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คํานํา 
เอกสาร “ การกิจการพลเรือนทหารเรือ ” อทร. ๓๙๐๒ ฉบับนี้ คณะทํางานและพิจารณา จัดทําเอกสาร 

อางอิงกองทัพเรือ ดานกิจการพลเรือน ไดจัดทําขึ้นโดยการรวบรวมจากเอกสาร ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสายงาน 
กิจการพลเรือนทหารเรือที่มีอยูทั้งในและนอกกองทัพเรือ และจากประสบการณการปฏิบัติงานในอดีตที่ผานมา
ของกองทัพเรือ แลวนํามาพิจารณา ปรับปรุงใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะการณปจจุบันและ 
แนวโนมที่คาดวา จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความมุงหมายใหหนวยใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ิเพื่อให การ
ดําเนินงานกิจการพลเรือนของหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค  ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ 
เปนไปตามสั่งการของผูบัญชาการทหารเรือ อนึ่งหากทานผูใดที่เห็นวาเอกสารอางอิงกองทัพเรือฉบับนี้ยังมีส่ิง
บกพรองที่สมควรไดรับ การแกไขเพิ่มเติม ขอความกรุณาชวยดําเนินการแจงขอคิดเห็นใหกรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ ทราบดวย เพื่อจะไดพิจารณาปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จักเปนพระคุณอยางสูง  

คณะทํางานและพิจารณาจัดทําเอกสารอางอิงกองทัพเรือ  
ดานกิจการพลเรือน 



บทท่ี 1  
กลาวโดยทั่วไป 

๑. ความเปนมาของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  
งานกิจการพลเรือนเร่ิมเขามามีบทบาทใน ทร. เมื่อสถานการณการตอสูดานอุดมการณ ทางการเมืองที่

แตกตาง กันของประชาชนชาวไทย จากการดําเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทยเริ่มมีความ
รุนแรงมากขึ้น ในการนี้ ทร. จึงไดจัดตั้งโรงเรียนสงครามจิตวิทยา ขึ้นในกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ 
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ เพื่อใหความรูแกกําลังพลของ ทร. ทุกระดับชั้น และดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและการ
ประชาสัมพันธเพื่อผนึกพลังมวลชน ในการปองกันการกอความไมสงบ และการตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทร แตการดําเนินการโดยใชมาตรการทางทหารเปนหลักทําใหเกิดเงื่อนไขและแนวรวม 
ในพื้นที่เพิ่มขึ้นอยางมากมายเปนเหตุให สถานการณการกอความไมสงบไดขยายตัวสูง มากขึ้น รัฐบาลจึงเปลี่ยน
นโยบายและแนวทางการตอสูมาใชมาตรการทางการเมือง เปนหลัก ทําให ทร.ตองดําเนินงานทางการเมืองมาก
ขึ้นในการนี้ กห. จึงอนุมัติให ทร. จัดตั้งกองกิจการพลเรือนขึ้นเมื่อ ๒๑ มี.ค.๒๖ และ ทร. ไดส่ังการใหกอง
กิจการพลเรือน เปนกองหนึ่งในกรมยุทธการทหารเรือตั้งแต ๗ เม.ย.๒๖ และตั้งแตนั้นมางานกิจการพลเรือน 
ของ ทร. ไดพัฒนากาวหนาขึ้นเปนลําดับ ขณะเดียวกันขอบเขตความรับผิดชอบและ ปริมาณงานไดเพิ่มมากขึ้น
ตามสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน จนทําให กําลังพลที่บรรจุตามอัตราในขณะนั้นไมสามารถรองรับงาน
ที่เขามาไดอยางเพียงพอ ทร. จึงมีนโยบายจัดตั้งกรมกิจการพลเรือนเปนหนวยขึ้นตรง ทร. ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๒ 
โดย กห. ไดอนุมัติให ทร. จัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเมื่อ ๓๐ พ.ย.๓๘ และ ทร.ไดส่ังการให   กรม
กิจการพลเรือนทหารเรือ เปนหนวยขึ้นตรง ทร. ตั้งแต ๑๕ ธ.ค.๓๘  
๒. ความสําคัญของงานกิจการพลเรือน  

งานกิจการพลเรือนถือเปนภารกิจอยางหนึ่งของกองทัพ ที่มีการดําเนินงานเพื่อมุงเนนสนับสนุนงาน
ดาน ยุทธการของกองทัพ และถือเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองดําเนินงานกิจการ
พลเรือน ของหนวย ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ ทร.กําหนด โดยมี ฝายกิจการพลเรือน หรือ นายทหารกิจการพล
เรือน รับผิดชอบ งานในฝายอํานวยการดานกิจการพลเรือนของหนวย " กิจการพลเรือน " ถาแปลตาม
ความหมายก็คือ งาน / กิจกรรมของพลเรือนซึ่งกระทําโดยเจาหนาที่ฝาย พลเรือนโดยตรงไมวาจะเปน
กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นใดของฝายพลเรือนก็ตาม แตฝายทหารจําเปนตอง เขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของฝายพลเรือนดวยเหตุผลสําคัญ คือ  

๒.๑ ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงภายในและการพัฒนาประเทศ ตามภารกิจ
และ ความรับผิดชอบของทหารที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ 
แนวนโยบาย พื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๒ และพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๐๓ มาตรา ๔ ดังนี้  

 ๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๒ “ รัฐตองจัดใหมี
กําลังทหาร ไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ” ๒.๑.๒ 



พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๔ “ กระทรวงกลาโหม มีอํานาจและ
หนาที่เกี่ยวกับการปองกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน 
ประเทศ โดยจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อการรบหรือการสงคราม เพื่อปองกันสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อการ
ปราบปราม การกบฏและการจลาจล เพื่อชวยพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติในประการอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด ”  

 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือนในยามฉุกเฉินหรือยามสงคราม ใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ใน ความรับผิดชอบไดอยางตอเนื่อง เพราะถาหากไมสามารถกระทําไดประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจะ
กลายเปนภาระ สําคัญที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติการของฝายทหาร  

 ๒.๓ เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ฝายพลเรือน ประชาชน ตลอดจนการใช
ประโยชนจากทรัพยากร ในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงคราม หรือในภาวะไมปกติอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ที่ไดทรง
พระราชทาน ใหกับทหารเนื่องในพิธีสวนสนามของหนวยทหารรักษาพระองคเมื่อ ๓ ธ.ค. ๓๒ ซ่ึงมีใจความวา 
“ ทหารนั้นหนาที่ โดยผิวเผินก็คือ การทําสงครามตอสูกับศัตรูของชาติแตถาดูกันใหชัดเจนแลวหนาที่การรบ
เปนเพียงสวนหนึ่ง แตการ ปองกันรักษาอธิปไตยและความมั่นคงนั้นนอกจากจะมีกําลังรบที่เขมแข็งแลว ยัง
จําเปนตองมีการพัฒนาบานเมือง ใหเกิดความมั่นคงในทุกๆดาน ฉะนั้นทหารตองรับภาระที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือการพัฒนาดานอื่นๆ ทั้งหมด เทาที่สามารถจะรวมมือหรือใหการสนับสนุนได ” ดังนั้นจะเห็นไดวา
นอกจากการเตรียมกําลังปองกันประเทศและ รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลแลว กองทัพเรือยังมีงาน
สนับสนุนดานการพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่ง ซ่ึงถือเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ  
๓. พันธกิจในงานฝายอํานวยการ  

ฝายอํานวยการดานกิจการพลเรือนโดยทั่วไปมีความรับผิดชอบเชนเดียวกับฝายอํานวยการอื่นๆ ใน
ภาวะ สงครามจะทําประมาณการเพื่อเปนขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา และจัดทําผนวกกิจการพลเรือน
ประกอบแผน / คําสั่ง ยุทธการ สวนในภาวะปกติจะทําหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแล 
ตลอดจนกําหนด ความตองการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการพลเรือนของหนวย ซ่ึงการดําเนินงานจะตอง
ประสานงานกับ ฝายอํานวยการทุกสายงานรวมทั้งฝายกิจการพิเศษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

๓.๑ ฝายกําลังพล ประสานงานในเรื่องการบรรจุเจาหนาที่ในสายงานกิจการพลเรือน การจัดการกําลัง
พล ตอพลเรือนในทองถ่ิน การใชทรัพยากรพลเรือนเพื่อการบริหารกําลังพล การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับ กําลังพล การปฏิบัติงานของกําลังพลในที่ชุมชน  

๓.๒ ฝายการขาว ประสานขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย การประมาณการขาวกรองดาน
กิจการ พลเรือน การใชทรัพยากรพลเรือนเพื่อสนับสนุนงานขาวกรองดานกิจการพลเรือน การฝกดานการขาว
ใหกับหนวยงาน และประชาชน  



๓.๓ ฝายยุทธการ ประสานงานในเรื่องการจัดกําลังพลในสายงานกิจการพลเรือนเขารวมการฝกและการ
ยุทธ (การจัดชุดเฉพาะกิจ) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงานและประชาชนฝายเรา การใชทรัพยากรพลเรือน
เพื่อ สนับสนุนงานดานยุทธการ  

๓.๔ ฝายสงกําลังบํารุง ประสานงานในเรื่อง การใชเสนทางการสงกําลังบํารุง การอพยพเคลื่อนยาย
ประชาชน ออกจากพื้นที่การรบ สนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ การกําหนด
ความตองการ ทรัพยากรพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของหนวย  

๓.๕ ฝายกิจการพิเศษอี่นๆ ประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับขอตกลง หรือการสนับสนุนตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอ การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน เชน สปช.ทร. กง.ทร. สห.ทร. นายทหารพระธรรมนูญ และ 
อนุศาสนาจารย 
๔. งานกิจการพลเรือนทหารเรือในภาวะตางๆ  

๔.๑ ในภาวะปกติ มีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง ทร. กับหนวยงาน และ
ประชาชนทั่วไป งานที่ ดําเนินการสวนใหญจะเปนการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณหนวย การ
ชวยเหลือประชาชนใหรอดพน หรือบรรเทาการสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจากการ
กระทําโดยมนุษย งานพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลหรืองานโครงการพระราชดําริที่ไดรับมอบหมาย งาน
อนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล และชายฝง และงานฝกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแกกําลังพลใน
สายงานกิจการพลเรือน ตลอดจนการรวบรวม ขอมูลการขาวกรองดานกิจการพลเรือนที่จําเปนในภาวะสงคราม  

๔.๒ ในภาวะสงคราม มีความมุงหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่การรบโดยตรง 
งานที่ดําเนินการ สวนใหญจะเปนการสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือน ดวยการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่อันตรายเพื่อปองกัน และมิใหเปนอุปสรรคหรือกีดขวางการปฏิบัติการทางทหาร การปองกันภัยทางอากาศ
จากการถูกโจมตีโดยฝายตรงขาม ใหกับที่ตั้งหนวยงานราชการ เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แหลงพลังงาน และ
พื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นที่ รับผิดชอบ การควบคุมและใชทรัพยากรพลเรือนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร การสนับสนุนสวนราชการ พลเรือนเพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ทั้งนี้
เปนการปฏิบัติตามแผนที่ระบุไวในผนวกกิจการพลเรือน ประกอบแผน / คําสั่งยุทธการ  

 
     



บทท่ี 2 
การกิจการพลเรือน 

๑. ความหมายของกิจการพลเรือน  
กิจการพลเรือน หมายถึง การดําเนินงานทางทหารที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับฝายพลเรือนในดาน

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีความมุงหมายเพือ่ให 
ฝายพลเรือนมีสวนรวมหรือสนับสนุนการดําเนินงานของฝายทหาร 
๒. ขอบเขตการดําเนินงาน  

งานกิจการพลเรือนทหารเรือมีขอบเขตการดําเนินงานตามที่ระบุไวใน รปจ.ทร.๑ ตอนที่ ๘ (ดานกิจการ
พลเรือน) ซ่ึงประกอบไปดวยแผนปฏิบัติการในดานตางๆ จํานวน ๘ แผนงาน ดังนี้  

๒.๑ แผนปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
๒.๒ แผนปฏิบัติการจิตวิทยา  
๒.๓ แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
๒.๔ แผนปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน  
๒.๕ แผนปฏิบัติการงานเมืองในหนวยทหาร  
๒.๖ แผนปฏิบัติการเผยแพรวิทยาการกิจการพลเรือน  
๒.๗ แผนปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
๒.๘ แผนปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง และในแตละแผนงานจะ

ประกอบไปดวยกลุมงานตางๆ ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
๓. พื้นท่ีปฏิบัติการ  

งานกิจการพลเรือนเปนการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนงานทางดานยุทธการ ซ่ึงจะตอง 
เตรียมการไวตั้งแตในภาวะปกติ ดังนั้นพื้นที่ปฏิบัติการจึงตองมีความสอดคลองกับพื้นที่ปฏิบัติการทางดาน 
ยุทธการหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือพื้นที่รับผิดชอบทางดานยุทธการของหนวยนั่นเอง ซ่ึงสามารถจําแนกออกได
เปน ๔ ประเภท คือ  

๓.๑ พื้นที่ในหนวยทหาร พื้นที่ฝก และรวมถึงพื้นที่ซ่ึง ทร. ไดรับมอบหมายใหครอบครองดูแลรักษา
และ ใชประโยชน  

๓.๒ พื้นที่ตามแนวชายแดนที่ ทร.ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ไดแก พื้นที่ชายแดนบริเวณจังหวัด
จันทบุรี ตราด นราธิวาส และตามแนวลุมแมน้ําโขง  

๓.๓ พื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายฝงทะเล และเกาะตางๆ ทั่วทั้งอาวไทยและทะเลอันดามัน โดยเนนพื้นที่
เปาหมาย เปนชุมชนที่มีอาชีพประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล  

๓.๔ พื้นที่อาณาเขตทางทะเลภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ ๓๐๐,
๐๐๐ ตารางไมลทะเล 
๔. การจัดหนวย  



ทร.ไดกําหนดอัตราฝายกิจการพลเรือนใหกับหนวยตางๆ ทั้งหนวยปกติและหนวยเฉพาะกิจ เพื่อใหการ 
ดําเนินงานกิจการพลเรือนของหนวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด ดังนี้  

๔.๑ หนวยปกติ กําหนดอัตราการจัดเพื่อทําหนาที่ดานกิจการพลเรือน ดังนี้  
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) ทําหนาที่เปนกรมฝายอํานวยการ รับผิดชอบงาน ฝาย

อํานวยการดานกิจการพลเรือน ตลอดจนการฝกและศึกษาวิชาการกิจการพลเรือน และวิชาอื่นๆ 
ตามที่ไดรับ มอบหมาย  

- สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) รับผิดชอบในการอํานวยการดานการประชาสัมพันธ 
- กองเรือยุทธการ (กร.) มีแผนกกิจการพลเรือนในกองยุทธการ ทําหนาที่รับผิดชอบงานฝาย

อํานวยการ และมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในความอํานวยการของแผนกกิจการพลเรือน ๖ ชุด 
ในสวนของ กองเรือภาคที่ ๑ ๒ และ ๓ มีกองกิจการพลเรือนในแตละกองเรือภาค ทําหนาที่
รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  

- กองเรือปองกันฝง ( กปฝ ) มีกองกิจการพลเรือน กปฝ. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ( นย ) มีกองกิจการพลเรือน บก.นย. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ จัดชุด
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนในความอํานวยการของกองกิจการพลเรือน 10 ชุด และมีกองรอย
ปฏิบัติการจิตวิทยา นย. ( รอย ปจว.นย.) ทําหนาที่ดําเนินการดาน ปจว. ทางยุทธวิธี สนับสนุนการ
ปฏิบัติของ นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจ เปนสวนรวม ในกองพลนาวิกโยธินมีฝายกิจการพลเรือน 
พล.นย. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการระดับกรม และ กองพันหรือเทียบเทามีฝายยุทธการของ
หนวยเปนผูรับผิดชอบ สําหรับกองรอยหรือเทียบเทามีผูรับผิดชอบโดยการ แตงตั้งนายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนเปนผูชวยตามความเหมาะสม  

- หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง (สอ./รฝ.) มีฝายกิจการพลเรือน สอ./รฝ. รับผิดชอบ 
งานฝายอํานวยการระดับกรม สวนในระดับกองพันหรือเทียบเทา และกองรอยหรือเทียบเทา จะ
ดําเนินการ เชนเดียวกับ นย.  

- ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) มีแผนกกิจการพลเรือนในกองยุทธการ รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.) มีแผนกกิจการพลเรือน รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ 
- ฐานทัพเรือสงขลา (ฐท.สข.) มีนายทหารกิจการพลเรือน บก.ฐท.สข. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  
- ฐานทัพเรือพังงา (ฐท.พง.) มีนายทหารกิจการพลเรือน ในแผนกยุทธการและการขาวรับผิดชอบ

งาน ฝายอํานวยการ  
- กรมอูหารเรือ (อร.) มีแผนกกิจการพลเรือนในกองกําลังพล อร. และมีนายทหารกิจการพลเรือน ใน

แผนกประชาสัมพันธของ อจปร.อร. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) มีนายทหารกิจการพลเรือนในฝายอํานวยการ สพ.ทร. 

รับผิดชอบ งานฝายอํานวยการ  
- กรมแพทยทหารเรือ (พร.) มีนายทหารกิจการพลเรือนในฝายอํานวยการ พร. รับผิดชอบงาน ฝาย

อํานวยการ  



- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) มีนายทหารกิจการพลเรือนใน รร.ชุมพลทหารเรือ และ ศูนยฝก
ทหารใหม รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  

- โรงเรียนนายเรือ (รร.นร ) มีนายทหารกิจการพลเรือน บก.รร.นร. รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ  
๔.๒ หนวยเฉพาะกิจ กําหนดอัตราการจัดเพื่อทําหนาที่ดานกิจการพลเรือน ดังนี้ 
- ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีฝายกิจการพลเรือน ศปก.ทร.รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ 

ในการประชาสัมพันธ และการชวยเหลือประชาชน 
- กองกําลังปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) มีกองกิจการพลเรือน กปช.จต. รับผิดชอบ 

งานฝายอํานวยการ 
- หนวยปฏิบัติการตามลําแมน้ําโขง (นปข.) มีแผนกกิจการพลเรือน บก.นปข. รับผิดชอบงาน ฝาย

อํานวยการ 
- หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต (ฉก.นย.ภต.) มีฝายกิจการพลเรือน ฉก.นย.ภต.รับผิดชอบงาน 

ฝายอํานวยการ  
- หนวยปฏิบัติการภาคใต (นปต.) มีนายทหารยุทธการหนวยปฏิบัติการภาคใต รับผิดชอบงาน ฝาย

อํานวยการ  
- หนวยเรือปฏิบัติการทะเลอันดามัน (นปอ.) มีนายทหารยุทธการหนวยเรือปฏิบัติการทะเลอันดามัน 

รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ หนวยเฉพาะกิจทั้ง ๖ หนวย ดังกลาวขางตน มีภารกิจหลักในการ
ปองกันชายแดนและรักษาความมั่นคงภายใน มีเปาหมายสนับสนุนแผนเตรียมพรอมแหงชาติและ
แผนยุทธการทางทหาร โดยเนนการพัฒนาพื้นที่และประชาชนให เกิดความพรอมตั้งแตในภาวะ
ปกติ เพื่อเตรียมรับปญหาความมั่นคงในลักษณะตาง ๆ ตามแผนปองกันประเทศ 

๕. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  
เปนกรมฝายอํานวยการ ทร. มีบทบาทหนาที่ตามที่ระบุไวในอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือ (อฉก.) ๖๑๐๐ 

กพร.ทร. ดังนี้  
๕.๑ ภารกิจ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรอืน 

งานดําเนินการทางสงครามการเมืองในหนวยทหาร การปฏิบัติการจิตวิทยา การชวยเหลือประชาชน การ
ประชาสัมพันธ การพัฒนาประเทศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมของกองทัพเรือ และสนับสนุนงานตามโครงการ 
พระราชดําริ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการกิจการพลเรือน และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

๕.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาที่ที่สําคัญ  
 ๕.๒.๑ กําหนดนโยบาย ในการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การ

ประชาสัมพันธ การชวยเหลือประชาชน งานการเมืองในหนวยทหาร การพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของกองทัพเรือ  

 ๕.๒.๒ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับ 



- การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การชวยเหลือประชาชน การประชาสัมพันธ 
และการปลูกฝงอุดมการณทางการเมืองในหนวยทหารของกองทัพเรือ ทั้งในดานการปองกัน 
ประเทศและการรักษาความสงบภายใน 

- งานการเมืองที่จําเปนตอการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ  
งานพัฒนาประเทศ การอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมของกองทัพเรือ งานโครงการ พระราชดําริ การฝกและ
ศึกษาดานกิจการพลเรือน งานการเมืองในหนวยทหาร การปฏิบัติการจิตวิทยา  
 ๕.๒.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับ  

- การวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในงานกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชา สัมพันธ 
และงานการเมืองในหนวยทหาร - กําหนดโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
กิจการพลเรือน การปฏิบัติการ จิตวิทยา การประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยา 
และงานการเมืองในหนวยทหาร  

- การพิทักษพื้นที่เขตหลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารเมื่อเกิดเหตุการณไมปกติ หรือใน
ยามสงคราม  

- การรวบรวมขอมูล และสถิติเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
- การปฏิบัติการกิจการพลเรือน งานการเมืองในหนวยทหาร การปฏิบัติการจิตวิทยา การชวยเหลือ

ประชาชน และการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยา 
๖. การปฏิบัติงานกิจการพลเรือนทหารเรือในภาวะปกติ  

เปนการดําเนินงานตามแผนกิจการพลเรือนที่ กพร.ทร. จัดทําขึ้นและเสนอ ทร. เพื่อขออนุมัติใชเปน
แผนปฏิบัติ งานประจําป โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้  

๖.๑ แผนปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
 ๖.๑.๑ งานจัดระเบียบประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรระบบ

การตอสู เบ็ดเสร็จของ ทร. ในทะเล จังหวัดชายทะเลและชายแดนที่ ทร. รับผิดชอบ ตามแผน เตรียมพรอม
แหงชาติ และแผนปองกันประเทศเพื่อการเตรียมพรอมตอภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก - งาน
คุมครองปองกันพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝง - งานอบรมไทยอาสาปองกันชาติในทะเล (ปจจุบันยัง
อยูในความรับผิดชอบของ ยก.ทร.) - งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) - งานเฝาตรวจและ
รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตปลอดภัยทางราชการของหนวย  

 ๖.๑.๒ งานสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล มี
วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการรักษากฎหมายภายในประเทศ ในทะเลอาณาเขตและกิจกรรมทางทะเล ไดแก 

- งานพัฒนาความสัมพันธกับประชาชนที่เกี่ยวของกับทะเล ใหเปนแหลงขาวสารสถานการณ ใน
ทะเล และในพื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายทะเล 

- งานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในทะเล ที่เจาหนาที่ทหารเรือไดรับมอบ 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ๒๙ ฉบับ ภายในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง  

 ๖.๒ แผนปฏิบัติการจิตวิทยาของ ทร.  



  ๖.๒.๑ งานเสริมสรางภาพลักษณของ ทร. มีวัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดี 
มีความ เชื่อมั่น และศรัทธาในแสนยานุภาพ บุคลากร ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานตางๆ ของกองทัพเรือ ไดแก - 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศจักรีในวโรกาสตาง ๆ กิจกรรมทางสังคมที่ ทร. ดําริขึ้น หรือใหการ
สนับสนุน - สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่อยูในกระแสความสนใจของประชาชน  
  ๖.๒.๒ งานมวลชนสัมพันธ มีวัตถุประสงค เพื่อดํารงความสัมพันธตอมวลชนของกองทัพเรือ
อยาง แนนแฟน และริเร่ิมจัดตั้งมวลชนใหมใหกองทัพเรืออยูเสมอ โดยเนนที่เยาวชนของชาติ ไดแก - งาน
รับรองมวลชนที่มาเยี่ยมหนวย - กิจกรรมสันทนาการ กับสื่อมวลชน - การจัดหนวย ปจว. และหนวยแพทย
เคลื่อนที่ - กิจกรรมคายเยาวชนลูกนาวี - งานแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแหงชาติ - งานสนับสนุน
ลูกเสือสมุทร - งานสนับสนุนนักศึกษาวิชาวิทยาการทหาร  
  ๖.๒.๓ งานสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงความสัมพันธตอเปาหมาย
และ มวลชนของกองทัพเรืออยางแนนแฟน และเสริมสรางภาพลักษณและแสดงออกถึงศักยภาพของกองทัพเรือ 
ไดแก  

- งานสนับสนุนตาง ๆ ตามขีดความสามารถของหนวย 
- - การสนับสนุนกําลังพลในงานสาธารณประโยชน 
- การเยี่ยมชมหนวยงาน ยุทโธปกรณ และการพักแรมในหนวยทหาร  
- การสนับสนุนยานพาหนะของทางราชการ  
- การจัดนิทรรศการ วงดนตรี ดุริยางค ยุทโธปกรณและสรรพาวุธ เพื่อการ ปจว./ปชส. 
-  การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร  

 ๖.๓ แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาของ ทร.  
  ๖.๓.๑ งานเผยแพร มีวัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาที่
กองทัพเรือ ดําเนินการหรือมีสวนรวม แกกําลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปโดยเนนกลุมที่ดําเนิน
ชีวิตหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวของกับทะเลในลักษณะเชิงรุกทั้งกอนปฏิบัติ ขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการฝกการปฏิบัติภารกิจ ในทะเล และงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ไดแก - การจัดทํารายการทาง
ส่ือโทรทัศน - การผลิตเอกสารประชาสัมพันธ - งานนิทรรศการ - งานตรวจสอบสภาพปญหาในพื้นที่เปาหมาย  
  ๖.๓.๒ งานสนับสนุนการเผยแพร มีวัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ ทร. 
ในทุกดาน โดยมุงสรางความเขาใจที่ดีตอสาธารณชน เพื่อใหประชาชนสนับสนุนและมีสวนรวมกับ ทร. มาก
ขึ้น ไดแก 

- สนับสนุนการผลิตทางสื่อโทรทัศน 
- สนับสนุนการกระจายเสียงทางวิทยุ  
- สนับสนุนดานขอมูลทางประวัติศาสตร ภาพและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  
- สนับสนุนอื่น ๆ ตามขีดความสามารถของหนวยเพื่อการประชาสัมพันธ  

 ๖.๔ แผนปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน  



  ๖.๔.๑ งานชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย มีวัตถุประสงค เพื่อระงับและบรรเทาความสูญเสีย
ตอชีวิต และ ทรัพยสินของประชาชนและของรัฐตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติจากภัยพิบัติตาง ๆ ไดแก - การ
ชวยเหลือผูประสบภัยแลง - การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของ ยก.ทร.) - การ
ชวยเหลือผูประสบวาตภัย - สนับสนุนงานดับไฟปา - สนับสนุนการชวยเหลือผูประสบภัยในแมน้ํา - การคนหา
และชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล (Search and rescue) - สนับสนุนการปองกันและขจัดคราบน้ํามัน/มลพิษทาง
ทะเล  
  ๖.๔.๒ งานชวยเหลือผูประสบภัยคุกคามเฉพาะพื้นที่ มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันความสูญเสีย
และ บรรเทาความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของรัฐหรือของประชาชนทั่วไปในบริเวณที่เกิดภัยคุกคาม พื้นที่
สําคัญ ทาง เศรษฐกิจที่ ทร. ไดรับมอบหมายใหดูแลรักษา และบริเวณชายแดนทั้งบนบกและในทะเล ไดแก - 
งานสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือน - การชวยเหลือผูประสบภัยจากการสูรบตามแนวชายแดน - การ
ชวยเหลือผูประสบภัยจากการกอการรายทุกรูปแบบในประเทศ - การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยทาง
อากาศ - สนับสนุนการชวยเหลือและคุมครองเรือประมงที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต ใหมีความมั่นคง ในการ
ประกอบอาชีพในทะเล  
 ๖.๕ แผนปฏิบัติการงานการเมืองในหนวยทหาร งานปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางอุดมการณประชาธิปไตย เพื่อให กําลังพลและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบยึดมั่นและศรัทธาใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดแก - โครงการศึกษาอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ - งานสนับสนุนการหาเสียงของพรรคการเมืองใน
พื้นที่พักอาศัยของขาราชการ  
๖.๖ แผนปฏิบัติการเผยแพรวิทยาการดานกิจการพลเรือน มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกําลังพล 
ทร. ใหมีประสิทธิภาพในงานดานกิจการพลเรือน ไดแก 

- งานสัมมนาบุคลากรดานกิจการพลเรือนของ ทร.  
- หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน  
- หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา  
- หลักสูตรกิจการพลเรือนสําหรับชั้นประทวน  
- การศึกษา อบรม และดูงานดานกิจการพลเรือนภายนอก ทร. ทั้งในและตางประเทศ  

 ๖.๗ แผนปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
  ๖.๗.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ ทร. มีวัตถุประสงค เพื่อสนองตอบ
ตอ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ ทุกพระองค โดยใชกําลังพลและทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มขีดความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก  

- งานสนับสนุนแผนงานโครงการน้ําพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวพระราชดําริ - งานประสานงานและดูแลศูนยศิลปาชีพ ๑๒ แหง ตามที่กองศิลปาชีพ สํานักราช
เลขาธิการ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มอบหมาย  



- โครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา ๕ , ๖ และ ๗ - โครงการทับทิมสยาม ๐๑ - โครงการอุทยานใต
ทะเลจุฬาภรณ ๓๖, ๓๙  

 ๖.๘ แผนปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง  
  ๖.๘.๑ งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลของระบบนิเวศนเกาะ เปนแหลงอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและชีวภาพ บนเกาะในอาวไทยและฝงอันดามัน อันจะเปนประโยชนในดานการคุมครอง
สิทธิบัตรพันธุกรรมพืชของชาติ และ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก  

- งานสํารวจ ปกปก รักษาพันธุกรรมพืชและชีวภาพทางทะเล บนหมูเกาะตางๆ ทั้งในอาวไทย และ
ทะเลอันดามัน  

- งานกอสรางอาคารเรือนเพาะชํา เพื่อใชเปนแหลงศึกษาคนควา และการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ ใหกับประชาชนและเยาวชนทั่วไป  

  ๖.๘.๒ งานสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมทางทะเล และชายฝงของ ทร. มี
วัตถุประสงคเพื่อ กําหนดเปาหมาย นโยบาย รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแล การอนุรักษและ
พัฒนาสภาพแวดลอม ในทะเลและชายฝง ดานอาวไทยและทะเลอันดามัน ไดแก  

- วางแผน  จัดทําโครงการ  งบประมาณ  และประสานการปฏิบัติใหกับคณะกรรมการและ 
อนุกรรมการทุกฝายที่เกี่ยวของ  

- เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในทะเล และ
ชายฝง  

  ๖.๘.๓ งานอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมในทะเล มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและพัฒนา
สภาพ แวดลอมในทะเล อาทิ ปะการัง อุทยานใตทะเล ความสะอาดทองทะเล วิจัยการปลูกปะการังและพืชใตน้ํา 
ตลอดจน ศึกษา วิจัย เพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในทะเล ไดแก  

- โครงการอุทยานใตทะเลอาวไทยตอนบน  
- โครงการอุทยานใตทะเลอาวไทยตอนลาง  
- โครงการอุทยานใตทะเลดานทะเลอันดามัน  
- โครงการอุทยานใตทะเลพื้นที่สัตหีบและบริเวณใกลเคียง  
- งานฟนฟูปะการังและพืชใตทะเล  

  ๖.๘.๔ งานอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมชายฝง มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอม ชายฝงทะเล อาทิ การปลูกปาชายเลน การปลูกปาบก การกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก  

- งานปลูกปาชายเลน  
- งานปลูกปาบก กิจกรรมทําความสะอาดชายหาดในพื้นที่ตาง ๆ  

  ๖.๘.๕ งานอนุรักษพันธุสัตวทะเล มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษพันธุสัตวทะเล อาทิ การ
เพาะเลี้ยง การรักษาพันธุ การแจกจาย และการปลอยเตาทะเล หอยทะเลคืนสูธรรมชาติ ไดแก  

- งานอนุรักษพันธุเตาทะเล  



- งานอนุรักษพันธุหอยทะเล  
  ๖.๘.๖ งานอนุรักษสภาพแวดลอมในแมน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษสภาพแวดลอมในแมน้ํา
บริเวณ ที่มีหนวย ทร. และพื้นที่ใกลเคียง ไดแก 

- การกําจัดสิ่งปฏิกูลในแมน้ําเจาพระยาบริเวณ บก.ทร. และพื้นที่ใกลเคียง  
- การสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมใหกับประชาชน 

๗. การจัดทําแผนกิจการพลเรือนทหารเรือ  
กพร.ทร. จะรวบรวมและจัดทําแผนกิจการพลเรือนโดยพิจารณาจากนโยบายหนวยเหนือ นโยบาย ทร.  

(ดานกิจการพลเรือน) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ทร.พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ระเบียบปฏิบัติประจํา 
ดานกิจการพลเรือน (รปจ.ทร.๑ ตอนที่ ๘) และผลสรุปจากการวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติในปที่ผานมา 
เปนแนวทางในการจัดทําและเสนอขออนุมัติ ทร. ใชเปนแผนปฏิบัติงานประจําปใหหนวยยึดถือปฏิบัติ โดยใช 
แบบฟอรมที่กําหนดไวใน รปจ.ทร.๑ ตอนที่ ๘ ในการเสนอแผนงาน ดังนี้  



(ตัวอยาง) 
แบบฟอรมการเสนอแผนงาน  

๑. หนวยที่รับผิดชอบ  
 ๑.๑ หนวยอํานวยการ  
 ๑.๒ หนวยดําเนินการ  
๒. วัตถุประสงค  
๓. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔. กลุมเปาหมาย  
 ๔.๑  
 ๔.๒  
๕. ลักษณะของงานที่ดําเนินการ  
 ๕.๑  
 ๕.๒  
 ๕.๓  
๖. การใชทรัพยากร  
 ๖.๑ งบประมาณ (รายละเอียดตามผนวก)  
 ๖.๒ ทรัพยากรของ ทร.  

 ๖.๒.๑  
 ๖.๒.๒  

 ๖.๓ ทรัพยากรจากหนวยอ่ืน  
 ๖.๓.๑  
 ๖.๓.๒  

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 ๗.๑  
 ๗.๒  
๘. การติดตามประเมินผล  
 ๘.๑  
 ๘.๒  



๘. การเสนอความตองการงบประมาณดานกิจการพลเรือน  
๘.๑ กพร.ทร.ในฐานะ “ หนวยรับผิดชอบงบประมาณ ” จะรวบรวมความตองการงบประมาณในสาย

งาน กิจการพลเรือนจากหนวยตางๆ ซ่ึงเปน “ หนวยถืองบประมาณ ” ไดแก หนวยปกติจํานวน ๑๕ หนวย คือ 
สลก.ทร. กพร.ทร. กร. กปฝ. นย. สอ./รฝ. ฐท.สส. ฐท.กท. ฐท.สข. ฐท.พง. อร. สพ.ทร. พร. ยศ.ทร. รร.นร. และ 
หนวยเฉพาะกิจ จํานวน ๑๕ หนวย คือ ฉก.นย.ภต. ศปศ.๖๑ ฉก.นย..๔๑๑ มรภ.๓๘๑ กปช.จต. นปข. กภ.๑ กร. 
กภ.๒ กร. กภ.๓ กร. มวบ.กภ.๓ กร. มชด. ศปชล.ทพ. กปฝ. ฉก.กร.๓๖๑ และ ฉก.สอ./รฝ. เพื่อจัดทําคําขอและ
เสนอของบประมาณดังนี้  

 ๘.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานดํารงสภาพกําลังทหาร กลุมงบงานการเมืองและการ
ประชาสัมพันธ งบงานเผยแพรกิจการทหาร ยอดคาใชจาย ปจว./ปชส. (รหัส ๕๕๒) หมวดคาตอบแทน ใชสอย 
และวัสดุ และ หมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง  

 ๘.๑.๒ แผนงานปองกันราชอาณาจักร งานโครงการพิเศษ กลุมงบงานโครงการพิเศษ งบงาน
โครงการ พิเศษ ยอดคาใชจายการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง (รหัส ๓๘๔) หมวด
รายจายอื่น ๘.๑.๓ งบประจํา เฉพาะในสวนของ กพร.ทร. (รหัสตางๆ)  

๘.๒ การกําหนดหวงเวลาการจัดทําคําของบประมาณประจําปของ กพร.ทร. มีดังนี้  
 ๘.๒.๑ ประมาณเดือน พ.ค. ของแตละป สปช.ทร. จะแจงวงเงินจัดสรรยอดคาใชจายที่เกี่ยวของ 

ของปถัดไป ให กพร.ทร. ซ่ึงเปนหนวยรับผิดชอบงบประมาณพิจารณา  
 ๘.๒.๒ ประมาณเดือน มิ.ย. กพร.ทร. จะแจงยืนยันวงเงินและขอใหหนวยถืองบประมาณเสนอ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณมายัง กพร.ทร. เพื่อรวบรวมและเตรียมการจัดทําคําขอ 
งบประมาณประจําป  

 ๘.๒.๓ เมื่อ กพร.ทร. รวบรวมและพิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนใชจาย
งบประมาณ ประจําปตามวงเงินจัดสรรที่ สปช.ทร. แจงมาเรียบรอยแลวจึงเสนอ ทร. (ผาน กบ.ทร.และ 
สปช.ทร.) เพื่อขออนุมัติใช เปนแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณประจําปตอไป (ประมาณ ก.ค.- ส.ค.)  

 ๘.๒.๔ เมื่อ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณประจําปแลว กพร.ทร. จะ
แจกจาย แผนฯ ใหกับหนวยเกี่ยวของ และจัดประชุมชี้แจงแผนฯ ตอไป  
๙. การรายงานผลการปฏิบัติ  

นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจ รายงานผลการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใน 
รปจ.ทร. ๑ ตอนที่ ๘ (ดานกิจการพลเรือน) โดยเสนอ ทร. ผาน กพร.ทร.ทุกเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป เพื่อ กพร.ทร. จะดําเนินการรวบรวมเสนอ กอ.รมน. และ กร.ทหาร ตอไป  



(ตัวอยาง) 
แบบฟอรมการรายงาน 

๑. การปฏิบัติงานกิจการพลเรือน  
ก. งานจัดระเบียบประชาชนและทรัพยากร  
ข. งานสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเขตจังหวัด ชายแดนที่ 

ทร.รับผิดชอบ  
๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา  
ก. งานเสริมสรางภาพลักษณ ทร.  
ข. งานมวลชนสัมพันธ  
ค. งานสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา  
๓. การประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยา  
ก. งานเผยแพร  
ข. งานสนับสนุนการเผยแพร  
๔. การชวยเหลือประชาชน  
ก. งานชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  
ข. งานชวยเหลือผูประสบภัยคุกคามเฉพาะพื้นที่  
๕. งานการเมืองในหนวยทหาร งานปลูกฝงอุดมการณการปกครอง  
๖. งานเผยแพรวิทยาการกิจการพลเรือน  
๗. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
ก. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ ทร.  
ข. งานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับ

ปจจุบัน  
๘. การอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง  
ก. งานอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมในทะเล  
ข.  งานอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมชายฝง  
ค.  งานอนุรักษพันธุสัตวทะเล  
ง. งานอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ ทร. อุปสรรค และขอขัดของในการ

ดําเนินงาน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ  
หมายเหตุ การรายงานฯ ตามหัวขอขางตนขอใหระบุรายละเอียดการปฏิบัติอ่ืนๆ ดวย เชน ว./ด./ป.ที่ปฏิบัติ ช่ือ
หนวย หรือบุคคล สถานที่ และ งป. ที่ใชจายไปในแตละกิจกรรม  
 

     



บทท่ี ๓  
กิจการพลเรือนทหารเรือในภาวะสงคราม 

 ในภาวะสงครามการดําเนินงานกิจการพลเรือนจะใชการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการ
จิตวิทยา และการประชาสัมพันธเปนหลัก เพื่อใหสามารถสนับสนุนหรือเกื้อกูลตอภารกิจทางยุทธวิธีของหนวย 
โดยเขา ดําเนินการตอประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนสวนราชการในการปองกันภัยฝาย
พลเรือนดังน 
๑. การปฏิบัตกิารกิจการพลเรือน  

มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร คุมครองประชาชนใหมีความปลอดภัย ลด
อิทธิพล ของฝายตรงขามในพื้นที่และรักษาระเบียบขอบังคับ ตลอดจนความปลอดภัยตางๆ ในพื้นที่ที่หนวย
ทหารปฏิบัติ การอยู การปฏิบัติมีดังนี้  

๑.๑ จัดกําลังพลจาก กพร.ทร. สมทบฝายกิจการพลเรือน ศปก.ทร. ทําหนาที่เปนศูนยประสานการ
ปฏิบัติงาน กิจการพลเรือนในการวางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับดูแล การปฏิบัติงานกิจการพล
เรือนของหนวย ตางๆ ใน ทร. ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหนวยเหนือ หนวยขางเคียง และฝายพลเรือน  

๑.๒ ประสานกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในการพิทักษพื้นที่สวนหลัง และสนับสนุนการ
อพยพ ประชาชนออกนอกพื้นที่การรบ ทั้งทางบกและทางเรือไปยังพื้นที่รับการอพยพตามเสนทางที่กําหนด 
หรือชองทาง ที่ปลอดภัย  

 ๑.๒.๑ พื้นที่สวนหลัง เปนสวนหนึ่งของการจัดพื้นที่เพื่อการปองกันประเทศ หมายถึงพื้นที่
หลังแนวที่ ไมยอมใหขาศึกผาน และรวมถึงพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งมีความสําคัญเพราะเปนที่ตั้งของ
สวนสนับสนุนทั้งปวง ศูนยกลางของระบบปองกันประเทศ แหลงทรัพยากรและพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ปม
คมนาคมทั้งทางบกและ ในทะเล ตลอดจนการปฏิบัติการทั้งปวงอันเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังของชาติเพื่อ
การปองกันประเทศ และการ ดํารงอยูของประชาชน พื้นที่สวนหลังนี้เปนพื้นที่ที่ฝายขาศึกมุงที่จะเขาทําลายเพื่อ
หวังผลในการลดศักยภาพ การทําสงครามของฝายเรา เพื่อสนับสนุนกําลังรบตามแบบ นอกจากนี้ยังมุงทําลาย
ขวัญและกอใหเกิดความ ระส่ําระสายในพื้นที่ของฝายเรา  

 ๑.๒.๒ การพิทักษพื้นที่สวนหลัง เปนการปองกันในเชิงรับ โดยใชมาตรการทั้งปวงเพื่อปองกัน
หรือ ควบคุมความเสียหายในพื้นที่สวนหลังใหมีความปลอดภัย หรือไดรับความเสียหายนอยที่สุดจากการโจมตี
ของขาศึก ซ่ึงอาจจะกระทํากอน ระหวางหรือภายหลังการปฏิบัติการของขาศึกที่กระทําตอฝายเราโดยมิใหเสีย
ภารกิจหลัก ทั้งนี้ จะไมรวมถึงการปองกันภัยทางอากาศในเชิงรุกและการปองกันการปฏิบัติการขนาดใหญของ
ขาศึก การพิทักษพื้นที่ สวนหลังจะดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอนตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม ถือเปน
ความรับผิดชอบของ ทุกสวนราชการและประชาชนที่จะตองดําเนินการ ดังนั้นการผนึกกําลังเพื่อการตอสู
เบ็ดเสร็จของทุกฝายจึงเปนสิ่งจําเปน  

 ๑.๒.๓ สนับสนุนกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในการลําเลียงผูอพยพบริเวณชายแดน 
ดานจังหวัดจันทบุรี และตราด บริเวณชายฝงทะเลและใกลเคียงออกจากพื้นที่อันตราย ตามคําสั่งและนโยบาย
ของ หนวยควบคุมทางยุทธการ หรือหากเปนการลําเลียงทางเรือ ทร.จะเปนผูกําหนดเสนทางการลําเลียงเพื่อมิให



กีดขวาง การปฏิบัติการทางทหารของฝายเราและหลีกเลี่ยงอันตรายจากภัยสงคราม โดยประสานการปฏิบัติกับ
ศูนยปฏิบัติการ พิทักษพื้นที่สวนหลังของจังหวัดและอําเภอ (แปรสภาพมาจากกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนของจังหวัดและ อําเภอ) และใชพาหนะของฝายพลเรือนเปนหลัก ทั้งนี้การปฏิบัติจะรวมถึงการคุมครอง 
การสงกําลังบํารุง และ การบริการทางสายการแพทยในระหวางดําเนินการอพยพดวย  

๑.๓ ลดอิทธิพลของฝายตรงขามในพื้นที่โดยใชนโยบายทางการเมืองเปนหลัก และใชการปฏิบัติการ
ทางทหาร เปนการปองปรามเพื่อสรางความปลอดภัยแกประชาชน  

๑.๔ ใหความชวยเหลือหรือดําเนินการตามความจําเปนในการควบคุมหนวยงาน และเจาหนาที่ทองถ่ิน
เพื่อ สถาปนาหรือดํารงไวซ่ึงกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความปลอดภัย การสาธารณะและความตอเนื่องในการ 
ปกครองทองถ่ิน  

๑.๕ เมื่อมีการประกาศใชแผนปองกันประเทศแลว สามารถควบคุมและใชทรัพยากรพลเรือนในทองถ่ิน 
เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตาม พ.ร.บ. การเกณฑชวยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ และ พ.ร.บ. กฏ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ตลอดจนคุมครองปองกันมิใหขาศึกเขายึดครองหรือนําไปใชประโยชนได เชน การใช
ขายการติดตอ ส่ือสารของกรมประมง กรมไปรษณียโทรเลข เรือพาณิชย เรือประมง ประกอบการสื่อสารปกติ
ของ ทร. การ ควบคุมเรือพาณิชยและเรือประมงเพื่อการลําเลียงทางยุทธการและทางธุรการ การใชทาเรือ อูซอม 
และสิ่งอํานวย ความสะดวกตางๆ เพื่อการสงกําลังบํารุง 
๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา  

เปนการปฏิบัติการในพื้นที่และขอบเขตรับผิดชอบของ ทร. มีความมุงหมายเพื่อใหประชาชนใหการ 
สนับสนุนการปฏิบัติการปองกันประเทศของ ทร. โดยมีศูนยประสานการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนที่จัดตั้งขึ้น
ใน ศปก.ทร. ทําหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติการจิตวิทยาของหนวยตางๆ 
ใน ทร. ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหนวยเหนือและหนวยขางเคียง เพื่อใหการปฏิบัติการจิตวิทยาในทุก
ระดับ มี ความเหมาะสมและสอดคลองกัน กลุมเปาหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับยุทธวิธี คือ
ประชาชนในพื้นที่ ฝายเราโดยเฉพาะผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมง ทหาร กําลังกึ่งทหาร ประชาชน และทหาร
ในพื้นที่ที่ฝายขาศึก ยึดครอง มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเชื่อมั่นในชัยชนะและบํารุงขวัญทหารฝายเรา ปลุกใจ
ใหกําลังกึ่งทหาร และ ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร กระตุนและสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนใหมีความกลาหาญ เสียสละและใหความรวมมือกับทางราชการในการปองกันประเทศ สวนในระดับ
ยุทธศาสตรกลุมเปาหมายคือประเทศ ที่เปนกลาง สมาชิกอาเซียน และสมาชิกองคการสหประชาชาติ มี
วัตถุประสงคเพื่อแสวงหาแนวรวมและพันธมิตร สรางกระแสกดดันและกลุมพลังตอตานฝายตรงขามจาก
ประชาคมโลก สรางภาพพจนที่ดีและสนับสนุนบทบาท ของ ประเทศไทย 
๓. การประชาสัมพันธ  

เปนการปฏิบัติการในพื้นที่และขอบเขตรับผิดชอบของ ทร. มีความมุงหมายเพื่อใหประชาชนทั่วไป 
กลุมองคกร เอกชน ส่ือมวลชนทุกแขนงทั้งในและตางประเทศ กลุมประเทศที่เปนกลาง สมาชิกอาเซียน และ
สมาชิกองคการ สหประชาชาติไดรับทราบและเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการใชกําลังในการ
ปองกันประเทศจากการ รุกรานทางทหารของ ทร. โดยมีศูนยประสานการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนที่จัดตั้งขึ้น



ใน ศปก.ทร. ทําหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการประชาสัมพันธของหนวยตางๆ ใน 
ทร. ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับ หนวยเหนือ และหนวยขางเคียง การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การ
ปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชา สัมพันธในภาวะสงครามนี้จะเปนการปฏิบัติตามแผนที่ระบุไวในผนวก
ประกอบแผน / คําสั่งยุทธการ 
๔. การจัดหนวย  

ความแตกตางในยุทธศาสตรการปองกันประเทศระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา คือการกําหนด
พื้นที่ การรบ ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดพื้นที่การรบไวภายนอกประเทศ การดําเนินงานกิจการพลเรือน
จึงมุงไปสู การสนับสนุนการรบโดยตรง ในการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติการทางทหาร การพิทักษพื้นที่
สวนหลัง (สวนสนับสนุนตางๆ ในพื้นที่การรบ) และการปกครองดินแดนที่ไดจากการยึดครอง จึงจําเปนตอง
จัดตั้งหนวยกิจการ พลเรือนขึ้นมาโดยเฉพาะ เชน กองพลนอยกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองพันและ
กองรอยกิจการพลเรือน เพื่อปฏิบัติงานกิจการพลเรือนสนับสนุนหนวยทางยุทธวิธี แตสําหรับประเทศไทยไมมี
นโยบายที่จะรุกรานประเทศอื่น และใชยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defence Strategic) ดวยการผนึก
กําลังจากทุกฝายในการปองกัน ประเทศ ซ่ึงประกอบดวยกําลังรบหลัก กําลังประจําถ่ิน และกําลังประชาชนที่
ไดรับการฝกแลวมาใชผสมผสานกัน อยางมีแผน และดวยการสนับสนุนอยางตอเนื่องทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา และจากขอจํากัด ทางภูมิศาสตรทําใหมีแนวทางการตอสูเปนการตั้งรับในเชิงรุก 
ดังนั้นการดําเนินงานกิจการพลเรือนของกองทัพไทย สวนใหญจึงเปนงานที่ เกี่ยวของกับฝายพลเรือน
ภายในประเทศ ในการสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือนใหรอดพน จากการโจมตีจากฝายตรงขาม การ
ชวยเหลือและสนับสนุนฝายพลเรือนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ควบคุมและใชทรัพยากรพลเรือนในทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และเมื่อสถานการณกลับเขา
สูภาวะปกติหรือเมื่อหมดความจําเปนแลวจะตองรีบดําเนินการสงมอบความรับผิดชอบ ใหกับสวนราชการพล
เรือนที่มีหนาที่โดยตรงตอไป เมื่อประกาศใชแผนปองกันประเทศแลว ทร. จะจัดกําลังพลจาก กพร.ทร. สมทบ
เพิ่มเติมในฝายกิจการพลเรือน ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ (ฝกร.ศปก.ทร.) เพื่อทําหนาที่เปนศูนยประสานการ
ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน การปฏิบัติ การจิตวิทยาและการประชาสัมพันธของหนวยตางๆใน ทร. ตลอดจน
ประสานการปฏิบัติกับหนวยเหนือ หนวยขางเคียง และฝายพลเรือน นอกจากนี้ยังจัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
ขึ้นมาตามความจําเปนของสถานการณ โดยใชกําลังพลจาก นขต.ทร. ที่มีขีดความสามารถและสอดคลองกับ
ภารกิจหลักที่หนวยดําเนินการอยูแลวในภาวะปกติทําหนาที่ในบางอยาง เชน ชุดควบคุมผูอพยพทางทะเล 
สํานักงานควบคุมเรือพาณิชยของฐานทัพเรือตางๆ หนวยควบคุมเรือพาณิชย และเรือประมง (ทางยุทธการ) ศูนย
ประสานการพิทักษพื้นที่สวนหลัง / ศปก.ทร. ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ และอื่นๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่
กําหนดไวในผนวกกิจการพลเรือนประกอบแผน / คําสั่งยุทธการ เทานั้น 
๕. การประมาณการกิจการพลเรือนทหารเรือในภาวะสงคราม  

ความรับผิดชอบงานฝายอํานวยการกิจการพลเรือนในภาวะสงคราม จะดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ของ กรรมวิธีในการแกไขปญหาทางทหารเชนเดียวกับฝายอํานวยการอื่น เชน การใหขาวสารขั้นตน การทํา
ประมาณการ การจัดทําผนวกประกอบแผน / คําสั่งยุทธการ ตลอดจนการประสานและกํากับดูแลงานที่อยูใน



ความรับผิดชอบ ทางฝายอํานวยการของตนใหสามารถสนับสนุนและเกื้อกูลตอการบรรลุภารกิจของหนวย 
ดังนั้นฝายกิจการพลเรือน จําเปนตองทําความเขาใจในผลการวิเคราะหภารกิจของผูบังคับบัญชาอยางชัดเจน
ถูกตอง จนสามารถพิจารณากําหนด งานในหนาที่ที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของตนไดอยางเหมาะสม 
หรือสามารถเสนอแนะงานหรือกิจเฉพาะ เพิ่มเติมไดตามความจําเปน ซ่ึงผลผลิตของการดําเนินการจะออกมาใน
รูปแบบของการจัดทําผนวกกิจการพลเรือน ประกอบแผน / คําสั่งยุทธการ  

๕.๑ การใหขาวสารขั้นตน จะเปนการเสนอแนะขอมูล รายละเอียด และสถานการณดานกิจการพลเรือน 
โดยมีความมุงหมาย เพื่อตองการใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลสําคัญดานกิจการพลเรือนที่จําเปนตองทราบ 
สําหรับใชในการประมาณ สถานการณ และเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลสําคัญในระหวางฝายอํานวยการดวยกัน 
สําหรับใชในการประมาณการ โดยมีแนวทางการใหขาวสารขางตน ดังนี้  

 ๕.๑.๑ ลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ หรือพื้นที่รับผิดชอบ จะเปนการแถลงเกี่ยวกับการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา  

 ๕.๑.๒ ภารกิจสําคัญในสายงานกิจการพลเรือน ที่คาดวาจะตองกระทํา  
 ๕.๑.๓ เร่ืองสําคัญที่ควรใหความสนใจหรือควรเพงเล็งเปนพิเศษ  
๕.๒ การทําประมาณการกิจการพลเรือน เมื่อผูบังคับบัญชาไดทําการวิเคราะหภารกิจ และใหแนวทาง

ในการวางแผนแกผูบังคับบัญชาหนวยรอง แลว ฝายกิจการพลเรือนจะทํา “ประมาณการกิจการพลเรือน” คือการ
พิสูจนทราบปจจัยตางๆ ดานกิจการพลเรือน ที่มีอิทธิพลตอทางเลือกที่นําไปสูหนทางปฏิบัติ และการรางขอ
สรุปวาปจจัยเหลานี้จะสงเสริมหรือขัดขวางหนทาง ปฏิบัติของเราและของขาศึกอยางไร โดยการพิสูจนทราบนี้
จะตองอยูในขอบเขตของภารกิจซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับ สวนราชการพลเรือน ประชาชน และทรัพยากรใน
พื้นที่นั่นเอง โดยอาจแบงแยกออกเปนดานการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ทั้งนี้ปจจัยที่ควรพิจารณา
จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการยุทธแตละครั้ง เชนตัวอยางดังตอไปนี้  

 ๕.๒.๑ ภูมิประเทศทางทหารที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน รวมทั้งอุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ของฝายเรา  

 ๕.๒.๒ การปองกันการกีดขวางการรบ (ผูอพยพ , ผูล้ีภัย)  
 ๕.๒.๓ การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ (แรงงานพลเรือน, ผลผลิตในพื้นที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกอื่นๆ )  
 ๕.๒.๔ ผลดี ผลเสีย ดาน ปจว.  
 ๕.๒.๕ ความเสียหายของฝายพลเรือนที่เกิดจากการรบ และมีผลตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

ทางดาน การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค  
 ๕.๒.๖ ความเกื้อกูลตอการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนในอนาคต  
 ๕.๒.๗ ความลอแหลมตอการ ปจว./ การโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม  
 ๕.๒.๘ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการเมือง (เครื่องมือ / หนวยปฏิบัติ)  
 ๕.๒.๙ การสรางพลังมวลชน  
 ๕.๒.๑๐ ความงายในการพิทักษประชาชนและทรัพยากร  



 ๕.๒.๑๑ ปจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร (Demography) คือ การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะของ 
พลเมืองในพื้นที่ปฏิบัติการ ทัศนคติ จํานวนประชากร อายุ การประกอบกันของชาติ การใชภาษา การอานออก 
เขียนได การกระจายการนับถือศาสนา จํานวนประชากรเปรียบเทียบระหวางในเมืองและชนบท ความหนาแนน
ของประชากร การอพยพยายถ่ินฐาน การเพิ่มปริมาณของประชากร คุณภาพชีวิต สภาพขวัญกําลังใจ การ
สุขาภิบาล เปนตน  

 ๕.๒.๑๒ ปจจัยการเมือง ไดแก คุณลักษณะของระบบการเมือง เชน ระบบรัฐบาล ฝาย บริหาร 
ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ รูปแบบของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง
และผูนําพรรค พรรคฝายคานและฝายที่กดดันรัฐบาล กลุมการคาตางๆ สิทธิมนุษยชน เสถียรภาพทางการเมือง 
ภัยคุกคามภายในประเทศ เชน นักการเมืองหัวรุนแรง ผูกอการราย พวกใตดิน อาชญากรรมที่รุนแรง ขบวน
การคายาเสพติด รวมทั้งภัยคุกคามภายนอก เชน ความขัดแยงเรื่องพรมแดน ขอขัดแยงดานทรัพยากร เปนตน  

 ๕.๒.๑๓ การทูต (Diplomacy) ไดแก ลักษณะจุดยืนทางดานการทูตของประเทศ ความสัมพันธ
กับ ตางประเทศและพันธมิตร ประเทศที่มีขอตกลงแบบทวิภาคี ตัวแทนดานการทูต หัวขอดานกฎหมาย ระหวาง
ประเทศรวมทั้งปญหาอื่น ๆ เชน การอางสิทธิทางทะเล การประกาศไมฝกใฝฝายใด เปนตน  

 ๕.๒.๑๔ เศรษฐกิจ ไดแก อุตสาหกรรมการปองกันประเทศ งบประมาณดานการวิจัยและ
พัฒนาทางการทหาร การผลิตอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง เชน อาวุธนิวเคลียร เคมี ชีวะ อุตสาหกรรม
อากาศยาน อุตสาหกรรมการตอเรือ อูซอมเรือ  

 ๕.๒.๑๕ วัฒนธรรม โดยพรรณนาและวิเคราะหคานิยมทางวัฒนธรรม การยึดมั่นหรือการ 
เสื่อมถอย ทางวัฒนธรรม ส่ิงที่ออนไหวงาย และผลกระทบจากความแตกตางดานวัฒนธรรมของชนกลุมนอย 
เปนตน  

 ๕.๒.๑๖ ลัทธิ โดยพรรณนาและวิเคราะหคุณสมบัติของลัทธิทางการเมือง จุดเขมแข็ง และ จุด
ออนแอ รวมทั้งจุดเปราะบาง  

 ๕.๒.๑๗ ลัทธิชาตินิยม โดยพรรณาอยางสั้นๆ และวิเคราะหแงมุมหลักของความมีชาตินิยม 
ของประชาชน ในประเทศเปาหมาย รวมทั้งจุดเขมแข็ง จุดออนแอ และจุดเปราะบาง  

 ๕.๒.๑๘ ดานสังคม สภาพดานสังคมนับวาเปนตัวแปรอยางกวางขวาง ตั้งแตในดานความรูและ
อัตราการศึกษาของประชากร โครงสรางดานการศึกษา ความสามารถในการดํารงขวัญของประชากรที่จะทน ตอ
การยืดเยื้อของสงคราม ไปจนถึงภาวะดานสุขภาพและสุขาภิบาลที่ฝายเราจะตองประสบในพื้นที่ปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ยังมีเร่ืองในดานภาษา สถาบันทางสังคมที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติของฝายเราซึ่งจะตองนํามา
พิจารณารวมดวย  

 ๕.๒.๑๙ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แมวาเรื่องนี้จะมีผลกระทบแบบทันทีทันใดในพื้นที่ 
เปาหมายคอนขางนอยมาก แตอาจมีผลกระทบในระยะยาวหากประชากรมีความชํานาญดานเทคนิคและมี
ทรัพยากรมนุษย รวมทั้งสิ่งอํานวย ความสะดวกที่สามารถนํามาใชประโยชนได ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการเลือก
ปฏิบัติของฝายเรา  



 ๕.๒.๒๐ ปจจัยกําลัง (Factor Force) จะเปนการพิจารณาถึงการผนึกกําลังของทุกหมูเหลา ใน
ระบบ การปองกันรวมกับฝายพลเรือน เชน การประสานแผนพิทักษพื้นที่สวนหลังกับการปองกันภัยฝายพล
เรือน การควบคุมการอพยพพลเรือน การลําเลียงทางธุรการ ความสัมพันธระหวางพลเรือนทหาร การทํา
ประมาณการไมมีแบบฟอรมอยางเปนทางการที่แนนอน สามารถกระทําไดทั้งดวยวาจา หรือเปน ลายลักษณ
อักษร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยเวลา รายละเอียดความยุงยากซับซอนของการปฏิบัติ แตหากมีเวลาเพียงพอและเพื่อ
ประโยชนในการประสานงาน อาจมีการแจกจายเอกสารประมาณการของฝายกิจการพลเรือนเปนลายลักษณ
อักษรใหกับฝายอํานวยการในแตละสายดวยก็ได โดยไมถือวาเปนคําสั่งของหนวยเปนแตเพียงเอกสารเพื่อการ
ประสานงานเทานั้น 
๖. การจัดทําผนวกกิจการพลเรือน  

ผนวกกิจการพลเรือนอาจจะประกอบดวยอนุผนวกตางๆ เชน การกิจการพลเรือน การปฏิบัติการ
จิตวิทยา การประชาสัมพันธ การอพยพประชาชน หรืออ่ืนๆ ประกอบเพิ่มเติมตามความจําเปน แบบฟอรมที่ใช
ถาเปน การแยกการแจกจายจะมีลักษณะเชนเดียวกับแบบฟอรมของแผน / คําสั่งยุทธการ แตถาแจกจายพรอมกับ
แผน / คําสั่งยุทธการ จะไมมีหัวเร่ืองและทายเรื่อง  



(ตัวอยาง) 
แบบฟอรมผนวกกิจการพลเรือนทหารเรือ 

(ประเภทเอกสาร) 
 ฉบับที่..........…………......................  
 บก. .....………………....................... 
 ที่ตั้ง บก. .............………….............. 
 หมูวันที่ - เวลา..............................….  
 หมายเลขอางสาร............................... 
ผนวก (กิจการพลเรือน) ประกอบแผน / คําสั่งยุทธการที่.............. 
 อางถึง ...............................  
ภาคเวลา .............................  
๑. สถานการณ  

ก. สถานการณทั่วไป เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
ข. กําลังฝายขาศึก เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
ค.  กําลังฝายเรา เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
ง. หนวยสมทบ และหนวยแยก เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
จ. สมมุติฐาน เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  

๒. ภารกิจ กลาวถึงภารกิจ และความมุงหมาย  
๓. การปฏิบัต ิ 

ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ จะกลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ และผลที่คาดวาจะไดรับ  
ข. ในขอยอยตัวอักษรที่แยกเปนขอๆ จะเขียนการปฏิบัติของหนวยรองตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย  
ค. ในขอยอยสุดทายของขอ ๓ จะกลาวถึงคําแนะนํา และรายละเอียดในการประสานงาน

ตาง ๆ  
๔. การธุรการและการสงกําลังบํารุง  

ก. การธุรการ เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
ข. การสงกําลังบํารุง เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  

๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร  
ก. การบังคับบัญชา เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  
ข.  การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส เชนเดียวกับ แผน / คําสั่งยุทธการ  

(ลงชื่อ)..............................................  
(ตําแหนง).........................................  

 


