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แนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการประจําปของ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
--------------------------------พื้นที่เปาหมายการพัฒนา
หลักเกณฑการพิจารณากําหนดพื้นที่พัฒนาใหพิจารณาจากปญหา ๒ มิติ ไดแก
๑. มิติดานความมั่นคง พิจารณาจาก สถานการณปญหาและภัยคุกคามดานความมั่นคงในระยะ ๕ ป (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑.๑ ปญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเกา ไดแก
๑.๑.๑ การสูรบตามแนวชายแดน
๑.๑.๒ การลักลอบหลบหนีเขาเมือง
๑.๑.๓ ความไมชัดเจนของแนวชายแดนทางบก และเขตทางน้ํา
๑.๑.๔ การลักลอบคาอาวุธสงคราม
๑.๑.๕ การกําหนดสถานะบุคคล
๑.๒ ปญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม ไดแก
๑.๒.๑ ปญหายาเสพติด
๑.๒.๒ ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
๑.๒.๓ ปญหาความขัดแยงในสังคม
๑.๒.๔ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๒.๕ ปญหาสาธารณภัยขนาดใหญ
๑.๒.๖ ปญหาโรคระบาด
๑.๒.๗ ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
๒. มิติดานการพัฒนา ใหนําขอมูลในมิติระดับการพัฒนาของพื้นที่ จากตัวชี้วัดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. ๒ค.) และตัวชี้วัด
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) สําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ป ๒๕๕๕–๒๕๕๙)และขอมูลจากการ
เขาสํารวจสืบสภาพในพื้นที่จริงมาประกอบการพิจารณาดังนี้
๒.๑ เปนหมูบานยากจนตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย คือ รายไดครัวเรือนผานเกณฑนอยกวา ๗๐%
๒.๒ เปนหมูบานเปาหมายการพัฒนาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คือ
เปนหมูบานที่มีระดับการพัฒนาอยูในระดับเรงรัดพัฒนาอันดับ ๑ หรือ อันดับ ๒
การกําหนดความเรงดวนพื้นที่เปาหมายการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พื้นที่สําคัญเรงดวนลําดับ ๑
๑.๑.๑พื้นที่โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดชายแดน
๑.๑.๒พื้นที่โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดชั้นใน
๑.๒ พื้นที่สําคัญเรงดวนลําดับ ๒
๑.๒.๑พื้นที่ตําบลติดชายแดนในจังหวัดชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
๑.๒.๒พื้ นที่ เป าหมายที่ส นับ สนุนการดํ าเนินงานดานความมั่นคงในพื้นที่พิ เ ศษ ๕ จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยมี กรอบ
แนวทางที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑.๒.๒.๑นโยบายการบริหารและการพัฒนาจชต. ป๕๕–๕๗ของรัฐบาล ๙ ขอ
๑.๒.๒.๒ยุทธศาสตรการแกปญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ป๕๕-๕๗กอ.รมน.
๑.๒.๒.๓ยุทธศาสตรดานการพัฒนาของศอ.บต. ๙ ขอ
๑.๒.๒.๔ ยุทธศาสตรรวมเพื่อเปนแนวทางขับเคลื่อนจชต. ๒๙ ขอ
๑.๒.๓พื้นที่ซึ่งเปนชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดชายแดน รวม ๗ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน
แมฮองสอน ตาก พะเยา และจังหวัดกาญจนบุรี
๑.๒.๔พื้นที่ตําบลติดชายฝงทะเลและพื้นที่เกาะแกงตางๆของจังหวัดชายฝงทะเล
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๑.๓ พื้นที่สําคัญเรงดวนลําดับ ๓
๑.๓.๑พื้นที่ตําบลถัดจากตําบลชายแดนของจังหวัดชายแดน โดยจังหวัด หนวยตํารวจและหนวยทหารรวมกันกําหนดพื้นที่
โดยใชเกณฑระดับความรุนแรงของสถานการณ และระดับผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่
๑.๓.๒ พื้นที่ตอนในของประเทศที่มีเงื่อนไขตางๆ ที่จะนําไปสูปญหาความมั่นคงภายใน หรือพื้นที่ที่มีแนวโนมของเงื่อนไขที่
จะนํ าไปสูป ญหาความมั่นคงภายใน รวมถึง พื้นที่ ชนบทห างไกลหรื อทุร กันดารและพื้นที่ที่ ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซาก ซึ่งหนวยทหารและ
คณะอนุ กรรมการจั ดทํ าแผนงานด านความมั่ นคงจั งหวั ด ได มี มติ กําหนดพื้นที่ ดําเนิ นการโดยใช เ กณฑ ร ะดั บ สถานการณป ญ หาและระดั บ
ผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ ภายใตหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้
๑.๓.๒.๑ เป นแผนงาน/โครงการที่ อยู ใ นขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาของหนวย และสวนราชการอื่นซึ่งเปน
หนวยงานหลักไมมีแผนการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๕๙
๑.๓.๒.๒มีเอกสารจากจังหวัดที่แสดงใหเห็นวาพื้นที่ที่กําหนดเปนพื้นที่ที่ยังตองไดรับการพัฒนาตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
ด านความมั่ นคงหรื อประเด็ นยุ ท ธศาสตร อื่นๆ ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
๑.๓.๒.๓จังหวัดเห็นชอบใหหนวยดําเนินการเพื่อเปนเอกสารยืนยันวางานจะไมซ้ําซอนกับสวนราชการอื่น
๑.๓.๓ พื้นที่ตําบลถัดจากตําบลชายฝงทะเลและพื้นที่เกาะแกงตางๆ ของจังหวัดชายฝงทะเล โดยจังหวัด หนวยตํารวจ และ
หนวยทหารรวมกันกําหนดพื้นที่ หรือ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานดานความมั่นคงจังหวัด ไดมีมติกําหนดพื้น ที่ดําเนินการโดยใชเกณฑ
ระดับสถานการณปญหาและระดับผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่
๑.๓.๔ พื้นที่ซึ่งเปนชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดชั้นใน ๒ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดลําพูน และจังหวัดกําแพงเพชร
๑.๔ พื้นที่สําคัญเรงดวนลําดับ ๔
๑.๔.๑พื้นที่ซึ่งจังหวัดกําหนดขึ้นโดยมีความมุงหมายที่จะสนับสนุนแผนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ
ของรัฐบาลในระยะยั่งยืน
๑.๔.๒พื้นที่ซึ่งจังหวัดกําหนดขึ้น เพื่อปองกัน แกไขและฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยและภัยแลงใน
ระยะเรงดวน
๑.๔.๓ พื้ นที่ ซึ่ ง เกิ ด จากความต อ งการหรื อ ริ เ ริ่ ม ของชุ ม ชน เพื่ อป องกั น แก ไ ขและฟ นฟู พื้ นที่ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณอุทกภัยและภัยแลงในระยะเรงดวน

การกําหนดตําบลเปาหมาย
๑.กําหนดแผน ๕ ป ในการพัฒนาพื้นที่เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ สําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ป ๒๕๕๕–๒๕๕๙)ที่มีความเชื่อมโยงในมิติของการพัฒนา และติดตามประเมินผล
ป งป.๕๕
ตําบลป ๕๔ ขั้นที่ ๓
ตําบลป ๕๕ ขั้นที่ ๒
ตําบลป ๕๖ ขั้นที่ ๑

ป งป.๕๖
ตําบลป ๕๕ ขั้นที่ ๓
ตําบลป ๕๖ ขั้นที่ ๒
ตําบลป ๕๗ ขั้นที่ ๑

ป งป.๕๗
ตําบลป ๕๖ ขั้นที่ ๓
ตําบลป ๕๗ ขั้นที่ ๒
ตําบลป ๕๘ ขั้นที่ ๑

ป งป.๕๘
ตําบลป ๕๗ ขั้นที่ ๓
ตําบลป ๕๘ ขั้นที่ ๒
ตําบลป ๕๙ ขั้นที่ ๑

ป งป.๕๙
ตําบลป ๕๘ ขั้นที่ ๓
ตําบลป ๕๙ ขั้นที่ ๒
ตําบลป ๖๐ ขั้นที่ ๑

* หมายเหตุ
ขั้นที่ ๑ คือการเตรียมการเพื่อพัฒนาในปตอไปโดยดําเนินการในเรื่องกิจกรรมการเตรียมชุมชน
ขั้นที่๒ คือการปฏิบัติงานพัฒนาหลัก
ขั้นที่๓ คือการติ ดตามและเสริม สรางงานปกอนหน าให สมบู ร ณม ากขึ้ น โดยสามารถพิ จารณาสนั บสนุ น ย อนหลั งได ถึ ง
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาตอยอดหรือเสริมการพัฒนาใหครบวงจรเปนหลัก
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๒. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกตําบลและหมูบานเปาหมาย ให ประสานกองกําลังปองกันชายแดนในพื้นที่ และจังหวัดในการ
กําหนดแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กอน
๓.กรณีที่หนวยมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพื้นที่เปาหมายหรือพื้นที่ดําเนินงาน ใหหนวยขออนุมัติปรับแผน การปฏิบัติงานจาก ผู
บัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแผนการปฏิบัติงานขางตน จะตองไมทําใหเปาหมาย ผลผลิต
ตามแผนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ

แนวทาง ในการจัดทําแผนการพัฒนา การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล
๑. ประสานแผนพัฒนาเชิงบูรณาการรวมกับ กองกําลังปองกันชายแดน, หนวยทหารในพื้นที่และกอ.รมน.จว.เพื่อรับทราบปญหา,
เงื่อนไขปญหาดานความมั่นคง และกําหนดความเรงดวนในการจัดทําแผนพัฒนาประจําป
๒.จัดหนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เขาพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําขอมูลหมูบาน รับทราบขอมูล และปญหาตางๆ ของราษฎรในขั้นตน
รวมประชุมกับผูนําทองถิ่นและตัวแทนกลุมตางๆ ของหมูบาน เพื่อหารือและกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาใหตรงกับตามความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน
๓. ประสานงานสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นทีเ่ พื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการประจําป
๔.จัดการประชุมจํานวน ๓ เวที
เวทีที่ ๑ จัดการประชุมคณะผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่นเพื่อชี้แจงแนวทางในการบูรณาการเพื่อแกไขปญหาของชุมชน
การนําเสนอขีดความสามารถในการดําเนินการของหนวย รวมทั้งหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
เวทีที่ ๒ ผู นําชุมชนกลับไปชี้แจงใหกับราษฎรในหมูบานไดรับทราบแนวทางในการแกปญหาของชุม ชน แล วจัดเวที
ประชาคมเพื่อเสนอความตองการแผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาความเดือดรอนระดับหมูบาน โดยหนวยจะเขารวมสังเกตการณการ
ดําเนินการของชุมชน
เวทีที่ ๓ รวมกับสวนราชการในพื้นที่ , องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน จัดทําเวทีประชาคมระดับตําบล เพื่อ
รับทราบปญหาความเดือดรอนและความต องการที่แทจริงของชุมชน โดยพิจารณาเหตุผลความจํ าเปน และความเหมาะสมของแผนงาน/
โครงการที่ราษฎรเสนอความตองการ เพื่อจัดลําดับความเรงดวนในการเสนอความตองการงบประมาณประจําปตอไป
๕.องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือรองขอรับการสนับสนุนโครงการมาที่หนวย
๖.เสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก กองกําลังปองกันชายแดน
๗. ตรวจสอบความซ้ําซอนของโครงการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๘. จัดเจาหนาที่ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑที่กําหนดโดยจะตองเปนความตองการที่แทจริงของชุมชน
๙. การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําป
๙.๑ จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป สําหรับงานสงเสริมอาชีพ และงานเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน จะวางแผน
จัดการฝกอบรมผูรับประโยชนโครงการกอนสนับสนุนโครงการ หากเปนกลุมอาชีพที่จะตองใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ทําขนม, ทอผา
ฯลฯ จะประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสวนราชการที่เกีย่ วของ
๙.๒ เจ า หน า ที่ ห น วยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต , สมาชิ ก กลุ ม และผู นํ า ชุ ม ชน ร ว มกั น จั ด ทํ าแผนการบริ ห ารจั ด การโครงการ
ประกอบดวย ร างระเบียบ ข อบังคับ บันทึกข อตกลง แผนการบริห ารจัดการ ผลผลิตและการพัฒ นาผลิตภั ณฑการใชประโยชนพื้ นที่ และ
เปาหมายในการดําเนินงาน
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน

~๔~
๑๑. จัดหนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เขาติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมอาชีพและงานเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน
หากพบปญหาในระหวางการดําเนินงาน จะพิจารณาแกไข โดยการใหคําแนะนําหรือประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๒. ทําบันทึกขอตกลงรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในพื้นที่ เพื่อใหชุมชนชวยกันดูแลรักษาโครงการที่ไดรับ ให
เกิดประโยชนคุมคา และมีสภาพที่ดีตลอดอายุการใชงาน เชน ชุมชนรวมกันกํากับดูแล โดยจํากัดรถที่มีน้ําหนักบรรทุกเกินมาตรฐานชั้นทาง,
ทําบันทึกขอตกลงกับสมาชิกที่ไดรับการแจกจายโค ใหคืนลูกโคที่เกิดจากแมโคที่ไดรับแจกใหกับหนวยในปที่ ๓ เพื่อหนวยจะนําไปแจกใหกับ
สมาชิกรายตอไป ฯลฯ
๑๓. รายงานขออนุมัติปดโครงการ
๑๔. สงมอบโครงการใหกับสวนราชการเจาของพื้นที่หรือกลุมผูรับประโยชนโครงการ พรอมจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
๑๕. รับการตรวจประเมินผลจาก ชุดตรวจผูบังคับบัญชา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา, ชุดตรวจสํานักงานตรวจสอบภายใน หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา และชุดตรวจสํานักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนี้ มีการประเมินผลผลิต โดยการตรวจสอบ
สภาพโครงการและวัสดุอุปกรณที่ไดรับ รวมทั้งประเมินผลลัพธ โดยการสอบถามจากราษฎรผูรับผลประโยชน หากพบขอบกพรองจะรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาแกไขทันที

