.2.2.6		 จดุอ่อน	ปัญหา	และอปุสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	

ด้านงบประมาณ

  	 พล.อ.ธงชัย		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	หน่วยบัญชาการทหาร

พฒันา	ได้ให้การสนบัสนนุงานของกองก�าลังป้องกนัประเทศทีส่�าคญั	(มติคิวามมัน่คง)	 

ได้แก่	 การก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธี	 การขุดเจาะบ่อบาดาล	 การสนับสนุนถังน�้า 

ไฟเบอร์กลาส	การปรบัปรงุฐานปฏบัิตกิารในพ้ืนทีต่่างๆ	ซ่ึงหน่วยได้ให้การสนบัสนนุ 

ในทุกปีงบประมาณ	ซึ่งต้องเผชิญความยากล�าบากของภูมิประเทศ

  	 พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	ไม่มีปัญหา

  	 พล.ต.อนชุา		ยนัตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	งบประมาณ

เพียงพอ	 ไม่เป็นอุปสรรค	 แต่ในอนาคตความต้องการของบประมาณเพิ่มจะเป็น 
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ในส่วนของงบประมาณการพัฒนาส่งเสริมก�าลังพล	 และบุคลากร	 งบประมาณ 

ด้านสารสนเทศ	เพื่อลดการใช้เครื่องมือส่วนตัวในการท�างาน

  	 พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	นทพ.	ไม่มี

ปัญหาเรือ่งงบประมาณ	เนือ่งจากแผนงานและโครงการแต่ละปีต้องมกีารชีแ้จงและ

เสนอ	แต่เน้นการลงพื้นที่	การท�าประชาคม	และการส�ารวจ	ส�าหรับงบประมาณได้

ตามการจัดสรรงบประมาณตามปกติอยู่แล้ว

  	 พล.ต.สุชาติ		สุทธิพล	(ผอ.สสน.นทพ.)	นทพ.	ไม่มีปัญหา

เรือ่งงบประมาณ	สนน.	ไม่เกีย่วข้องกบัส่วนใดๆ	ทีอ่ยูท่ีภ่าคต่างๆ	ดังนัน้งบส่วนใหญ่

ของ	นทพ.	ไม่ได้รับโอนเอง

  	 พล.ต.น�าพล		คงพนัธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	งบประมาณเพยีงพอ	

งบวิจัยและพัฒนาไม่มีงบประมาณ	ท�าให้ไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติม

   พ.อ.ณฐักฤต		สทุธพิล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	งบประมาณเพยีงพอ 

ทัง้จากเนื้องานและปริมาณงาน	แต่ยงัไมส่ามารถท�างานไดห้ลากหลายในเวลาเดียว 

พร้อมกันได้	 เครื่องจักรกลปฏิบัติงานพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีอายุยาวนาน	 

ความต้องการยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ	ท�าให้ท�างานได้รวดเร็วและดีขึ้น

   สรุป	จุดอ่อน	(Weaknesses)	ดังนี้	1)	นทพ.	ไม่มีปัญหา

เรื่องงบประมาณ	 เนื่องจากแผนงานและโครงการแต่ละปีต้องมีการชี้แจงและเสนอ	

แต่เน้นการลงพื้นท่ี	 การท�าประชาคม	 และการส�ารวจ	 ส�าหรับงบประมาณได้ตาม

การจัดสรรงบประมาณตามปกตอิยูแ่ล้ว	2)	นทพ.	ไม่มปัีญหาเรือ่งงบประมาณ	สนน.	

ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนใดๆ	ที่อยู่ที่ภาคต่างๆ	ดังนั้นงบส่วนใหญ่ของ	นทพ.	ไม่ได้รับโอน

เอง	3)	งบประมาณเพียงพอ	แต่งบวิจัยและพัฒนาไม่มีงบประมาณ	ท�าให้ไม่มีอะไร

ใหม่เพิ่มเติม

   สรุป	อุปสรรค	(Threats)	ดังนี้	1)	หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา	 ได้ให้การสนับสนุนงานของกองก�าลังป้องกันประเทศที่ส�าคัญ	 (มิติความ

มัน่คง)	ได้แก่	การก่อสร้างเส้นทางยทุธวธิ	ีการขดุเจาะบ่อบาดาล	การสนบัสนนุถังน�า้ 

ไฟเบอร์กลาส	การปรบัปรงุฐานปฏบัิตกิารในพ้ืนทีต่่างๆ	ซ่ึงหน่วยได้ให้การสนบัสนนุ
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ในทุกปีงบประมาณ	ซึ่งต้องเผชิญความยากล�าบากของภูมิประเทศ	2)	งบประมาณ

เพียงพอ	 ไม่เป็นอุปสรรค	แต่ในอนาคตความต้องการของบประมาณเพิ่มจะเป็นใน

ส่วนของงบประมาณการพัฒนาส่งเสริมก�าลังพล	 และบุคลากร	 งบประมาณด้าน

สารสนเทศ	 เพื่อลดการใช้เคร่ืองมือส่วนตัวในการท�างาน	 3)	 งบประมาณเพียงพอ

ทั้งจากเนื้องานและปริมาณงาน	 แต่ยังไม่สามารถท�างานได้หลากหลายในเวลา

เดียวพร้อมกันได้	 เครื่องจักรกลปฏิบัติงานพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีอายุยาวนาน	 

ความต้องการยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ	ท�าให้ท�างานได้รวดเร็วและดีขึ้น

  4.2.2.7	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	

Threats)	การบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

   พล.อ.ธงชยั		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	สถานการณ์และแนวโน้ม

ของภัยคุกคามของประเทศไทย	 ยังคงมีการคุกคามอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ	 การ

ก่อการร้าย	ยาเสพติด	แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย	ส่งผลให้ทุกส่วนราชการต้องมี

การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

   พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	ไม่มีปัญหา		

   พล.ต.อนุชา	 	 ยันตรปกรณ์	 (รอง	 เสธ.นทพ.	 (พ))	 การที่

ทุกคนต้องท�างาน	ท�าให้ไม่มีเวลาสร้างคน	ไม่มีเวลาทบทวนงาน	และ	คนและความ

สามารถ	ต้องฝากความหวงัท่ีก�าลงัพลหลกั	ท้ังน้ี	ปัจจบุนัก�าลงัพลสงูอายจุ�านวนมาก	

เกิดจากก�าลังพลหนุ่มย้ายไปที่อื่นๆ	เช่ย	อบต.	หรือ	รัฐวิสาหกิจ

   พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	ไม่มีปัญหา	

เนื่องจากมีการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

   พล.ต.สุชาติ	 	 สุทธิพล	 (ผอ.สสน.นทพ.)	 การปฏิบัติการ

ร่วมกับหน่วยงานนั้น	 เช่น	 กรมที่ดิน	 หรือ	 กรมชลประทาน	 การโอนงบประมาณ 

เป็นระดับบน	คอื	กรมทีด่นิ	และกองบญัชาการกองทพัไทย	งานท�าหลายหน่วย	นทพ.	

เป็นหน่วยด�าเนินงานหน่วยปฏิบัติ	เช่น	การท�าอ่างเก็บน�้า	จว.นครสวรรค์	หากโอน

งบประมาณมา	เครื่องมือ	เครื่องจักร	นทพ.	สามารถด�าเนินการได้เลย
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  	 พล.ต.น�าพล	คงพันธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	การบูรณาการไม่มี

ปัญหา

   พ.อ.ณัฐกฤต	 สุทธิพล	 (ผบ.นพศ.นทพ.)	 ขีดจ�ากัดคือ 

ไม่สามารถท�างานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน	หลายหน่วยอยากให้ไปท�างานให	้

แต่ไม่สามารถสนับสนุนได้

   สรุป	 จุดอ่อน	 (Weaknesses)	 ดังนี้	 1)	 การท่ีทุกคน 

ต้องท�างาน	ท�าให้ไม่มเีวลาสร้างคน	ไม่มเีวลาทบทวนงาน	และ	คนและความสามารถ	

ต้องฝากความหวังที่ก�าลังพลหลัก	2)	ปัจจุบันก�าลังพลสูงอายุจ�านวนมาก	 เกิดจาก

ก�าลังพลหนุ่มย้ายไปที่อื่นๆ	เช่ย	อบต.	หรือ	รัฐวิสาหกิจ	3)	ขีดจ�ากัดคือไม่สามารถ

ท�างานได้หลากหลายในเวลาเดยีวกนั	หลายหน่วยอยากให้ไปท�างานให้	แต่ไม่สามารถ

สนับสนุนได้

   สรปุ	อปุสรรค	(Threats)	ดงันี	้1)	สถานการณ์และแนวโน้ม 

ของภัยคุกคามของประเทศไทย	 ยังคงมีการคุกคามอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ	 

การก่อการร้าย	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย	 ส่งผลให้ทุกส่วนราชการ 

ต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมกบัการเผชญิภยัคกุคามทกุรปูแบบ	2)	การปฏบิตักิาร 

ร่วมกับหน่วยงานนั้น	 เช่น	 กรมที่ดิน	 หรือ	 กรมชลประทาน	 การโอนงบประมาณ 

เป็นระดับบน	คอื	กรมทีด่นิ	และกองบญัชาการกองทพัไทย	งานท�าหลายหน่วย	นทพ.	

เป็นหน่วยด�าเนินงานหน่วยปฏิบัติ	เช่น	การท�าอ่างเก็บน�้า	จว.นครสวรรค์	หากโอน

งบประมาณมา	เครื่องมือ	เครื่องจักร	นทพ.	สามารถด�าเนินการได้เลย
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  4.2.2.8	 จุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weaknesses	 and	
Threats)	นโยบายของรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ประเทศ	 กระทรวงกลาโหม	 20	 ปี	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 นโยบาย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 และยุทธศาสตร์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 กอง
บัญชาการกองทัพไทย
   พล.อ.ธงชัย		สาระสุข	(ผบ.นทพ.)	ไม่มีปัญหา	
   พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	นโยบายต่างๆ	
มีความสอดคล้องในการปฏิบัติ	 ไม่เป็นอุปสรรค	 เป็นโอกาสอย่างมากในการตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาล
  	 พล.ต.อนุชา	 	 ยันตรปกรณ์	 (รอง	 เสธ.นทพ.	 (พ))	นทพ.	 
ต้องท�างานกับกลุ่มเกษตรและกลุ่มรายได้น้อย	 ดังนั้น	 ภารกิจหลักของทหารเป็น
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้อยู่แล้ว	ซึ่งการเพิ่ม	–	ลด	ของงบประมาณมาจาก
นโยบายของรัฐบาล	โดย	สปช.	และ	สน.งบประมาณ	ท�าหน้าที่จัดสรรงบประมาณ
ประจ�าปีอยู่แล้ว	และ	บก.ทท.	ก็จัดสรรลงแต่ละหน่วย	หากงานของ	นทพ.	มีมาก
ก็อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม		ทุกอย่างเป็นการจัดสรรจาก	บก.ทท.	และ	 
สน.งบประมาณ	ยุทธศาสตร์	20	ปี	เป็นส่วนเสริมบทบาทของ	นทพ.	ท�าให้ท�างาน
ได้ง่ายมากขึ้น	 โดยเฉพาะ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 
ในส่วนยุทธศาสตร์ที่	 5	 คือ	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้ท�างานได้ง่ายขึ้น	 ส่งเสริมความมั่นคง 
ทางด้านเศรษฐกิจ	 ไม่ใช่ปฎิบัติการทางทหารอย่างเดียว	 ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ประเทศ	กระทรวงกลาโหม	20	ปี	และนโยบายของ	กห.	ส่งเสรมิการท�างานของ	นทพ.	 
เนื่องจากมีความสอดคล้องระหว่างนโยบายของรัฐบาล	กห.	และ	บก.ทท.	นโยบาย	
ผบ.ทสส.	มีส่วนส่งเสริมการท�างานของ	นทพ.	โดยเฉพาะ	แผนปฏิบัติงานและแผน
ยุทธศาสตร์ของ	 นทพ.	 ที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของ	 ผบ.ทสส.	 เป็นการ
เสริมการท�างาน	 จึงไม่เกิดปัญหาใดๆ	 รวมถึง	 แผนปฏิบัติราชการของ	 บก.ทท.	 
โดยเฉพาะ	ยุทธศาสตร์ที่	5	กรม	สธร.	ซึ่งเป็นฝ่ายอ�านวยการ	เช่น	กร.ทหาร	ควร

ช่วย	นทพ.	คิดแผนงานอันเป็นลักษณะของงบประมาณ
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   พล.ต.ธชัยชัย	 	 ดะนุดิษฐ์	 (รอง	 เสธ.นทพ.	 (บ))	 นทพ.	 

มีการด�าเนินงานสนองตอบตาม	นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ยุทธศาสตร์

การป้องกันประเทศ	กห.	20	ปี	รวมถึง	การเน้นยุทธศาสตร์น�้า	6	ด้าน	ซึ่งเป็นการ 

แก้ปัญหาน�้าอุปโภค	 –	 บริโภค	 รวมถึง	 น�้าทางการเกษตรอันเป็นการแก้ปัญหา 

น�้าสะอาด	และน�้าเพื่อการอุปโภค	–	บริโภค	ส�าหรับการสร้างรายได้ให้กับราษฎร

ตามนโยบายของรัฐบาล	 เช่น	 โครงการประชารัฐ	 และโครงการไทยนิยมย่ังยืน	 

นทพ.	 เข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนราชการหลักต่างๆ	 ด้วยเช่นกัน	 โดยด�าเนินการ 

ไปในหลายพื้นที่	 เช่น	จว.กาญจนบุรี	 	จว.น่าน	และ	จว.พัทลุง	และหลายๆ	พื้นที่ 

ทั่วประเทศ	 นโยบาย	 ผบ.ทสส.	 ไม่มีผลต่อการด�าเนินงาน	 แต่มีความสอดคล้อง	 

โดยเฉพาะทุกท่านที่เข ้ามาด�ารงต�าแหน่ง	 เน่ืองจากเป็นผู ้ด�าเนินงานอยู ่ใน 

โครงสร้างหลักอยู่แล้ว	เช่น	เสธ.ทหาร	หรือ	ยก.ทหาร	ส�าหรับ	ผบ.ทสส.	แต่ละท่าน 

ที่เข้ามาใหม่จะพิจารณาดูจากนโยบายเดิมและเพิ่มเติมนโยบายให้เข้มงวดและ 

เน้นความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	โดยเฉพาะ	“โครงการไทยนิยมยั่งยืน”	

นทพ.	ก็เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนท�างานกับประชาชน	โดยเฉพาะ	นพค.	 

ที่ท�างานร่วมกับประชาชนและมีหน่วยทั่วประเทศ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่ว

ประเทศ	 รวมถึง	 วิทยุชุมชน	 และกองส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร	

จว.กาญจนบุรี

  	 พล.ต.สุชาติ	 	 สุทธิพล	 (ผอ.สสน.นทพ.)	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

20	ปี	ยุทธศาสตร์ที่	1	คือ	ยุทธศาสตร์ความมั่นคง	เน้นความเร่งด่วนของโครงการ	

นโยบาย	 ผบ.ทสส.	 และ	 นโยบาย	 นทพ.	 มีความสอดคล้องกัน	 เป็นส่วนส่งเสริม 

การท�างานไม่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 เนื่องจาก	 นทพ.	 แปลงมาจาก	 กรป.

กลาง	มีภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวให้ชุมชนในพื้นที่	นทพ.	ต�าบลภายใน

ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงภายใน	 เช่น	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าว	 ค้ามนุษย์	 และ

อาชญากรรม	 ต�าบลชายแดนบางต�าบลไม่มีปัญหาเนื่องจากมีการพัฒนามากและ

เจริญจึงไม่ได้เลือก	นโยบายของรัฐบาล	นโยบาย	บก.ทท.	และ	นโยบายของ	นทพ.	

มีแนวทางเดียวกัน	ดังนั้น	นทพ.	เป็นเครื่องมือของรัฐบาล	ขณะเดียวกันพื้นที่ต่างๆ		



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง128

การด�าเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจาก	ผวจ.	บูรณาการร่วมกับกับ	ผวจ.	และ

นายอ�าเภอ	ปัญหาความมัน่คงทีไ่ม่ได้เกดิจากสูร้บเป็นปัญหาภยัรูปแบบใหม่	ปัญหา

สามารถด�าเนินการได้ทันที	ซึ่งเป็นนโยบายของ	ผบ.ทสส.	ที่ให้อ�านาจการตัดสินใจ

กรณนีีต่้อ	ผบ.นทพ.	และ	ผบ.นพค.	ให้สัง่การและด�าเนนิการได้ทนัททีกุที	่ช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยและประชาชน	

   	 พล.ต.น�าพล		คงพนัธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	นโยบายรฐับาล	

ยุทธศาสตร์	20	ปี	ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	20	ปี	และ	

นโยบายของ	กห.	และ	นโยบาย	ผบ.ทสส.	 ไม่เป็นอปุสรรค	 เป็นโอกาส	 เปิดความคดิ	 

การน�าแนวคิด	 และนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ามา	 หน่วยต้องมียุทธศาสตร์เพ่ือรองรับ

ยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	สอดคล้องและไป	การด�าเนนิการควบคู	่คอื	ต้องมงีบประมาณ

ควบคู่ไป	งบเท่าเดิมไม่เกิดประโยชน์	เปลี่ยน	ผบ.ทสส.	นโยบายสอดคล้องกัน						

    พ.อ.ณัฐกฤต	 	สุทธิพล	 (ผบ.นพศ.นทพ.)	นโยบายที่ดี 

ทีม่องไปในอนาคต	20	ปี	ทีต้่องพฒันาในหลายๆ	ด้านทัง้คน	ยทุโธปกรณ์	เทคโนโลย	ี

ความรู้	 และขีดความสามารถของหน่วย	 โดยเทคโนโลยีต้องใช้ได้รวดเร็ว	 รวมถึง	

ยุทโธปกรณ์ของหน่วย	20	ปี	ข้างหน้า	และยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลไม่เป็น

ปัญหามคีวามเหมาะสมในการก้าวไปถึง	20	ปี	ปัญหา	คอื	คน	ยทุโธปกรณ์	เทคโนโลย	ี

ทีต้่องเพิม่เติมปรบัเปลีย่นให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา	ต้องตดิตามไปเรือ่ยๆ	โดยเฉพาะ	

ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	คือ	เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	

เช่น	 การท�างานโครงการต่างๆ	 การสนองนโยบายต่างๆ	 ของ	 ร.9	 หรือ	 โครงการ 

พระราชด�าริ	 รวมถึง	 งานจิตอาสา	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 คือ	 พัฒนาศักยภาพ 

ของคน	 ชุมชน	พื้นที่	 ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 เช่น	 การพัฒนา

เส้นทาง	ขุดลอกคูคลอง	ขุดลอกล�าน�้า	การเกษตร	รวมถึง	การช่วยเหลือประชาชน	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 3	 คือ	 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของชาต	ิ

เช่น	 การสนับสนุนความเร่งด่วนของนโยบายของชาติ	 งานตามนโยบายรัฐบาล 

ให้ข้าราชการ	 ซึ่ง	 นทพ.	 เน้นงานการพัฒนาประเทศสนับสนุนรัฐบาล	ปัญหาภัย

แล้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ช่วยประชาชนด้านการเกษตร	น�้ากินน�้าใช้	ภัยแล้ง	เน้นการ 
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แก้ปัญหาความเร่งด่วนของชาติ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	คือ	การพัฒนาองค์กร	เช่น	

การพัฒนาที่ตั้ง	 การพัฒนาก�าลังพล	พัฒนาองค์กร	 รวมถึง	 หน่วยให้พร้อมรองรับ

การท�างาน

   สรุป	จุดอ่อน	(Weaknesses)	ดังนี้	1)	นทพ.	ต้องท�างาน

กับกลุ ่มเกษตรและกลุ ่มรายได้น้อย	 ดังนั้น	 ภารกิจหลักของทหารเป็นหน้าท่ี 

ตามรฐัธรรมนญูก�าหนดไว้อยูแ่ล้ว	ซึง่การเพิม่	–	ลด	ของงบประมาณมาจากนโยบาย

ของรัฐบาล	โดย	สปช.	และ	สน.งบประมาณ	ท�าหน้าที่จัดสรรงบประมาณประจ�าปี 

อยู่แล้ว	 และ	 บก.ทท.	 ก็จัดสรรลงแต่ละหน่วย	 หากงานของ	 นทพ.	 มีมากก็อาจ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม	 ทุกอย่างเป็นการจัดสรรจาก	 บก.ทท.	 และ	 สน. 

งบประมาณ	 2)	 นโยบายที่ดีที่มองไปในอนาคต	 20	 ปี	 ที่ต้องพัฒนาในหลายๆ	 

ด้านทั้งคน	 ยุทโธปกรณ์	 เทคโนโลยี	 ความรู้	 และขีดความสามารถของหน่วย	 

โดยเทคโนโลยีต้องใช้ได้รวดเร็ว	 รวมถึง	 ยุทโธปกรณ์ของหน่วย	 20	 ปี	 ข้างหน้า	 

และยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลไม่เป็นปัญหามีความเหมาะสมในการก้าวไปถึง	

20	ปี	3)	ปัญหา	คือ	คน	ยุทโธปกรณ์	เทคโนโลยี	ที่ต้องเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนให้ทัน

สมัยอยู่ตลอดเวลา	ต้องติดตามไปเรื่อยๆ	โดยเฉพาะ	ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆ	

  	 สรุป	 อุปสรรค	 (Threats)	 ไม่มี	 เน่ืองจากนโยบายรัฐบาล	

ยุทธศาสตร์	20	ปี	ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	20	ปี	และ	

นโยบายของ	กห.	และ	นโยบาย	ผบ.ทสส.	 ไม่เป็นอปุสรรค	 เป็นโอกาส	 เปิดความคดิ	 

การน�าแนวคิด	 และนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ามา	 หน่วยต้องมียุทธศาสตร์เพ่ือรองรับ

ยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	สอดคล้องและไป	การด�าเนนิการควบคู	่คอื	ต้องมงีบประมาณ

ควบคู่ไป	งบเท่าเดิมไม่เกิดประโยชน์	เปลี่ยน	ผบ.ทสส.	นโยบายสอดคล้องกัน							
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	 4.2.3	 ข้อเสนอแนะบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหาร

พฒันาท่ีเหมาะสมในการสนบัสนนุงานความมัน่คง	และข้อเสนอแนะยทุธศาสตร์

และการปรับบทบาท	โครงสร้างการจัด	หลักนิยม	การบริหารจัดการกองทัพไทย

ที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง

 	 4.2.3.1	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   พล.อ.ธงชยั		สาระสขุ	(ผบ.นทพ.)	การด�าเนนิการทีเ่หมาะสม	 

คอื	นทพ.	และ	ทกุส่วนราชการ	ต้องร่วมมอืกนับรูณาการหน่วยงานด้านความมัน่คง	

(ในมิติด้านความมั่นคง	 เช่น	 กกล.	 และ	 มิติการพัฒนา	 เช่น	 หน่วยทหารพัฒนา)	 

ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในมิติภายใน	 และมิติภายนอก	 ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ	

นโยบายรัฐบาลประชารัฐ	ไทยนิยมยั่งยืน	ไทยแลนด์	4.0	กรอบการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี		

   พล.ท.ณฏัฐพชัร		สกลุรงัสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	นทพ.	เป็นหน่วย

ส�าคัญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน	 รัฐบาลจึงควรให้ความส�าคัญกับ	 นทพ.	 

ควรสนบัสนนุการพฒันา	นทพ.	ให้ทนัสมยัและเจรญิมากขึน้	เช่น	การขยายอัตราเพ่ิม	

(รับคนเพิ่ม)	เพิ่มความหลากหลายในการรับทั้งของนายทหารและบุคลากร	รวมถึง	

การปรับโครงสร้างต่างๆ	

  	 พล.ต.อนุชา		ยันตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	ปัญหา	

คือ	การพัฒนาบุคลากรและก�าลงัพล	รวมถงึ	การสนบัสนนุทางด้านสารสนเทศ	และ

การจัดการระบบสารสนเทศ

  	 พล.ต.ธชัยชัย	 	ดะนุดิษฐ์	 (รอง	 เสธ.นทพ.	 (บ))	นโยบาย

ทุกระดับช้ันดีแล้ว	 แต่การแปลงนโยบายแต่ละระดับไปสู่การปฏิบัติแต่ละด้าน 

ต้องวิเคราะห์	 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ	 การเน้นอัตราก�าลังพลเพื่อเป็นการ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างาน

  	 พล.ต.สุชาติ	 	 สุทธิพล	 (ผอ.สสน.นทพ.)	 การด�าเนินการ 

ทีเ่หมาะสม	สสน.	อาจต้องได้รบัการปรบัโครงสร้างทัง้ด้านอตัราก�าลงัพล	ยทุโธปกรณ์	

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การได้รับการสนับสนุน 
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ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและก�าลังพลให้มีความเป็นมืออาชีพที่ม ี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการส่งก�าลงับ�ารงุทัง้ปวง	การพฒันาศักยภาพด้านการ
บรรเทาสาธารณภยัและภยัพบิตัใิห้สอดรบักบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ด้านความมัน่คง	
ผบ.นทพ.	 และ	 ผบ.สนง.ภาค	ต่างๆ	มีความเข้าใจ	นโยบายเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน	และในพื้นที่สูงตามยุทธศาสตร์ของ	สมช.	ที่ก�าหนดเป้าหมายและก�าหนด
พื้นที่ชายแดน	พื้นที่ทางทะเล	 และ	 พื้นที่สูง	 เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
ต้องอยู่ในแผนงานโครงการท่ีต้องส่งพร้อมกัน	 ท�าเรื่องให้	 นทพ.	 เห็นด้วยในการ
ด�าเนินการที่ไม่ขัดขวางการยุทธและสนับสนุนภารกิจทางทหาร
   พล.ต.น�าพล	 	คงพันธ์	 (ผอ.สทพ.นทพ.)	ครอบคลุมในงบ	
function	 สนับสนุนงานเป้าหมาย	 ถนน	 แหล่งน�้า	 อาชีพ	 การสร้างความเข้มแข็ง 
คน	 ชุมชน	 และพื้นที่	 รวมถึง	 การสนับสนุนและการป้องกันประเทศ	 งบเพิ่มทั้ง	
agenda	และ	area	การสนับสนุนกองก�าลังในชายแดน	 เส้นทางทางยุทธวิธี	 และ 
เส้นทางเคลื่อนย้ายก�าลังได้สะดวกมากขึ้น	 และการสนับสนุนโรงเรียนตามแนว
ชายแดน	 สทพ.	 โครงสร้างการจัด	 หลายอัตราส่วนใหญ่เป็นอัตราปิด	 เนื่องจาก
ต้องสนับสนุนอัตราในการเปิดบางหน่วย	 ไม่สามารถจัดคนลงได้	 เน้นการบริหาร
จัดการ	ความอ่อนตัวทางด้านโครงสร้าง	นทพ.	และ	นพค.	การแก้ปัญหา	คือ	การ
พูดคุยกันมากขึ้น	 และหลักคิดในการบรรจุอัตรายังขาด	 เนื่องจากบัญชีต่างๆ	 ควร 
บรรจุได้	100%			
   พ.อ.ณฐักฤต		สทุธพิล	(ผบ.นพศ.นทพ.)	งานความมัน่คงนัน้	
เนื่องจากความมั่นคงมีหลายด้าน	นทพ.	มีศักยภาพในตนเอง	คือ	คน	ยุทโธปกรณ์	
ความรู้ความสามารถ	งบประมาณ	และ	เทคโนโลยี
  	 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้
	 	 	 1)	 การด�าเนนิการท่ีเหมาะสม	คอื	นทพ.	และ	ทกุส่วนราชการ	
ต้องร่วมมือกันบูรณาการหน่วยงานด้านความมัน่คง	(ในมติด้ิานความมัน่คง	เช่น	กกล.	
และ	มิติการพัฒนา	เช่น	หน่วยทหารพัฒนา)	ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในมิติภายใน	
และมิติภายนอก	 ซึ่งต้องสอดคล้องกับ	 นโยบายรัฐบาลประชารัฐ	 ไทยนิยมยั่งยืน	 

ไทยแลนด์	4.0	กรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
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	 	 	 2)	 นทพ.	เป็นหน่วยส�าคัญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน	

รัฐบาลจึงควรให้ความส�าคัญกับ	นทพ.	ควรสนับสนุนการพัฒนา	นทพ.	ให้ทันสมัย

และเจรญิมากขึน้	เช่น	การขยายอตัราเพิม่	(รบัคนเพิม่)	เพิม่ความหลากหลายในการ

รับทั้งของนายทหารและบุคลากร	รวมถึง	การปรับโครงสร้างต่างๆ

	 	 	 3)	 การพัฒนาบุคลากรและก�าลังพล	 รวมถึง	 การสนับสนุน

ทางด้านสารสนเทศ	และการจัดการระบบสารสนเทศ

	 	 	 4)	 นโยบายทุกระดับชั้นดีแล้ว	 แต่การแปลงนโยบายแต่ละ

ระดับไปสู่การปฏิบัติแต่ละด้านต้องวิเคราะห์	 โดยมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องคือ	 การเน้น

อัตราก�าลังพลเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างาน

	 	 	 5)	 การด�าเนินการที่เหมาะสม	 สสน.	 อาจต้องได้รับการ

ปรับโครงสร้างทั้งด้านอัตราก�าลังพล	 ยุทโธปกรณ์	 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลย ี

ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ 

ขององค์กรและก�าลังพลให้มีความเป็นมืออาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในการส่งก�าลังบ�ารุงทั้งปวง	 การพัฒนาศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยและ 

ภัยพบิตัใิห้สอดรับกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ด้านความมัน่คง	ผบ.นทพ.	และ	ผบ.สนง.

ภาคต่างๆ	มีความเข้าใจ	นโยบายเสรมิสร้างความมัน่คงชายแดน	และในพืน้ทีส่งูตาม

ยทุธศาสตร์ของ	สมช.	ทีก่�าหนดเปา้หมายและก�าหนดพื้นทีช่ายแดน	พืน้ทีท่างทะเล	

และ	พื้นที่สูง	เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงต้องอยู่ในแผนงานโครงการที่ต้อง

ส่งพร้อมกัน	ท�าเรื่องให้	นทพ.	เห็นด้วยในการด�าเนินการที่ไม่ขัดขวางการยุทธและ

สนับสนุนภารกิจทางทหาร	

 	 4.2.3.2	 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ

   พล.อ.ธงชัย	 	 สาระสุข	 (ผบ.นทพ.)	 ในมิติภายใน	 ได้แก	่ 

การพัฒนาขีดความสามารถก�าลังพล	 มุ ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลให้มีความรู ้

ในทุกด้าน	 สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป	 การปรับโครงสร้าง 

การจัดองค์กร	 เพื่อตอบสนองงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	 และการช่วยเหลือ

ประชาชนจะท�าให้หน่วยสามารถด�าเนินการได้ในทุกรูปแบบ	 สามารถเผชิญ 
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ต่อเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในมิติภายนอก	 ในระดับหน่วย	 

คงเป็นการสร้างความเช่ือมั่น	 ศรัทธาของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ประเทศ	 และการช่วยเหลือประชาชนยังคงต้องด�าเนินการต่อไป	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในพื้นที่ทุรกันดาร

   พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	(เสธ.นทพ.)	หน่วยงานอื่น 

ควรรับรู้บทบาทของ	นทพ.	เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน	อันส่งผลให้การแก้ปัญหายั่งยืน	

โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน	การปฏิบัติงาน	ไม่มีปัญหา	เนื่องจากเน้นการบริหาร

จัดการแบบสายการบังคับบัญชา	 ปัจจุบันปัญหาของชาติมากมาย	 หน่วยงานรัฐ

ทั้งหมดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด	 ดังนั้น	 โครงการประชารัฐจะไปเติมเต็ม 

การแก้ปัญหา	ซึ่งไม่เกิดการซ�้าซ้อนในการปฏิบัติการ		

   พล.ต.อนชุา		ยนัตรปกรณ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))	การปฏบิติั

การเน้นการพัฒนาชุมชนและความรู้ในการพัฒนา	 ควรมีส�านักนโยบายและแผน	 

เพื่อรองรับงาน	ท�าหน้าที่เสมือน	(Think	Tank)	อันเป็นกลุ่มนักคิด	ส่วนช�านาญการ	

คือ	โครงสร้างยังไม่รองรับ	ก�าลังพลไม่มีพอรองรับงาน	เน้นการขยายอัตรา	เพื่อให้

คนเยอะมากเพียงพอท�างาน	 ยุทโธปกรณ์	 คือ	 ปัจจุบันยุทโธปกรณ์ยังไม่พอใช้งาน	

ขาดเครื่องมือ	เนื่องจากหน่วยมาก	และภารกิจงานมาก	ยกตัวอย่าง	หน.หน่วย	มีรถ	

2	คัน	แต่งานหน้างานมีมากกว่านั้น	ท�าให้เกิดการขาดแคลน	แต่ประเด็นเครื่องจักร

กลและยานพาหนะได้รับการแก้ไขแล้ว	 และบางเร่ืองใช้รถเช่าเพ่ือแก้ปัญหา	 

การด�าเนินการและการบรูณาการ	 คือ	 หน่วยในพื้นท่ีท�างานได้อยู่แล้ว	 เนื่องจาก 

มีหน่วยประสานงานในพื้นที่

   พล.ต.ธชยัชยั		ดะนดุษิฐ์	(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))	ส�าหรับศนูย์

ฝึกบรรเทาสาธาณภัย	อ.พนมสารคาม	จว.ฉะเชิงเทรา	ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกช่วยเหลือและ

บรรเทาสาธารณภัยของอาเซียน	อันเป็นแนวคิดและนโยบายของ	ผบ.ทสส.	มีความ

เหมาะสมมาก	เนือ่งจากต้องรบัมอืกบัภยัพบิตัติามธรรมชาต	ิซึง่ในอนาคตต้องขยาย

อัตรา	ผบ.หน่วย	จาก	น.5	 เป็น	พล.ต.	 เพื่อที่จะได้มีก�าลังพลที่เหมาะสมเพียงพอ	 

เพื่อรองรับกับภัยพิบัติที่มากขึ้น	มีการฝึกให้ส่วนต่างๆ	มีการฝึกให้ทุกหน่วย	รวมถึง
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ทุกหน่วย	รวมถึง	การฝึกร่วมผสม	ต้องเพิ่มพูนความรู้	โดยมีความต้องการวิทยากร

และผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

 	 	 พล.ต.สชุาต	ิ	สทุธพิล	(ผอ.สสน.นทพ.)	ประชาคมร่วม	ท�าได้เป็น

ถนนลกูรงัให้ชาวบ้านสามารถเคลือ่นย้ายได้สะดวกไม่เกดิอนัตราย	ซ่ึงรับอนมุติัจาก

พืน้ทีร้่องขอ	และการรบัมอบงาน	การปรบับทบาทของ	นทพ.	ได้แก่	ล่าสดุปรบัหลายครัง้ 

เน่ืองจากงานบรรเทาสาธารณภัยไม่มีพลทหาร	 ควรได้รับก�าลังพลประจ�าการ 

พลทหาร	 เพิ่มก�าลังพลพลทหาร	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและหมุนเวียน	 โครงสร้าง 

การจัด	 ได้แก่	 ปัจจุบันหน่วยไม่ควรเรียกประชุม	 หรือการส่ังการการประชุมบ่อย	 

หากใช้ระบบ	 C4I	 ในการประชุมจะใช้สั่งการการประชุมได้มีประสิทธิภาพสั่งงาน 

ได้ทันที	เป็นการใช้เทคโนโลยีกับหน่วยต่างๆ	สามารถใช้	VDO	Conference	ไปที่

ภาคสั่งการได้ทันที	หากวาระส�าคัญหรือเรื่องส�าคัญก็ประชุมเดือนละครั้ง	ข้อจ�ากัด	

คือ	หน่วยต่างๆ	ไม่ได้รับงบประมาณ	WI	–	FI	เลยมี	WI	–	FI	ที่ไม่เสถียร	หรือหน่วย

อยู่ลึกมากข่าย	U	–	COM	ของสื่อสารทหารไม่สามารถวาง	Back	–	bone	ไปถึง	

หน่วยควรมีโดรนทีส่่งภาพภัยพบิตัต่ิางๆ	และมขีดีความสามารถส่งภาพไปยงั	บก.ทท.	

ได้ทันที	ท�าให้	ผบ.	สั่งการได้เลย

   พล.ต.น�าพล		คงพันธ์	(ผอ.สทพ.นทพ.)	พิจารณาพื้นที่ให้

เหมาะสม	ควรพิจารณาภัยคุกคามเป็นหลัก	เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่	เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งในคน	 ชุมชน	 พื้นที่	 ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่อยู่ติดแนว

ชายแดน	 นทพ.	 มีบทบาทและงบประมาณในการป้องกัน	 ใช้งบโครงการหมู่บ้าน

ชุมชนเข้มแข็งไปด�าเนินการใน	30	นพค.	ท�าเป็นต�าบล	แก้ปัญหายาเสพติด	ท�าได้ 

ส่วนหนึง่	เนือ่งจากไม่ใช่ภารกจิหลกั	เน้นการสร้างกรอบและสร้างภมูคิุม้กนัให้ราษฏร

ในหมูบ้่านและผูไ้ม่เกีย่วข้อง	การจดัการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กระบวนการกฏหมาย

ไทยอ่อน	โรงเรียนทหารพัฒนา	หากใครจะเข้ามาอยู่ใน	นทพ.	ไม่ว่าหน่วยใดต้องมา

เรียนรู้ที่โรงเรียนทหารพัฒนา	เพื่อทราบภารกิจของ	นทพ.	ทุกด้านอย่างละเอียด		
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  	 พ.อ.ณัฐกฤต	 	 สุทธิพล	 (ผบ.นพศ.นทพ.)	 เป้าหมายการ

ด�าเนินการ	 คือ	 พื้นที่ห่างไกลและขาดงบประมาณ	 โดยพิจารณาการด�าเนินการ 

จากความเร่งด่วน	ความมั่นคงบริเวณนั้น	จากเดิมที่ยากจน	ปัญหายาเสพติด	ปัญหา

หลายด้าน	 เช่น	 การอยู่ดีกินดี	 พื้นที่เดิมมีปัญหาเศรษฐกิจ	 ความไม่พร้อม	 ชุมชน	

ต�าบล	หมู่บ้าน	หรือพื้นห่างไกล	ซึ่งจะเลือกความเร่งด่วน	และหากขาดแคลนมาก 

จะเสรมิงานพลเรอืน	นทพ.	มหีน่วยทัว่ประเทศ	“เสรมิงานความมัน่คง”	ความมัน่คง

ที่อยู่ห่างไกล	 เช่น	ความยากจน	และเศรษฐกิจ	ซึ่งบางหน่วยงานเข้าไม่ถึง	 ในเรื่อง 

ขดีจ�ากดั	คอื	ยทุโธปกรณ์	แต่	นทพ.	กม็คีวามพร้อมนบัเป็นมมุมองเป็นข้อเสนอแนะ 

ทางยุทธศาสตร์	 รวมถึง	 นโยบายการสร้างความมั่นคงในอนาคต	 โครงสร้าง	

นทพ.	 เหมาะสม	 การด�าเนินการกระจายได้ในวงกว้าง	 นทพ.	 มีหน่วยทั่วประเทศ	 

“เสริมงานความมั่นคง”	ความมั่นคงที่อยู่ห่างไกล	เช่น	ความยากจน	และเศรษฐกิจ	 

ซึง่บางหน่วยงานเข้าไม่ถงึ	เรือ่งขดีจ�ากดั	คอื	ยทุโธปกรณ์	แต่	นทพ.	กม็คีวามพร้อมนบั

เป็นมุมมองเป็นข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์	รวมถึง	นโยบายการสร้างความมั่นคง

ในอนาคต	ขับเคลื่อนได้มี	ใช้งบประมาณประเทศ	ท�าให้สามารถขับเคลื่อนได้จริง

  	 สรุปข้อเสนอแนะการปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 1.	 ในมิติภายใน	 ได้แก่	 การพัฒนาขีดความสามารถก�าลัง

พล	 มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลให้มีความรู้ในทุกด้าน	สามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 การปรับโครงสร้างการจัดองค์กร	 เพื่อตอบสนองงานการพัฒนา

เพื่อความมั่นคง	 และการช่วยเหลือประชาชนจะท�าให้หน่วยสามารถด�าเนินการ 

ได้ในทุกรูปแบบ	สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 2.	 ในมติภิายนอก	ในระดบัหน่วย	คงเป็นการสร้างความเช่ือ

มัน่	ศรทัธาของประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การพัฒนาประเทศ	และการช่วยเหลือ

ประชาชนยังคงต้องด�าเนินการต่อไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทุรกันดาร

	 	 	 3.	 หน่วยงานอืน่ควรรบัรูบ้ทบาทของ	นทพ.	เพือ่แก้ไขปัญหา

ร่วมกัน	อันส่งผลให้การแก้ปัญหายั่งยืน	 โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน	การปฏิบัติ

งาน	ไม่มีปัญหา	เนื่องจากเน้นการบริหารจัดการแบบสายการบังคับบัญชา	ปัจจุบัน
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ปัญหาของชาติมากมาย	หน่วยงานรัฐทั้งหมดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด	ดังนั้น	

โครงการประชารัฐจะไปเตมิเตม็การแก้ปัญหา	ซึง่ไม่เกดิการซ�า้ซ้อนในการปฏิบตักิาร

	 	 	 4.	 การปฏิบัติการเน้นการพัฒนาชุมชนและความรู้ในการ

พฒันา	ควรมสี�านกันโยบายและแผน	เพือ่รองรบังาน	ท�าหน้าท่ีเสมอืน	(Think	Tank)	 

อันเป็นกลุ่มนักคิด	 ส่วนช�านาญการ	 คือ	 โครงสร้างยังไม่รองรับ	 ก�าลังพลไม่มีพอ 

รองรับงาน	 เน้นการขยายอัตรา	 เพื่อให้คนเยอะมากเพียงพอท�างาน	 ยุทโธปกรณ	์ 

คือ	 ปัจจุบันยุทโธปกรณ์ยังไม่พอใช้งาน	 ขาดเคร่ืองมือ	 เนื่องจากหน่วยมาก	 และ

ภารกิจงานมาก	ยกตัวอย่าง	หน.หน่วย	มีรถ	 2	 คัน	 แต่งานหน้างานมีมากกว่านั้น	 

ท�าให้เกิดการขาดแคลน	 แต่ประเด็นเครื่องจักรกลและยานพาหนะได้รับการแก้ไข 

แล้ว	 และบางเรื่องใช้รถเช่าเพื่อแก้ปัญหา	 การด�าเนินการและการบรูณาการ	 

คือ	หน่วยในพื้นที่ท�างานได้อยู่แล้ว	เนื่องจากมีหน่วยประสานงานในพื้นที่

	 	 	 5.	 ประชาคมร่วม	 ท�าได้เป็นถนนลูกรังให้ชาวบ้านสามารถ

เคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่เกิดอันตราย	 ซึ่งรับอนุมัติจากพ้ืนที่ร้องขอ	 และการรับ 

มอบงาน	 การปรับบทบาทของ	 นทพ.	 ได้แก่	 ล่าสุดปรับหลายครั้งเนื่องจาก 

งานบรรเทาสาธารณภัยไม่มีพลทหาร	 ควรได้รับก�าลังพลประจ�าการพลทหาร	 

เพิ่มก�าลังพลพลทหาร	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและหมุนเวียน	 โครงสร้างการจัด	 

ได้แก่	 ปัจจุบันหน่วยไม่ควรเรียกประชุม	 หรือการสั่งการการประชุมบ่อย	 หากใช้

ระบบ	 C4I	 ในการประชุมจะใช้สั่งการการประชุมได้มีประสิทธิภาพสั่งงานได้ทันท	ี

เป็นการใช้เทคโนโลยกีบัหน่วยต่างๆ	สามารถใช้	VDO	Conference	ไปทีภ่าคสัง่การ

ได้ทันที	หากวาระส�าคัญหรือเรื่องส�าคัญก็ประชุมเดือนละครั้ง	ข้อจ�ากัด	คือ	หน่วย

ต่างๆ	ไม่ได้รับงบประมาณ	WI	–	FI	เลยมี	WI	–	FI	ที่ไม่เสถียร	หรือหน่วยอยู่ลึกมาก

ข่าย	U	–	COM	ของสื่อสารทหารไม่สามารถวาง	Back	–	bone	ไปถึง	หน่วยควรมี

โดรนที่ส่งภาพภัยพิบัติต่างๆ	และมีขีดความสามารถส่งภาพไปยัง	บก.ทท.	ได้ทันที	

ท�าให้	ผบ.	สั่งการได้เลย
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บทที่ 5
สรุป และ ข้อเสนอแนะ

5.1	 สรุป
	 การวิจัยครั้งนี้ต้องการที่จะศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง	 การด�าเนินงาน	
ศักยภาพ	 และโอกาส	 (Strength	 &	Opportunity)	 ของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาท่ีสามารถสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาการป้องกันประเทศ	 
รวมถึง	 ศึกษาจุดอ่อน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 (Weakness	 and	 Threats)	 ในการ 
ด�าเนนิงานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาในภารกจิการสนบัสนนุงานความมัน่คง	
รวมถงึ	ศึกษาแนวทางและบทบาทการด�าเนนิการของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา
ที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง	 โดยเน้นการด�าเนินการของหน่วย
บญัชาการทหารพฒันาท้ัง	กองบญัชาการ	ส�านกังานทหารพฒันา	ส�านกังานสนบัสนนุ	
หน่วยพัฒนาการพิเศษ	และ	ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	นทพ.	รวมถึง	สนภ.1	–	5	
ทั้งหมดในภาพรวม	ผลการวิจัยพบว่า
	 5.1.1	โครงสร้างและการด�าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา		
สรุปได้ดังนี้
	 	 หน่วยบัญชาการทหารพฒันาตรงตามวสัิยทศัน์	คอื	“หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันาเป็นหน่วยงานชัน้เย่ียมของกองทพัไทย	ในด้านการพฒันาเพือ่ความ
มั่นคงและเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล	ชุมชน	พื้นที่	 เพื่อป้องกันภัย
คุกคามทุกรูปแบบ	และประชาชน	มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย”	และมี
พันธกิจคือ	(1)	เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	(2)	สนบัสนนุภารกจิของรฐับาล
ในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	 การช่วยเหลือประชาชน	
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	 และ	 (3)	 สนับสนุนภารกิจ 
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของชาติ	 ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น	

ตามที่ได้รับมอบหมาย
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	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	(Strategic	Theme)	ของหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาก�าหนดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์กองบัญชาการ

กองทัพไทยใน	 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตรย์ิ	และ	ประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่3	การอ�านวยการร่วมในการผนกึก�าลงั 

ป้องกันประเทศ	 ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ประกอบด้วย	3	ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาศักยภาพของ	 คน	 ชุมชน	 พ้ืนท่ี	 

ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	และประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	สนับสนุน

การแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของชาติ

	 	 เป้าประสงค์	(Ends)	ของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีจะน�าไปสูก่ารบรรลุ 

ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ก�าหนดไว้	4	หัวข้อ	ดังนี้	1)	สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ 

การเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	2)	ประชาชนมีความเชื่อมั่น	ศรัทรา	และมีจิตส�านึก

ในการป้องกันและต่อสู ้กับภัยคุกคาม	 3)	 พื้นที่ส่วนหลังได้รับการพัฒนาและ 

เสริมสร้างระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อกองทัพ	 และ	 4)	 ปัญหาส�าคัญเร่งด่วน 

ของชาติได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

  การด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด�าเนินงาน		

เพื่อพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ	 ตาม	 8	 แผนงานหลัก	 ดังนี้	 

(1)	 แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม	 ถนนหนทางนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�า 

ความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่นพร้อม	 ๆ	 กับการน�าผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ตลาด	 

(2)	 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	 อาทิ	 การผลิตน�้าเชื้อแช่แข็ง	 

เพื่อผสมเทียมให้แก่แม่โคพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร	 การผลิตพันธุ์ปลาน�้าจืด

สนับสนุนเกษตรกร	 การจัดตั้งโครงการประมงหมู่บ้าน	 ประมงโรงเรียน	 รวมทั้ง

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์	 การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น	 โครงการ

สหกรณ์การเกษตรซึ่งในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรในความดูแลรับผิดชอบ 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	 จ�านวน	 35	 แห่ง	 กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค	 

(3)	 แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า	 (4)	 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ	 ได้แก่	 
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การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน	 การขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	 การสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน	ระบบประปาภูเขา	การสร้างถังเก็บน�้าฝน	สร้างศาลาประชาคม	ศาลาที่พัก

ริมทาง	และ	สนามเด็กเล่น	(5)	แผนงานการสาธารณสุข	การสร้างสถานีอนามัยให้

แก่หมู่บ้านและประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานีอนามัย	 รวมถึง	 

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงหมู่บ้าน	 (6)	 แผนงานการศึกษา	 ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 เช่น	 สร้างอาคารเรียน	 จัดหาอุปกรณ์การเรียน	 การกีฬา	 ทุนการ

ศึกษา	และส่งเสรมิการศกึษานอกโรงเรยีน	เช่น	การจดัตัง้ศนูย์เยาวชน	การฝึกอาชพี 

ให้แก่เยาวชน	 รวมทั้งการขยายโอกาส	 ทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่ทหาร 

กองประจ�าการ	(7)	แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา	เช่น	หอกระจายข่าว	

และสถานวีทิยกุระจายเสยีงของหน่วย	(8)	แผนงานสงัคมสงเคราะห์และอืน่ๆ	ซึง่การ

ช่วยเหลอืตามแผนงานนีจ้ะกระท�าในนามศนูย์บรรเทาสาธารณภยั	หน่วยบญัชาการ

ทหารพัฒนา	(ศบภ.นทพ.)

  	 ผลการปฏบิตังิานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา	สามารถ

เสรมิสร้างความมัน่คงของชาต	ิและสนบัสนนุภารกิจของรัฐในการพฒันาประเทศ	

การป้องกัน	แก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ	และการช่วยเหลือประชาชน	รวมถึง	การ

ปฏบิตัภิารกจิอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล	ดงัจะ 

เห็นได้จากผลการด�าเนนิการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	ซึง่การด�าเนนิงานของ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด�าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมายการพัฒนา	 เพ่ือความ

มั่นคงตามแนวชายแดน	ในพื้นที่	368	ต�าบลชายแดน	และพื้นที่ตอนในของประเทศ	

โดยเฉพาะทีม่เีง่ือนไข	 “ปัญหาความมัน่คง”	ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	ทีผ่่านมา	

หน่วยได้ด�าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ต�าบลชายแดน	 จ�านวน	 69	 ต�าบล/ปี	 สรุปผล

การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 ดังนี้	 1)	 งานก่อสร้าง 

เส้นทางชนบท	 ด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	 จ�านวน	 444	 เส้นทาง	 

รวมระยะทาง	1,587.178	กโิลเมตร	2)	การจดัหาน�า้กนิน�า้ใช้	ด�าเนนิการงานขดุลอก

ล�าน�า้	งานขดุลอกสระเกบ็น�า้	จ�านวน	574	โครงการ	มปีรมิาณกกัเกบ็น�า้	44,121,099	

ลบ.ม.	 ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	 ระบบผลิตน�้าดื่ม	 จ�านวน	 
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625	โครงการ	ก่อสร้างฝายกกัเก็บน�า้	จ�านวน	25	แห่ง	ขดุเจาะบ่อน�า้ต้ืน	งานขดุเจาะ 

บ่อน�้าบาดาล	พัฒนาบ่อน�้าบาดาล	จ�าวน	643	แห่ง	และ	3)	งานพัฒนาช่วยเหลือ 

ประชาชน	 ได้แก่	 3.1)	 การส่งเสริมอาชีพ	 ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 

การรวมกลุม่อาชีพ	เช่น	กลุม่เลีย้งปศสุตัว์	กลุม่ทอผ้าไหม	กลุม่จกัรสาน	กลุม่โรงสข้ีาว 

ชมุชน	 และกลุม่ธนาคารปุ๋ยอนิทรย์ี	 จ�านวน	 192	 โครงการ	 3.2)	 การผสมเทียมโค	 

ด�าเนินการผลิตน�้าเชื้อจากพ่อโคพันธุ์ดี	 สนับสนุนให้กับสถานีผสมเทียม	 75	 สถานี	 

94	ชุด	ทั่วประเทศ	สามารถด�าเนินการผสมเทียมได้	36,000	ครั้ง	ติดตามลูกโคเกิด

ในปีทีผ่่านมา	ได้จ�านวน	19,900	ตวั	3.3)	โครงการประมงหมูบ้่าน	นทพ.	ด�าเนนิการ

เพาะพันธุ์ปลาได้	จ�านวน	21	ล้านตัว	ในฐานการผลิตพันธุ์ปลา	19	ฐาน	ทั่วประเทศ	

แจกจ่ายให้กับราษฎร	โรงเรียน	และปล่อยลงแหล่งน�้าธรรมชาติ

	 	 	 นอกจากน้ี	ภารกิจหน่วยบญัชาการทหารพฒันายงัด�าเนนิการ	

พัฒนาประเทศ	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล	

ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ	 ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย	 ประกอบด้วย	

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ได้แก่	 1)	 โครงการเกษตร 

ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน

โครงการเกษตรผสมผสานฯ	 ให้กับราษฎร	 เช่น	 การส่งเสริมการปศุสัตว์	 การปลูก

พืชผักสวนครัว	 การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	 และขุดสระเก็บน�้าในไร่นา	 จ�านวน	 1,386	

โครงการ	ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์	3,198	ราย	2)	 โครงการพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้	 ด�าเนนิการ

ปลูกป่า	 จ�านวน	 125	 ไร่	 ก่อสร้างฝาย	 จ�านวน	 2,029	 แห่ง	 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	 

3)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด�าเนินการสนับสนุนโครงการฯ	โดยการส�ารวจ 

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชเพาะช�ากล้าไม้หายาก	 และก�าหนดรหัสประจ�าต้น	 

เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาธรรมชาติและพันธุ์พืชในพ้ืนท่ี	 รวมทั้งปลูกจิตส�านึก 

ให้เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด�าริ	 

4)	 จัดตั้งศูนย ์การเรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษา	 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	เทิดไท	มหาราชัน	จ�านวน	84	ศูนย์	และ	สนับสนุน
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การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้ความรูด้้านยาเสพตดิ	 

จ�านวน	7	หลกัสูตร	125	รุน่	6,459	คน/ปี	เพือ่สร้างภมูคิุม้กันยาเสพตดิให้กบัเยาวชน

กลุ่มเสี่ยงและสร้างชุมชน	ให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด

	 	 	 โดยมีการปฏิบัติงานที่ส�าคัญสนับสนุนงานของรัฐบาล	 และ

กองทัพไทย	มีดังนี้

	 	 	 (1)	 “โครงการประชารัฐ”	 ซึ่งด�าเนินการในทุกจังหวัดท่ัว

ประเทศ	 อันเป็นการกระจายรายได้	 และความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ	 รวมถึง	

“โครงการไทยนิยมยั่งยืน”

	 	 	 (2)	 การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่	

สงกรานต์	 ออกพรรษา	 มีประชาชนเข้ารับบริการ	 จ�านวน	 22,427	 คน	 รถยนต	์ 

10,978	คัน	ซ่อมบ�ารุง	153	คัน	บริการทางการแพทย์	17	ครั้ง

	 	 	 (3)	 โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ	นทพ.	ได้จัดท�า 

โครงการ	 “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”	 โดยคัดเลือกหมู่บ้านในการพัฒนา	

ด�าเนินการต่อเน่ือง	 3	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2558	 –	 2560	 รวม	 จ�านวน	 89	 หมู่บ้าน	

ที่พัฒนาตามแนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยมีการ

ประกวดโครงการ	 “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.2560	แบ่งเป็น	4	ประเภท	และมีผลการประกวดฯ	ดังนี้	1)	ด้านสิ่งแวดล้อม	:	

ชนะเลิศ	นพค.33	สนภ.3	นทพ.,	รองชนะเลิศ	นพค.45	สนภ.4	นทพ.	2)	ด้านพัฒนา

แหล่งน�้า	:	ชนะเลิศ	นพค.52	สนภ.5	นทพ.,	รองชนะเลิศ	นพค.14	สนภ.1	นทพ.	 

3)	 ด้านส่งเสริมอาชีพ	 :	 ชนะเลิศ	 นพค.46	 สนภ.4	 นทพ.,	 รองชนะเลิศ	 นพค.54	 

สนภ.5	 นทพ.	 และ	 4)	 ด้านการเกษตร	 :	 ชนะเลิศ	 นพค.36	 สนภ.3	 นทพ.,	 

รองชนะเลิศ	นพค.24	สนภ.2	นทพ.

	 	 	 (4)	 โครงการ	1	หน่วย	1	วัด	1	โรงเรียน	1	ชุมชน	นทพ.	ได้จัด

ท�าโครงการดังกล่าว	จ�านวน	10	แห่ง	รวม	19	โครงการ

	 	 	 (5)	 งานตามสั่งการผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการสนับสนุน

หน่วยทหารและกองก�าลังป้องกันชายแดนด้านยุทธการ	จ�านวน	28	โครงการ
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	 	 	 (6)	 งานการบรรเทาสาธารณภัย	 ได้แก่	 1)	 การแจกจ่ายน�้า

อุปโภค	 –	 บริโภค	 ให้กับราษฎร	 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	 จ�านวน	 

58	 เที่ยว	 ปริมาณน�้าจ�านวน	 504,000	 ลิตร	 ในพื้นที่	 3	 จังหวัด	 และ	 2)	 การจัด 

ก�าลังพล	 พร้อมยานพาหนะ	 ยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย 

ภัยในพื้นที่	จว.ส.น.,	จว.น.พ.,	จว.ก.ส.,	จว.ร.อ.,	จว.ย.ส.	และ	จว.อ.บ.	ในห้วงเดือน	

ก.ค.	 –	 ส.ค.60	 โดยด�าเนินการแจกข้าว	 11,560	 กล่อง	 แจกน�้าดื่ม	 27,230	 ขวด	

แจกถุงยังชีพ	4,402	ถุง	ยาสามัญประจ�าบ้าน	400	ชุด	ขนย้ายราษฎรและสิ่งของ	

1,477	เที่ยว

	 	 	 (7)		 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	 โดย	 นทพ.	 ได้ด�าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด

ชายแดนใต้	 โดยได้จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค	 จ�านวน	 14	 กลุ่ม	 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ 

เลี้ยงโค	 จ�านวน	 300	 ราย	 และด�าเนินการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคฟาร์ม

ตัวอย่าง	ณ	บ้านปิยา	ต.ปิยามุมัง	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	และส่งเสริมอาชีพอื่นๆ

	 	 	 ทัง้นี	้การปฏบิตังิานของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา	สามารถ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	 และสนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาประเทศ	

การป้องกนั	แก้ไขปัญหาจากภยัพบิตั	ิและการช่วยเหลอืประชาชน	รวมถงึ	การปฏบิตัิ 

ภารกิจอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	 ซึ่งทุก 

การด�าเนินการ	 ภารกิจ	 และการปฏิบัติสอดคล้องกับ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กระทรวงกลาโหม	 20	 ปี	 นโยบายของรัฐบาล	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	นโยบายและวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย	

รวมถึง	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12		ดังนี้	ยุทธศาสตร์ชาติ	

20	ปี	(พ.ศ.2560	-	2579)	เป็นแนวทางส�าคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	

ได้แก่	ความมั่นคง	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน	การสร้างโอกาส	ความเสมอภาค	และเท่าเทียมกันทางสังคม	การสร้าง
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การเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ทั้งนี้	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงประกอบด้วยประเด็น

ส�าคัญ	 ดังน้ี	 (1)	 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ	สร้างจติส�านกึของคนในชาติ

ให้มีความจงรกัภกัด	ีและธ�ารงรกัษาสถาบนัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	(2)	ปฏริปู

กลไกการบรหิารประเทศ	พฒันาความมัน่คงทางการเมอืง	ขจัดคอร์รัปชัน่	สร้างความ 

เป็นธรรม	 ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ	 กระจายอ�านาจ	 และสร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยตุธิรรม	(3)	ป้องกนัและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวดัชายแดน 

ภาคใต้	 เน้นการเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี	 การส่งเสริม 

ระบบงานยุติธรรม	 และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม	 ขจัด 

ความขัดแย้ง	 ลดความรุนแรง	 และพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

ตามแนวทาง	“เข้าใจ	 เข้าถึง	พัฒนา”	 (4)	บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ

ชายฝ่ังทะเล	โดยพฒันาความร่วมมอืเป็นหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ความมัน่คง	โดยร่วมมอื

กบัประเทศเพือ่นบ้านและอาเซยีน	พฒันาพืน้ท่ีชายแดนและชายฝ่ังทะเล	เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรม	เร่งรดัจดัท�าหลกัเขตแดน	แก้ไขปัญหาพืน้ทีท่บัซ้อน	และ

พฒันาศกัยภาพการตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ระบบ	(5)	พัฒนาระบบ	กลไก	มาตรการ	และ 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบั	รกัษาดลุยภาพของความสมัพนัธ์กบัประเทศ

มหาอ�านาจ	 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ	 สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความมัน่คงรปูแบบใหม่	ภยัคกุคามข้ามชาต	ิภยัก่อการร้าย	และเสรมิสร้างความมัน่คง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	(6)	พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�าลัง

ป้องกันประเทศ	พัฒนาโครงสร้างก�าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสมแก่การป้องกัน

ประเทศ	การรกัษาความมัน่คงภายใน	การรกัษาความมัน่คง	การรกัษาผลประโยชน์

ของชาตทิางทะเล	การรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ	รวมท้ังพัฒนาระบบ

งานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	 พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

และมิตรประเทศ	ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ	

(7)	 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 และระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ	 
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และความมั่นคงรูปแบบใหม่	 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต	ิ 

สิง่แวดล้อม	และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล	รวมทัง้เสรมิสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร	 พลังงาน	 และน�้า	 โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางท่ีม ี

การจัดล�าดับความส�าคัญและเสริมหนุนต่อกัน	 และ	 (8)	 ปรับกระบวนการท�างาน

ของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น	 ก�าหนดการบริหารจัดการ 

ทีค่รบวงจรและยัง่ยนื	พฒันาปรบัปรงุกฎหมายให้เอือ้ต่อการด�าเนนิการ	และให้ความ

ส�าคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

	 	 5.1.2	 ศักยภาพ	และโอกาส	(Strengths	&	Opportunities)	ของ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานความมั่นคง	ได้แก่

   5.1.2.1	นทพ.	 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย	

มีโครงสร้างอัตราการจัดเฉพาะกิจ	(อฉก.)	2100	ได้ถูกออกแบบโครงสร้าง	เพื่อขับ

เคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  	 5.1.2.2	นทพ.	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการพัฒนา 

เพ่ือความมั่นคง	 และการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล	 ชุมชน	 พื้นที่	 

เพือ่ป้องกนัภยัคุกคามทกุรปูแบบและประชาชนมคีวามเชือ่ม่ัน	ศรทัธาต่อกองทพัไทย	

โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญได้แก่	การพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง

  	 5.1.2.3	นทพ.	 ได้มีโครงสร้างการจัดตามสายการบังคับ

บัญชาท้ังในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 มีส่วนปฏิบัติการ	 ส่วนศึกษาวิจัย	 และมี

ส่วนสนับสนุน	ครบถ้วนในทุกด้าน	พร้อมในการขับเคลื่อนงานในทุกรูปแบบ	นทพ.	 

จึงมีศักยภาพในการด�าเนินงาน	 เพื่อตอบสนองงานการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 

ในทุกมิติ	 โดยเฉพาะ	 มิติด้านการพัฒนาที่มีเป้าหมายการด�าเนินการ	 368	 ต�าบล

ชายแดน	และในมิติด้านความมั่นคง	และงานการช่วยเหลือบรรเทาสาธาณภัย

  	 5.1.2.4	นทพ.	 มีความอ่อนตัว	 สามารถรับลูกจ้างได้เลย	 

ได้มวลชนพื้นที่	และได้ความร่วมมือ
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  	 5.1.2.5	 โครงสร้างการจัดการของ	 นทพ.	 ครอบคลุมทุกด้าน	

ศักยภาพ	คือเป็นหน่วยสนับสนุนงานความมั่นคงในทุกๆ	ด้าน	รวมถึง	การสู้กับภัย

พิบัติทางธรรมชาติต่างๆ	เช่น	ภัยแล้ง	ภัยหนาว	อุทกภัย	แผ่นดินไหว	และดินโคลน

ถล่ม	ฯลฯ	ซึง่	นทพ.	มส่ีวนร่วมแก้ปัญหาทกุปีและทกุภาคของประเทศ	หรอืหากเกดิ

กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 	 5.1.3	 ปัญหา	จดุอ่อน	และอุปสรรค	(Weaknesses	and	Threats)	

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานความมั่นคง	ได้แก่

  	 5.1.3.1	การสนบัสนนุงานด้านความมัน่คงจะมเีรือ่งปัญหาและ

อปุสรรคในการด�าเนนิการ	เช่น	พืน้ทีม่คีวามยากล�าบากในการน�าเคร่ืองจักรกลเข้าไป

ด�าเนินการ	พืน้ท่ีมคีวามอันตรายจากกลุม่ผู้ก่อเหต	ุกลุม่ค้ายาเสพตดิ	ฯลฯ	แต่ในภาพ

รวมหน่วยสามารถด�าเนินการได้ในทุกพื้นที่

   5.1.3.2	 ด้านผูป้ฏิบติังาน	ปัญหาเรือ่งคนเป็นปัญหาส�าคัญ	ควร

พิจารณาเพิ่ม	เนื่องจากไม่เพียงพอ	รวมถึง	ความรู้ไม่เพียงพอ	พบว่า	ปัญหามีความ

หลากหลายมาก	โดยเฉพาะกรณี	บก.ทท.	ระงับการบรรจุลูกจ้าง

  	 5.1.3.3	ด ้านการบริหารจัดการ	 การแก้ป ัญหาของชาติ 

ในปัจจุบัน	 เนื่องจากปัญหาต่างๆ	 มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา	 การแก้ปัญหา 

จงึกระท�าได้มากและซบัซ้อนขึน้ต้อง	“รกัษาความอ่อนตัว”	เน้นความรู้ความสามารถ

หลายด้าน	และการรับเฉพาะด้านต่างๆ	เช่น	ช่างฝีมือทหาร	พนักงานราชการ	และ

อัตราไม่เพียงพอ

  	 5.1.3.4	ด้านการด�าเนินการ	 ควรมีการปรับโครงสร้าง	 เช่น	 

ควรมีศูนย์ซ่อมยุทโธปกรณ์	 เครื่องจักร	 และเคร่ืองมือ	 รวมถึงควรมีการฝึกอบรม 

ทั้งงานช่างและรถเกลี่ย	และควรมีการอบรมหลายๆ	ด้าน

   5.1.3.5	ด้านก�าลังพล	 หน่วยต่างจังหวัดขาดแคลนบุคลากร	

เนื่องจากนายทหารและบุคลากรจากส่วนกลางไม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัด
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  	 5.1.3.6	งบประมาณ	 ยังงบประมาณในการพัฒนาส่งเสริม 

ก�าลังพล	และบุคลากร	งบประมาณด้านสารสนเทศ	เพื่อลดการใช้เครื่องมือส่วนตัว
ในการท�างาน	และต้องการบคุลากรเขยีนโปรแกรม	(Programmers)	มาช่วยในการ
ด�าเนินงาน	เนื่องจากปริมาณงานเยอะมาก	ปัจจุบันกองสื่อสารของ	นทพ.	บุคลากร
ไม่เพียงพอ	ขาดมืออาชีพ	และขาดช�านาญความเฉพาะด้าน

	 	 5.1.4	 ข้อเสนอแนะบทบาทการด�าเนินการของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง	ได้แก่
	 	 	 5.1.4.1	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ได้แก่
	 	 	 	 (1)		มิติภายนอกในระดับหน่วย	 คือ	 การสร้างความ
เช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศ	 และการ 
ช่วยเหลือประชาชนยังคงต้องด�าเนินการต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ทุรกันดาร	 	
	 	 	 	 (2)	 นทพ.	 เป็นหน่วยส�าคัญในการแก้ปัญหาให้กับ 
ประชาชน	 ซึ่งหน่วยราชการของต่างประเทศได้เดินทางมาดูงานมากมาย	 เช่น	 
เมียนมา	 จีน	 รัฐบาลจึงควรให้ความส�าคัญกับ	 นทพ.	 ควรสนับสนุนการพัฒนา	
นทพ.	ให้ทันสมัยและเจริญมากขึ้น	เช่น	การขยายอัตราเพิ่ม	(รับคนเพิ่ม)	เพิ่มความ 
หลากหลายในการรบัทัง้ของนายทหารและบคุลากร	รวมถงึ	การปรบัโครงสร้างต่างๆ	
	 	 	 	 (3)	 ควรส่งเสริมงบประมาณในส่วนการพฒันาก�าลงัพล	
งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	 และงบประมาณการส่งเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติ
	 	 	 	 (4)		การปฏิบัติการเน้นการพัฒนาชุมชนและความรู ้
ในการพัฒนา	 ควรมีส�านักนโยบายและแผน	 เพ่ือรองรับงาน	 ท�าหน้าที่เสมือน	 
(Think	Tank)	อันเป็นกลุ่มนักคิด
	 	 	 	 (5)	 ยุทโธปกรณ์	 คือ	 ปัจจุบันยุทโธปกรณ์ยังไม่
พอใช้งาน	 ขาดเครื่องมือ	 เนื่องจากหน่วยมาก	 และภารกิจงานมาก	 ควรสนับสนุน

ยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ	เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์เดิม
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  	 5.1.4.2	 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ	ได้แก่

	 	 	 	 (1)	 มิติภายใน	 ได้แก่	 การพัฒนาขีดความสามารถ 

ก�าลังพล	 มุ ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลให้มีความรู ้ในทุกด้าน	 สามารถรับมือกับ 

ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป	 การปรับโครงสร้างการจัดองค์กร	 เพ่ือตอบสนองงาน 

การพัฒนาเพื่อความม่ันคง	 และการช่วยเหลือประชาชนจะท�าให้หน่วยสามารถ

ด�าเนนิการได้ในทกุรปูแบบ	สามารถเผชญิต่อเหตกุารณ์ต่างๆ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 	 	 	 (2)	 โครงสร้างของ	 นทพ.	 สามารถตอบภารกิจ 

ได้ครอบคลุม	แต่ควรมีการปรับโครงสร้างต่อไป	เนื่องจากในยุคโลกาภิวัฒน์	ปัญหา

ของชาติซับซ้อน	ภารกิจต้องสามารถตอบสนองได้ทั้งหมด

	 	 	 	 (3)		หน่วยงานอื่นควรรับรู้บทบาทของ	 นทพ.	 เพื่อ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน	อันส่งผลให้การแก้ปัญหายั่งยืน	โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน

	 	 	 	 (4)	 หน่วยควรใช้ระบบ	 C4I	 ในการประชุม	 หรือใช ้

สั่งการการประชุม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสั่งงานได้ทันที	 เนื่องจากการ 

ที่นัดประชุมหลายครั้ง	หรือประชุมมากๆ	ผบ.หน่วย	จะเสียเวลาในการเดินทางมาก	

รวมถงึ	การใช้	VDO	Conference	ไปท่ีหน่วยต่างๆ	ทีอ่ยูต่ามภาค	เพือ่สัง่การได้ทนัที	

	 	 	 	 (5)	 ควรมีการปรับโครงสร้างทั้งด้านอัตราก�าลังพล	

ยุทโธปกรณ์	 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ควรได้รับการ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและก�าลังพลให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการส่งก�าลังบ�ารุงทั้งปวง	 รวมถึง	 การพัฒนา

ศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

20	ปี	ด้านความมั่นคง

5.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 การสัมภาษณ์ประกอบการวิจัยเรื่อง	 “บทบาทการด�าเนินการของ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานความมั่นคง”	 คร้ังนี	้

เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเฉพาะบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
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ทีป่ฏิบตังิานเก่ียวข้องกบัปัญหาหรอืเป็นนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งดงักล่าวเท่านัน้	 

ยงัมกีลุม่ประชากรทีย่งัมไิด้ส�ารวจความคดิเห็นคือภาคประชาชนท่ีสัมผัสกบับทบาท

การด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เหมาะสมในการสนับสนุนงาน

ความมัน่คงโดยตรง	ประเดน็ทีค่วรศกึษาวจัิยต่อไปคอื	ศกึษาเฉพาะเจาะจงถงึบทบาท 

การด�าเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่ีเหมาะสมในการสนับสนุน 

งานความม่ันคงของแต่ละประเภท	 เพื่อหาแนวทางให้กองทัพได้ใช้ศักยภาพและ 

ขีดความสามารถที่มีอยู่	 ได้โดยตรงและเหมาะสมกับการปฏิบัติแต่ละประเภท

ที่มีพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการอยู่ตลอดเวลา	 ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นไปตามเจตจ�านงของกองทัพไทย
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ประจ�าปีงบประมาณ	2561”	พลเอก	ธารไชยยนัต์	ศรสีวุรรณ	ผูบ้ญัชาการ

ทหารสูงสุด,	กรมยุทธการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	พิมพ์ที่	หจก.

อรุณการพิมพ์	:	127	หมู่	3	แผนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

กรุงเทพฯ	10210.	

กอบศักดิ์	 รักแผน,	 พลโท.	 “การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน”.	 เอกสารวิจัย 

ส่วนบุคคล	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,	2536.

โกมล	 ชอบชื่นชม,	 “ชุมชน	 :	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทท่ีก้าวหน้าและยั่งยืน”.	

เอกสารวิจัยส่วนบุคคล	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,	2540.

กลาโหม,	กระทรวง,	ส�านักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม,	“นโยบายรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	พลเอก	ประวิตร	วงศ์สุวรรณ”,	2560.

สนธยา	พลศรี.	ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.	กรุงเทพฯ	:	โอเดียนสโตร์,	2533.

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 ยุทธศาสตร์การเตรียม

พร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.2557	–	2561),	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	

ส�านกันายกรฐัมนตร.ี	พมิพ์ครัง้ที	่1/2557,	ท�าเนยีบรัฐบาล	ถนนพิษณโุลก	

ดุสิต	กรุงเทพฯ	10300.			

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	ส�านกันายกรัฐมนตรี,	“นโยบายการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ	พ.ศ.2550	–	2554”.	กรุงเทพฯ	:	2550.
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ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 (ร่าง)	นโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	แห่งชาติ	(พ.ศ.2560	–	2564),	ส�านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 ส�านักนายกรัฐมนตรี.	 พิมพ์ครั้งท่ี	 1/2557,	

ท�าเนียบรัฐบาล	ถนนพิษณุโลก	ดุสิต	กรุงเทพฯ	10300.				

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2560”,	 พิมพ์ครั้งที่	 1/2560	 (1	 พ.ย.	 2560),	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงาน

เลขาธิการสภานิติแห่งชาติ,	 กลุ่มงานการพิมพ์	 เลขที่	 4	 ถนนอู่ทองใน	 

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300.					

สิริมาลย์	 รัตนวรพงศ์.	 “การพัฒนาชนบทกับความมั่นคงแห่งชาติ”.	 เอกสารวิจัย 

ส่วนบุคคล	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,	2532.

สจุรติ	นนัทมนตร.ี	“ยทุธศาสตร์การพฒันาชนบท	เพ่ือความมัน่คงของชาติ”.	เอกสาร

วิจัยส่วนบุคคล	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,	2540.

(ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560-2579),	24	สิงหาคม	2560,	www.

thaigov.go.th,	www.nesdb.go.th 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,	กองบัญชาการทหารสูงสุด.	 “เอกสารร่างโครงสร้าง

การจัดส่วนราชการภายใน	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองบัญชาการ

ทหารสูงสุด”.	2543.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,	 กองบัญชาการทหารสูงสุด.	 “เอกสารประกอบการ

บรรยายสรุปของหน่วย	บัญชาการทหารพัฒนา”.	2543.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,	 นโยบาย	 พลเอก	 สาระสุข	 ผู ้บัญชาการหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา.	2560.

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา,	45	ปี	หน่วยบญัชาการทหารพฒันา.	กรงุเทพฯ.	2550.	

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา,	65	ปี	หน่วยบญัชาการทหารพฒันา.	กรงุเทพฯ.	2551.	
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ภาคผนวก
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ภาพประกอบ	

กรณีศึกษา	:	การฝึกบรรเทาสาธารณภัย	(HADR)	การฝึกคอบบร้าโกลด์	2018	

(ครั้งที่	37)	ระหว่างวันที่	18	–	22	ก.พ.2018	ณ	ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย	

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(ศฝภ.นทพ.)
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ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงและส่งเสริมความเข้มแข็งภาค

ประชาชน	ส�านักงานพัฒนาภาค	5	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(สนภ.5	นทพ.)

ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	การขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

พื้นที่รอยต่อศรีสะเกษ	และอุบลราชธานี
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ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	การด�าเนินงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	22	ส�านักงานพัฒนาภาค	2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(นพค.22	สนภ.2	นทพ.)

ศนูย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	หน่วยพฒันาการเคลือ่นที	่22	ส�านกังานพฒันาภาค	2	 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	(นพค.22	สนภ.2	นทพ.)	



งานวิจัย เรื่อง บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนงานความมั่นคง158

ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	การด�าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

(หนองปลาค้อเฒ่า)	บ.โพนทา	ต.กุตาไก้	อ.ปลาปาก	จว.นครพนม

ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	การด�าเนินงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	26	ส�านักงานพัฒนาภาค	2	

(นพค.26	สนภ.2	นทพ.)
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ภาพประกอบ

กรณีศึกษา	:	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	บ้านโนนสวรรค์	หมู่	8	ต.พังขว้าง	

อ.เมือง	จ.สกลนคร
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์

พล.ท.ณัฏฐพัชร		สกุลรังสฤษฏ์	
(เสธ.นทพ.)	

			พล.ต.ธชัยชัย		ดะนุดิษฐ์	
(รอง	เสธ.นทพ.	(บ))

พล.ต.น�าพล		คงพันธ์	
(ผอ.สทพ.นทพ.)

						พล.ต.อนุชา		ยันตรปกรณ์	
(รอง	เสธ.นทพ.	(พ))

พล.ต.สุชาติ		สุทธิพล	
(ผอ.สสน.นทพ.)

พ.อ.ณัฐกฤต		สุทธิพล	
(ผบ.นพศ.นทพ.)





ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://sscthailand.org
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