
แผนการปฏิบัติ
การประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัด



การประสานภารกิจด้านความม่ันคง ปี ๖๑

ล าดับ วัน/ เดือน/ ปี จังหวัด

๑. ๙-๑๐ ม.ค.๖๑ สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม

๒. ๒๓-๒๔ ม.ค.๖๑ อุดรธานี-หนองคาย

๓. ๑๓ ก.พ.๖๑ เชียงใหม่-ล าพูน

๔. ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๑ อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ

๕. ๑๓-๑๔ มี.ค.๖๑ สระแก้ว-จันทบุรี-ระยอง-ตราด

๖. ๒๔ เม.ย.๖๑ สนย.กอ.รมน.

๗. ๑-๒ พ.ค.๖๑ สงขลา-ปัตตานี

๘. ๒๔ พ.ค.๖๑ สง.ปรมน.ทร.

๙. ๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๑ ชัยนาท-นครสวรรค์

๑๐. ๑๗ ก.ค.๖๑ กอ.รมน.ภาค ๒ นครราชสีมา

ครัง้ท่ี ๑

แผนการปฏิบัติ ปี ๖๑

ครัง้ท่ี ๒

ครัง้ท่ี ๔

ครัง้ท่ี ๗

ครัง้ท่ี ๖ ครัง้ท่ี ๕

ครัง้ท่ี ๑๐

ครัง้ท่ี ๘

ครัง้ท่ี ๙

ครัง้ท่ี ๓



ครัง้ท่ี ๑

แผนการปฏบัิตกิารประสานภารกิจด้านความม่ันคง ปี ๖๒

ล าดับ วัน/ เดือน/ ปี จังหวัด

๑. ๑๙ - ๒๓ พ.ย.๖๑ พิษณุโลก-ตาก

๒. ๑๑-๑๔ ธ.ค.๖๑ ลพบุรี

๓. ๑๘-๒๑ ธ.ค.๖๑ ชลบุรี-ระยอง

๔. ๒๑-๒๕ ม.ค.๖๒ สกลนคร-นครพนม

๕. ๔-๘ ก.พ.๖๒ แพร่-น่าน-อุตรดิษถ์

๖. ๒๕ ก.พ.-๑ มี.ค.๖๒ ภูเก็ต-พังงา

๗. ๑๑-๑๕ มี.ค.๖๒ เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

๘. ๒๕-๒๙ มี.ค.๖๒ ราชบุรี--สมุทรสาคร

๙. ๒๒-๒๖ เม.ย.๖๒ ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-นครนายก

๑๐. ๖-๑๐ พ.ค.๖๒ นครศรีธรรมราช-พัทลุง

๑๑. ๒๐-๒๔ พ.ค.๖๒ ระนอง-ชุมพร

๑๒. ๓-๗ มิ.ย.๖๒ สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ

๑๓. ๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒ สุราษฎร์ธานี-กระบี่

๑๔. ๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒ นราธิวาส-ยะลา

๑๕ ๗ ส.ค.๖๒ กอ.รมน.

๑๖ ๙ ส.ค.๖๒ กอ.รมน.ภาค๒

๑๗ ๑๔ ส.ค.๖๒ อยุธยา-สุพรรณบุรี

รวม

ครัง้ท่ี ๒

ครัง้ท่ี ๖

ครัง้ท่ี ๓

ครัง้ท่ี ๔

ครัง้ท่ี ๕

ครัง้ท่ี ๑๔

ครัง้ท่ี ๑๒

ครัง้ท่ี ๑๓
ครัง้ท่ี ๑๑

ครัง้ท่ี ๑๐

ครัง้ท่ี ๙

ครัง้ท่ี ๘

ครัง้ท่ี ๗

แผนการปฏิบตัิ ปี ๖๒

ครัง้ท่ี ๑๕ ครัง้ท่ี ๑๖

ครัง้ท่ี ๑๗



ครัง้ท่ี ๑

ครัง้ท่ี ๒

ครัง้ท่ี ๖

ครัง้ท่ี ๓

ครัง้ท่ี ๔

ครัง้ท่ี ๕

ครัง้ท่ี ๑๔

ครัง้ท่ี ๑๒

ครัง้ท่ี ๑๓
ครัง้ท่ี ๑๑

ครัง้ท่ี ๑๐

ครัง้ท่ี ๙

ครัง้ท่ี ๘

ครัง้ท่ี ๗

แผนการปฏิบตัิ ปี ๖๒

ครัง้ท่ี ๑๕ ครัง้ท่ี ๑๖

ครัง้ท่ี ๑๗

การประสานภารกิจด้านความม่ันคง ปี ๖๓

ล าดับ วัน/ เดือน/ ปี จังหวัด

๑. ๙-๑๐ ม.ค.๖๑ สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม

๒. ๒๓-๒๔ ม.ค.๖๑ อุดรธานี-หนองคาย

๓. ๑๓ ก.พ.๖๑ เชียงใหม่-ล าพูน

๔. ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๑ อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ

๕. ๑๓-๑๔ มี.ค.๖๑ สระแก้ว-จันทบุรี-ระยอง-ตราด

๖. ๒๔ เม.ย.๖๑ สนย.กอ.รมน.

๗. ๑-๒ พ.ค.๖๑ สงขลา-ปัตตานี

๘. ๒๔ พ.ค.๖๑ สง.ปรมน.ทร.

๙. ๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๑ ชัยนาท-นครสวรรค์

๑๐. ๑๗ ก.ค.๖๑ กอ.รมน.ภาค ๒ นครราชสีมา



ขั้นตอนการด าเนินการ
ล าดับ รายการ ผู้อนุมัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑. ขออนมุตัิหลกัการเดินทางไปประสานภารกิจดา้นความมั่นคง ผบ.ทอ./

๒. ขออนมุตัิใหเ้ชือ้เพลิงภาคพืน้งบพิเศษ ผช.ผบ.ทอ.ผ่าน กบ.ทอ.

๓. ขออนมุตัิแผนเดินทางไปราชการ ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

๔. ขออนมุตัิเดินทางไปราชการ หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช.

๕. ยืมเงินไปราชการ หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช.
/กง.ทอ.

๖. ท าก าหนดการเดินทาง เลขา คณะฯ

๗. หนงัสือแจง้หนว่ยที่จะไปประสาน เลขา คณะฯ

• Scan หนังสือ ส่งทาง line, e-mail หรือ FAX
• ตวัจรงิสง่ตามสายงาน (กอ.รมน.จงัหวดั สง่ ทางจดหมาย)



ขั้นตอนการด าเนินการ
ล าดับ รายการ ผู้อนุมัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

๘. หนังสือประสานกองบิน ขอรับการสนับสนุน เลขา คณะฯ

• Scan หนังสือ ส่งทาง line, e-mail หรือ FAX
• ตัวจริงส่งตามสายงาน 
• ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายสรุปกับ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ 

๙. การเดินทาง 

• เดินทางโดยรถ 
• ขส.ทอ., กองบิน
* ขอรับการสนับสนุนรถตู้ปรับอากาศ พลขับ เชื้อเพลิง ดีเซล  

ลิตร (เตรียมส าเนา ขอรับการสนับสนุนเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษไปด้วย) 
• เดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์

* จองตั๋วเดินทาง อย่างน้อย ๑ เดือน



ขั้นตอนการด าเนินการ
ล าดับ รายการ ผู้อนุมัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑๐. ท่ีพกั

๑๑. ขอ้มลูชีแ้จง

๑๒. ของท่ีระลกึ

๑๓. ของฝาก ผบช. 

๑๔. สรุปผล



ตารางการปฏิบติั
ช่ืองาน จัดท าแผนและด าเนินการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. ส่วนราชการ สปม.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร  
หลักการและเหตุผล  เนื่องด้วย สง.ปรมน.ทอ. มีภารกิจท่ีต้องด าเนินการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พั นา และด าเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. จ งมีความ
จ าเป นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงโดยประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เกี่ยวกับงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงแบบ
พิเศษ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี และความมั่นคงตามความจ าเป นของสถานการณ์ 
วัตถุประสงค ์  เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง และสร้างความสัมพันธ์  และสามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการประสานภารกิจฯ โดยก าหนดวงรอบและระยะเวลาที่
เหมาะสม  

ต.ค.  กปป.๓ ฯ  

๒ น าเรียน  ผบ.ทอ.เพื่อขออนุมัตหิลักการประสานภารกิจฯ ประจ าป ี ต.ค. กปป.๓ ฯ  

๓ จัดประชุมช้ีแจงแผนการตรวจเยี่ยมฯ ประจ าปี เพื่อก าหนดตัวบุคคล 
หน้าท่ี ขอบเขตการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องและการปฏิบัติต่าง   
 

พ.ย. กปป.๓ ฯ  

๔ - จัดประชุมเตรียมการ ก าหนดการ การปฏิบัติต่าง    ประมาณการ  
  และขอใช้งบประมาณ   
- ประสานการปฏิบัติกับหน่วย กอ.รมน./กอ.รมน.ภาค/กอ.รมน.
จังหวัด 

๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 
๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 

คณะฯ  

๕ น าเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ.ขออนุมัติอนุมัติแผนการด าเนินการประสาน
ภารกิจฯ 
 

พ.ย. กปป.๓ ฯ  

๖ เดินทางประสานภารกิจ ฯ หน่วย กอ.รมน./กอ.รมน.ภาค/กอ.รมน.
จังหวัด 

ห้วงเวลาตามแผน ฯ คณะฯ  

๗ สรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจด้านความมั่นคง น าเรียน ผบ.
ทอ. 

๑ เดือนหลังจบภารกิจ
ทั้งหมด 

กปป.๓ ฯ  

๘ แจกจ่ายสรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจ ฯ 
 

๑ สัปดาห์หลัง  
 ผบ.ทอ.ลงนาม 

กปป.๓ ฯ  

เอกสารอ้างอิง   
 

จัดท าแผนการประสานภารกิจฯ 

ขออนุมัติหลักการ 

ด าเนินการประสานภารกิจฯ 

ประสานภารกิจ ฯ 

รายงานผลการตรวจเยี่ยมฯ 
น าเรียน ผบ.ทอ. 

ประชุมชี้แจงแผนการประสานภารกิจฯ 

แจ้งหน่วยทราบ 

ขออนุมัติแผนด าเนินการประสานภารกิจฯ 

ประชุมเตรียมการก่อนเดินทางไป
ประสานภารกิจฯ 



ตารางการปฏิบติั
ช่ืองาน ขั้นตอนการเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.ภาค/
จว. 

ส่วนราชการ สปม.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร  

หลักการและเหตุผล  เนื่องด้วย สง.ปรมน.ทอ. มีภารกิจท่ีต้องด าเนินการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พั นา และด าเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. จ งมีความ
จ าเป นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงโดยประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เกี่ยวกับงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงแบบ
พิเศษ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี และความมั่นคงตามความจ าเป นของสถานการณ์ 
วัตถุประสงค ์  เพื่อให้การเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.ภาค /จังหวัด เป นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ๕ สัปดาห์ก่อนเดินทาง  เลขา คณะฯ  

๒ ช้ีแจง หน.คณะเดินทางฯ และ คณะเดินทาง ต.ค. เลขา คณะฯ  

๓ งป.สง.ปรมน.ทอ. ท าเรื่อง น าเรียน หน.คณะนายทหาร ฯ เพื่อขอใช้
งบประมาณ ฯ 

๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 

งป.ฯ  

๔ - จนท.กง.สง.ปรมน.ทอ. น าเรียน จก.กง.ทอ. ยืมเงินไปราชการ 
 

๑ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 
 

จนท.กง.ฯ  

๕ เลขา คณะฯ ด าเนินการประรายละเอียดการเดินทางไปประสาน
ภารกิจฯ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด, นกข.ของ ทอ. 

๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง เลขา คณะฯ  

๖ เดินทางประสานภารกิจ ฯ หน่วย กอ.รมน./กอ.รมน.ภาค/กอ.รมน.
จังหวัด 

ห้วงเวลาตามแผน ฯ คณะฯ  

๗ สรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจด้านความมั่นคง น าเรียน ผอ.
สง.ปรมน.ทอ. 

๑ สัปดาห์หลังเดินทาง
ประสานภารกิจ 

เลขา คณะฯ  

๘ แจกจ่ายสรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจ ฯ 
 

๑ สัปดาห์หลังเดินทาง
ประสานภารกิจ 

จนท.กง.ฯ  

ขออนุมัติเดินทางไปประสานภารกิจฯ 

ประชุมชี้แจงแผนการเดินทางฯ 

เดินทางไปประสานภารกิจ 

สรุปผลการปฏิบัติ 
น าเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 

ขอใช้เงิน 

ประสานภารกิจฯ 

ยืมเงิน 

ใช้หนี้เงินยืม 



ตารางการปฏิบติั
ช่ืองาน ขั้นตอนการเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.ภาค/
จว. 

ส่วนราชการ สปม.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร  

หลักการและเหตุผล  เนื่องด้วย สง.ปรมน.ทอ. มีภารกิจท่ีต้องด าเนินการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พั นา และด าเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. จ งมีความ
จ าเป นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงโดยประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เกี่ยวกับงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงแบบ
พิเศษ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี และความมั่นคงตามความจ าเป นของสถานการณ์ 
วัตถุประสงค ์  เพื่อให้การเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.ภาค /จังหวัด เป นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ๕ สัปดาห์ก่อนเดินทาง  เลขา คณะฯ  

๒ ช้ีแจง หน.คณะเดินทางฯ และ คณะเดินทาง ต.ค. เลขา คณะฯ  

๓ งป.สง.ปรมน.ทอ. ท าเรื่อง น าเรียน หน.คณะนายทหาร ฯ เพื่อขอใช้
งบประมาณ ฯ 

๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 

งป.ฯ  

๔ - จนท.กง.สง.ปรมน.ทอ. น าเรียน จก.กง.ทอ. ยืมเงินไปราชการ 
 

๑ สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 
 

จนท.กง.ฯ  

๕ เลขา คณะฯ ด าเนินการประรายละเอียดการเดินทางไปประสาน
ภารกิจฯ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด, นกข.ของ ทอ. 

๔ สัปดาห์ก่อนเดินทาง เลขา คณะฯ  

๖ เดินทางประสานภารกิจ ฯ หน่วย กอ.รมน./กอ.รมน.ภาค/กอ.รมน.
จังหวัด 

ห้วงเวลาตามแผน ฯ คณะฯ  

๗ สรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจด้านความมั่นคง น าเรียน ผอ.
สง.ปรมน.ทอ. 

๑ สัปดาห์หลังเดินทาง
ประสานภารกิจ 

เลขา คณะฯ  

๘ แจกจ่ายสรุปผลการด าเนินการประสานภารกิจ ฯ 
 

๑ สัปดาห์หลังเดินทาง
ประสานภารกิจ 

จนท.กง.ฯ  

ขออนุมัติเดินทางไปประสานภารกิจฯ 

ประชุมชี้แจงแผนการเดินทางฯ 

เดินทางไปประสานภารกิจ 

สรุปผลการปฏิบัติ 
น าเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 

ขอใช้เงิน 

ประสานภารกิจฯ 

ยืมเงิน 

ใช้หนี้เงินยืม 



หวัขอ้ข่าวสาร(ปัญหาส าคญั)
หวัข้อ จว.ตาก จว.พษิณุโลก

๑. ปัญหายาเสพติด

๒. ปัญหาแรงงานตา่งชาติผิดกฎหมาย

๓. ปัญหาผูห้ลบหนีภยัจากการสูร้บ

๔. ปัญหาเสน้เขตแดน

๕. ปัญหาการบกุรุกแผว้ถางและตดัไมท้  าลายป่า


