


กองวิชาสงครามพเิศษ 

เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สงักดัส านกั

นายกรฐัมนตรี ภายใตก้ารบงัคบับญัชาและขึ้น

ตรงต่อนายกรฐัมนตรี โดยจดัต ั้งขึ้ นตาม 

พระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 เพื่อเป็นกลไกของ

รฐับาลในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงของรฐั 

และช่วยส่งเสรมิการท างานของส่วนราชการอืน่  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัดูแล      

ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัรของรฐั  

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

ทีส่  าคญัของชาตติามทีไ่ดร้บัมอบหมายทกุพ้ืนทีข่องประเทศ 

เสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตภิายใตก้ารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโนม้สถานการณ ์

2. อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในฯ 

3. อ านวยการ ประสานงาน/เสรมิการปฏิบตัหิน่วยงานรฐั 

4. เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ทีพิ่ทกัษร์กัษา

ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย ์

5. ด าเนินการตามกฎหมายบญัญตัิ/ตามคณะรฐัมนตร ี

สภาความมัน่คงแหง่ชาต ิหรอืนายกรฐัมนตร ีมอบหมาย 





โครงสร้าง และการแบ่งส่วนงานของ กอ.รมน. 



(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่) 

นรม./ผอ.รมน. 

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. 

เสธ.ทบ./ลธ.รมน. 

คณะกรรมการอ านวยการ กอ.รมน. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. 

- ส่วนนโยบายและ 
  ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ 
- ส่วนวิจัยและประเมินผล 
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
  งานข่าว 
- ส่วนการข่าว 
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม 
- ส่วนรักษาความปลอดภัย  
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
- ส่วนการพัสดุ 
- ส่วนสนับสนุน 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
- ส่วนธุรการ 

- ส่วนแผนและกิจการ 
  มวลชน 
- ส่วนสารนิเทศ 
- ส่วนกิจการพัฒนา   
- ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนบริหารจัดการบุคคล 
- ส่วนแผนและงบประมาณ 
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ 
- ส่วนกฎหมายและ 
  สิทธิมนุษยชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนงบประมาณ 
- ส่วนการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห์ 
  และตรวจสอบ 
- ฝ่ายธุรการ 

กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ 

กอ.รมน.จังหวัด/กทม. 

ส านักนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ความม่ันคง ส านักการข่าว ส านักบริหารงานทั่วไป ส านักกิจการมวลชน 

และสารนิเทศ 
ส านักบริหารงาน 

บุคคล 
ส านักงบประมาณ 

และการเงิน 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๒ 
(คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

โดยผิดกฎหมาย) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๑ 
(ยาเสพติด) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๕ 
(ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่) 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๓ 

(การก่อการร้ายและ 
อาชญากรรมข้ามชาติ) 

 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๔ 
(ความมั่นคงพิเศษ) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ ๖ 
(โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ) 

(ส่วนบริหาร) 

(ส่วนอ านวยการ) 

(ส่วนประสานงาน) 

หมายเหตุ 
หน่วยในอัตรา 
ก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการ 
หน่วยที่ยังไม่ได้รับการจดัตั้ง และจัดตั้งข้ึนตามสถานการณ์ 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
ศูนย์อ านวยการหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
ความจ าเป็นของสถานการณ์ หน่วยที่จัดตั้งขึ้น

ตามสถานการณ์ 

เมื่อมีการจัดตั้งเพิ่มเติม 

คณะที่ปรึกษา กอ.รมน. 

ผช.ผอ.รมน. 

ส านักงานโฆษก กอ.รมน. 

กอ.รมน.ภาค สย. 
กอ.รมน.ภาค สย. 
 จ านวน ๙ สย. 

โครงสร้าง และการแบ่งส่วนงานของ กอ.รมน. 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. อ านวยการ ประสานงาน และน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ แจง้เตือน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ ์

3. ปลกูจติส านกึในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงของชาติ 

4. ปลูกฝังอุดมการณค์วามรกัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์ 

5. ส่งเสรมิสนบัสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

6. พฒันา กอ.รมน. ใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ 

7. ด าเนนิการอืน่ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ ์

2. การอ านวยการ ประสานงาน และเสรมิการปฏิบตัิ 

3. การเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ทีท่ีต่อ้ง

พิทกัษร์กัษาไวซ้ึง่ ชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

4. การสรา้งความรกัความสามคัคขีองคนในชาตแิละ

สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ระบบรายงาน ตดิตามและแจง้เตอืนท่ีเชือ่ถอืได ้

2. การบรูณาการดา้นการข่าว 

3. ระบบบรหิารจดัการภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. การพฒันาทรพัยากรบคุคล ดา้นการข่าว 

5. พฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

ติดตาม ตรวจสอบ แจง้เตอืน วิเคราะหแ์ละประเมิน

แนวโนม้ของสถานการณท่ี์อาจก่อใหเ้กดิภยัคุกคามดา้นความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การจดัต ัง้แหล่งข่าวในทุกพื้นท่ีเป้าหมาย 

2. บรูณาการดา้นการข่าวกบัหน่วยท่ีเกีย่วขอ้ง 

3. ด าเนนิกรรมวิธีต่อข่าวสารอย่างมีประสทิธิภาพ 

4. บคุลากรท่ีมีคุณภาพและเครือ่งมือเหมาะสม

และเพยีงพอ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัดแูล และน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ 

2. เสรมิสรา้งการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฯ 

3. ปลกูฝังอดุมการณค์วามรกัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

4. พฒันา กอ.รมน. ใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ 

5. ด าเนนิการอืน่ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    การอ านวยการ ประสานงาน และเสรมิการปฏบิติัหน่วยงานของรฐัท่ี

เกีย่วขอ้งในการด าเนนิการตามแผนและแนวทางท่ีกองอ านวยการรกัษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าขึ้น 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การผนกึก าลงัทุกสว่น ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

2. การบรูณาการหน่วยงานดา้นความมัน่คง 

3. ระบบการบรหิารจดัการภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. พฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สารใหมี้ประสทิธิภาพ 

5. พฒันาองคค์วามรูข้องบุคลากรภายในหน่วย 

6. พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

7. พฒันาทรพัยากรบคุคลท่ีมีประสทิธิภาพ 

8. การควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

9. การพฒันากฎหมายและกฎระเบยีบใหเ้หมาะสม 

10. การใชพ้ลงังานอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. บรูณาการหน่วยงาน อย่างเป็นรปูธรรม 

2. มีแผนปฏบิติัท่ีชดัเจน และก ากบัดแูลในทุกระดบั 

3. มีเครือ่งมือเพยีงพอและงบประมาณท่ีเหมาะสม 

4. มีบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละเพยีงพอต่อการปฏบิติังาน 

5. การบรูณาการแผนและโครงการจากหน่วยงานรฐั 

6. การสรา้งการยอมรบัจากทุกภาคส่วน 

7. มีระบบการเกบ็ฐานขอ้มูลท่ีมีประสทิธิภาพ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เสรมิสรา้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            

   ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

2. ปลกูฝังอดุมการณค์วามรกัชาติ ศาสนาและ  

    พระมหากษตัรยิ ์

3. ส่งเสรมิสนบัสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

    พระราชด าริ 

              การเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

พทิกัษร์กัษาไวซ้ึง่ชาติ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ประชาชนมีความจงรกัภกัด ีเทดิทนูตอ่สถาบนัฯ 

2. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิหรอืโครงการ

สง่เสรมิสถาบนัฯไดร้บัการตอบสนองและขยายผลเป็น

รูปธรรม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. มีแผนการปฏบิติัท่ีชดัเจนและมีงบประมาณพอเพยีง 

2. ส านกึในหนา้ท่ีพทิกัษร์กัษาและส่งเสรมิสถาบนั 

   พระมหากษตัรยิ ์

3. ความรูค้วามเขา้ใจแนวทางพระราชทานเรือ่งปรชัญา 

   เศรษฐกจิพอเพยีงและเศรษฐกจิทฤษฎใีหม่ 

4. มีคู่มือแนวทางอบรมส ัง่สอน เรือ่งความรกัชาติและ 

   สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัดแูลและน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ แจง้เตือน วิเคราะห์และประเมินแนวโนม้สถานการณ ์

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

4. ปลกูฝังอดุมการณค์วามรกัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

        การสรา้งความรกั ความสามคัคีของคนในชาติและส่งเสรมิใหป้ระชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัรและความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 

1. ประชาชนมีจติส านกึดา้นความมัน่คงและใหค้วามร่วมมือ 

2. ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏบิตัิงานของ กอ.รมน. 

3. การบรูณาการงานมวลชน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. กอ.รมน. ปฏบิติังานเพือ่ผลประโยชนข์องชาติ 

2. รฐับาลและเจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีอย่างสจุรติยุติธรรม 

3. มวลชน มีความรู ้ความเขา้ใจและยดึม ัน่ในอดุมการณค์วามรกัชาติ 

4. มีความร่วมมือและท างานร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ี 

5. สือ่มวลชนน าเสนอเงือ่นไขท่ีขดัแยง้ในมุมท่ีสรา้งสรรคแ์ละเกดิ

ประโยชนใ์นการสมานฉนัท์ 

6. มวลชนยอมรบักฎและกติกาต่างๆ ท่ีสรา้งขึ้นจากมติของสงัคม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัดแูล 

2. ด าเนินกรรมวิธีต่อขอ้มูลข่าวสาร 

3.จดัท าแผนรวบรวมข่าวสาร รายงานข่าวกรอง 

4. จดัต ัง้ข่ายงานในการเฝ้าตรวจและเจาะลกึเป้าหมาย 

5. ประสานงานเพือ่การแลกเปลีย่นขอ้มูล 

6. จดัท าและปรบัปรงุฐานขอ้มูลดา้นการข่าวใหท้นัสมยั 

7. รวบรวมขอ้มูล ข่าวสารและข่าวกรอง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. วางแผน อ านวยการ ประสานงานและก ากบัดแูลหน่วย 

2. บูรณาการองคก์รและหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

3. บรหิารจดัการใหส้่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

4. จดัต ัง้ศนูยต์ิดตามสถานการณ ์

5. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให ้

6. จดัใหมี้การติดตามและประเมินผล 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. จดัระเบยีบชมุชนและจดัต ัง้พลงัประชาชน 

2. สรา้งจติส านึกและปลกูฝังอดุมการณค์วามรกัชาติ ศาสนา   

     และพระมหากษตัรยิ ์

3. เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง และสนบัสนุนกจิกรรมของกลุ่ม 

4. ขยายผลการปฏบิติัใชอ้งคค์วามรูจ้ากโครงการอนัเนือ่งมา    

    จากพระราชด าร ิ

5. ด ารงการสนบัสนุนของกลุ่มและขยายกลุ่มพลงัมวลชนไปสู่  

   พื้นท่ีอืน่ๆ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. บรูณาการองคก์รและหน่วยงานในการใชเ้ครือ่งมือ และสิง่อ านวยความ

สะดวก 

2. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัดแูลการปฏบิตัิการข่าวสาร 

3. การปฏบิตัิการข่าวสารเชงิรกุ ใชก้ารประชาสมัพนัธ์ 

4. การปฏบิตัิการข่าวสารเชงิรบั มุ่งเนน้การชี้แจงใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่

ประชาชน 

5. เสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคี และความจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัรยิ ์

 
 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ดา้นภยัยาเสพตดิ 

2. ดา้นคนตา่งดา้วหลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย  

3. ดา้นการกอ่การรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ 

4. ดา้นการบุกรุกท าลายป่าไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาติ 

5. ดา้นการกอ่เหตรุุนแรงในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. ดา้นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. แผนรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

2. แผนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคกุคาม 

   เฉพาะดา้น ตามที ่ศปป. 1-6 

3. พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน  

    ราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2551 หมวด 1 

4. แผนการปฏิบตัอิืน่ทีร่ฐับาลไดก้ าหนดข้ึน เชน่  

   แผนรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย กอ.รมน.ฯลฯ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. บงัคบัใชก้ฎหมาย ด าเนินการโดยพระราชบญัญตัิ

การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 

2551 หมวด 2 

2. หากสถานการณมี์ความรนุแรงขึ้น ด าเนินการโดย

อาศยัอ านาจตามพระราชก าหนด การบริหารราชการใน

สถานการณฉ์กุเฉนิ พุทธศกัราช 2548 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. แผนปฏบิตัิราชการ กอ.รมน. 

2. แผนรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

3. แผนปฏบิตัิการในระดบัส านกั นขต.กอ.รมน.ส่วนกลาง 

4. แผนปฏบิตัิการเฉพาะดา้น (ศปป.1-6 กอ.รมน.) 

5. แผนปฏบิตัิการในระดบัภาคและจงัหวดั 

6. แผนปฏบิติัการอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 






