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แนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
ของ 

 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค และ  
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 

 

 

( เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมในการพิจารณาด าเนินการจัดท าต่อไป) 
 
 
 
 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
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ภาคท่ี ๑  
กล่าวทั่วไป  

๑. บทน า 
  ปัจจุบันปัญหำควำมมั่นคงที่เกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีหลำกหลำยสลับซับซ้อน   ก่อให้เกิด
ควำมไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ และกระทบต่อเอกรำชและบูรณภำพแห่งอำณำเขต เป็นภยันตรำยต่อควำมสงบสุข
ของประชำชน 
  รัฐบำลจึงได้ก ำหนด พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น   โดยให้ 
กอ.รมน. เป็นหน่วยปฏิบัติงำนหลัก  ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร     
ตลอดจนบูรณำกำรและประสำนกำรปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนรำชกำร   ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและรักษำควำมมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรำยที่เกิดขึ้น  
ตั้งแต่ยำมปกติและในยำมที่เกิดสถำนกำรณ์อันเป็นภัยต่อควำมมั่นคงในพื้นที่       นอกจำกนั้น ได้ก ำหนดให้มี
มำตรกำรและกลไกควบคุมกำรใช้อ ำนำจเป็นกำรเฉพำะตำมระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ทุกภำคส่วนได้ขับเคลื่อนกำรท ำงำนของ กอ.รมน.  จนบรรลุภำรกิจ 

๒. สถานการณ ์   
     จำกปัญหำควำมมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง จำกทั้งด้ำนกำรเมือง กำรทหำร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกประเทศ  ท ำให้
ประเทศไทยต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงทำงด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะการขาดความสามัคคี
ของคนในชาติ  ความขัดแย้งทางสังคม และการกระท าท่ีกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รวมทั้ง
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ในขณะท่ีปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ 
ตลอดจนปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง ยังเป็นภัยคุกคามที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงยัง
จะต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึ้นจึงควรสร้ำงควำมยึดมั่นในชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   รู้รักสำมัคคี , สร้ำงควำมตระหนักของสังคม  สร้ำงควำมแข็งแกร่งของโครงสร้ำงของ
สังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง พัฒนำประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถด้วยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
กับควำมรับผิดชอบส่วนรวม รวมทั้งมีกำรบังคับใช้กฎหมำยของบ้ำนเมืองอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม ในกำร
ด ำเนินกำรรักษำผลประโยชน์และด ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงของชำติสืบไป 
  

-------------------------------------------- 
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 ภาคท่ี ๒ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค ์

                     วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำ   เพื่อให้ กอ.รมน. มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงถึง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ  ของหน่วยงำน         เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำร กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพขององค์กร และมีประสิทธิภำพ       

       กระบวนกำรส ำคัญที่สร้ำงประโยชน์ และส่งผลต่อกำรบรรลุพันธกิจหลัก/ยุทธศำสตร์ของ กอ.รมน.   
เป็นกำรจัดสรรทรัพยำกรและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณแผ่นดิน และกระบวนกำรที่ช่วยสนับสนุนให้
กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

๑. วิสัยทัศน์ 
 “ กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในกำรบูรณำกำรและประสำนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เพื่อ ให้เกิดควำมมั่นคงของรัฐและควำมสงบสุขของประชำชน” 
๒. พันธกิจ 
 ๑.     พัฒนำ กอ.รมน.ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 ๒. อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแล และน ำนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของรัฐไปสู่กำรปฏิบัติ  
ด้วยกำรบูรณำกำร สนับสนุนและเสริมกำรปฏิบัติของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในกำรรักษำควำมมั่นคง ทั้งในภำวะปกติ
และไม่ปกติ  
 ๓. ติดตำม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเครำะห์ และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
 ๔.  เสริมสร้ำงและปลูกจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของชำติ  
 ๕. ปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรักควำม 
สำมัคคีของคนในชำติ  
 ๖.  บูรณำกำร หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมสนับสนุน โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงตำมพระรำชด ำริ 
 ๗. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่ได้รับมอบหมำยจำก ครม., สมช. 
หรือ นรม.  
๓. ภารกิจ 

     ๑. วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำนและก ำกับดูแล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  
ด้ำนควำมมั่นคงภำยในของรัฐ 

     ๒. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  ตำมที่สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  
คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรี มอบหมำย 
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๔. อ านาจหน้าท่ี 
  ๑. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร และรำยงำนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
  ๒. อ ำนวยกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ในกำรนี้ให้มีอ ำนำจหน้ำที่เสนอแผนและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ   เมื่อคณะรัฐมนตรีให้
ควำมเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมแผนและแนวทำงนั้น 
  ๓. อ ำนวยกำร ประสำนงำน และเสริมกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำม ข้อ.๒ ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมำยให้ กอ.รมน. มีอ ำนำจใน
กำรก ำกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดด้วยก็ได้ 
  ๔. เสริมสร้ำงให้ประชำชนตระหนักในหน้ำที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่ง ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่กระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
  ๕. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติ หรือตำมที่คณะรัฐมนตรี สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ
นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
๕. เป้าประสงค์การด าเนินงานของ กอ.รมน.  ปี ๕๓ - ๕๕ 

      ๑.มีกำรประเมินแนวโน้มภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร    และเป็นที่ยอมรับ 
ของส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป  
                    ๒.มีกำรด ำเนินกำรจัดระเบียบพื้นที่ที่มีปัญหำด้ำนควำมมั่นคงภำยในทั่วประเทศทั้งทำงบก  และทำง
ทะเลลดควำมซ้ ำซ้อนและปรับให้เป็นซ้ ำเสริมของโครงกำรและพื้นที่เป้ำหมำย ให้มำกที่สุด 

           ๓.มีกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจนและปรับระบบงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  ให้สนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

     ๔. บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรมวลชน กอ.รมน. และมวลชนอ่ืนๆที่หน่วยรำชกำรจัดตั้งไว้แล้ว           ให้มี 
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกำรท ำงำนของรำชกำรและแสดงออกถึงควำมรักชำติ รักแผ่นดิน พร้อมมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงของชำติ 

    ๕. จัดตั้งและพัฒนำระบบเครือข่ำยข่ำวประชำชน  ให้มีควำมเป็นเอกภำพ         และเชื่อมโยงทั่วประเทศ  
กอ.รมน.ภำคและกอ.รมน.จว. จะต้องมีกำรบูรณำกำรแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
กับแผนกำรป้องกันประเทศในพื้นที่จังหวัด  รวมทั้งใน กอ.รมน.จว.  เอง ต้องมีกำรบูรณำกำรแผนงำนด้ำนควำมมั่นคง 
เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงเร่งด่วนของจังหวัด 

   ๖. เกิดหมู่บ้ำนที่เป็นก ำแพงชุมชนที่เข้มแข็ง อย่ำงยั่งยืน  ตำมแนวชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
   ๗. ปัญหำควำมมั่นคงอันเกิดจำกชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีเข้ำเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงร้อยละ ๕๐ 
   ๘. ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย จะได้รับกำรขึ้นทะเบียนทั้งหมด และไม่ม ี

กำรผ่อนผัน ผู้หลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยต้องถูกจับกุมและลงโทษอย่ำงจริงจัง 
    ๙. ประชำชนรับทรำบผลงำนบทบำทและหน้ำที่ของกอ.รมน. และให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 

ส่วนรำชกำร 
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๑๐. บูรณำกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมสถำนกำรณ์ก่อควำมไม่สงบ  กำรจัดตั้งและพัฒนำระบบเครือข่ำย  
ให้มีควำมเป็นเอกภำพ และเชื่อมโยงเครือข่ำยทั่วประเทศ 

๑๑. กอ.รมน. จัดต้ังระบบ GIS และ MIS ที่เป็นรูปธรรม 
๑๒. ปัญหำกำรก่อควำมสงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ลดลง 
๑๓. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดมีแนวโน้มลดลง 
 
 

แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic Map)  ของ กอ.รมน.  
 

กำรบริหำรกำรจัดกำรฯ กำรอ ำนวยกำรและบูรณำกำรฯ กำรปกป้องและเทิดทูนสถำบัน กำรสำมัคค/ีมีสว่นร่วม ปชช.

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พัฒนำระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

พัฒนำองคค์วำมรู้

มีระบบรำยงำน ติดตำม
และแจ้งเตือนที่เช่ือถือได้

มีกำรบูรณำกำรหนว่ยงำน
ดำ้นควำมมั่นคง

กำรบริหำรงำนมวลชน
มีประสิทธภิำพมำกขึน้

กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธภิำพมำกขึน้

ไดรั้บกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน

ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำนของ  กอ.รมน.

มีกำรผนกึก ำลังทุกภำคส่วน

โครงกำรพระรำชด ำริ
ไดรั้บกำรตอบสนองและขยำยผล

อย่ำงเป็นรูปธรรม

แกป้ัญหำดำ้นควำมมั่นคงอย่ำงเป็นผล
ท ำให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชำชนมีควำมจงรัก
ภักดเีทิดทูนต่อสถำบันฯ

ประชำชนมีจิตส ำนกึ
ดำ้นควำมมั่นคงและ

มีควำมสมัครสมำนสำมัคคี

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ
การจัดการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ประเด็น ยศ
มิติ

1 2 3

4

8

9
11

13

5

12

10

14 15

6
7

 
 
 
๖.   ประเด็นยุทธศาสตร์  แยกเป็น ๔ ประเด็นหลักดังนี ้
  ๖.๑  กำรบริหำรจัดกำรและกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะขององค์กร   

 ๖.๒ กำรอ ำนวยกำรและบูรณำกำรด้ำนควำมมั่นคงของรัฐ (รวมควำมมั่นคงเฉพำะด้ำนรวมกำรแจ้ง
เตือน และเฝ้ำระวังภัยคุกคำม)   

 ๖.๓ กำรปกป้อง เทิดทูน และเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำ กษัตริย์      

 ๖.๔ กำรเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีของคนในชำติ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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ภาคท่ี ๓ 

กระบวนการและกลไก 

โครงสร้าง กอ.รมน.       (ผนวก ก  กำรจัดโครงสร้ำง กอ.รมน.) 
                            ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรของ กอ.รมน.

ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น จ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรและกลไกในกำรผลักดันให้เกิดผลดังกล่ำว โดยแบ่งระดับกำร
ปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้น คือ 
  ขั้นท่ี 1    ขั้นกำรติดตำมตรวจสอบ วิเครำะห์และประเมินแนวโน้มภัยควำมมั่นคง   กอ.รมน.
ด ำเนินกำร รวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร ข่ำวกรอง ด้ำนควำมมั่นคงหรือที่คำดว่ำจะเป็นภัยต่อควำมมั่นคง จำกทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและนอกประเทศ รวมทั้ง กำรข่ำวภำคประชำชน  น ำมำตรวจสอบควำมถูกต้องและ
วิเครำะห์ประมวล คำดกำรณ์แนวโน้มของภัยควำมมั่นคง โดยผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำง ๆ เพื่อทรำบถึงสำเหตุและ
สภำพปัญหำเหล่ำนั้น และจัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ น ำเรียนให้ ผอ.รมน. และส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง ทรำบ อย่ำงต่อเน่ือง ทันเวลำ 
  ขั้นท่ี2    ขั้นกำรวำงแผนร่วมและเสริมกำรปฏิบัติ  ในสถำนกำรณ์ปกติ กอ.รมน.จะด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ก ำหนดโดย สมช. หรือ ครม. ด้วยกำรแปลงยุทธศำสตร์หรือนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งผลผลิตจะออกมำในรูปแบบของแผนแม่บท ให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ น ำไปด ำเนินงำน 
โดยมี กอ.รมน. เป็นผู้ก ำกับดูแลทำงนโยบำย     ทั้งนี้ อำจจะจัดท ำแผน งำนโครงกำรเพื่อเสริมกำรปฏิบัติของส่วน
รำชกำรน้ันด้วยก็ได้ เมื่อสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงใดมีแนว โน้มที่สูงขึ้น กอ.รมน.จะด ำเนินกำรแจ้งเตือนไปยังส่วน
รำชกำรหลักที่รับผิดชอบต่อภัยควำมมั่นคงนั้นพร้อมกับจัดประชุมเพื่อให้กำรสนับสนุนและร่วมกันวำงแผนในกำร
แก้ไขปัญหำเป็นกำรเฉพำะ    

ขั้นท่ี ๓   ขั้นกำรอ ำนวยกำร  ในกรณีที่ภัยควำมมั่นคงนั้น มีแนวโน้มอยู่นำนหรือสูงขึ้น  และเกิน
ขีดควำมสำมำรถที่ส่วนรำชกำรเดียวจะรับได้  หรือ อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำของ
หน่วยงำนของรัฐหลำยหน่วย หรือไม่มีส่วนรำชกำรรับผิดชอบชัดเจน   กอ.รมน.จะเป็นศูนย์กลำงในอ ำนวยกำร 
ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ   

ขั้นท่ี ๔  ขั้นกำรก ำกับกำร  ในกรณีที่สภำพปัญหำภัยควำมมั่นคงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงต่อควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร กอ.รมน. และ มีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ กอ.รมน.จะ
ขอมติ ครม.ให้มีอ ำนำจในกำรอ ำนวยกำรและก ำกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐตำมที่ ครม.ก ำหนด โดย 
ผอ.รมน.โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรหรือ
หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เข้ำด ำเนินกำรต่อปัญหำน้ัน 
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ภำพแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของ กอ.รมน.ตำมสถำนกำรณ์ภัยควำมมั่นคงต่ำงๆ 
 

กลไกตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ฯ 

โครงสร้ำงและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ตำม มีกำรด ำเนินกำรตำม
ผังดังนี ้
 

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

กลไกการบริหารจดัการพฒันาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาติ

(ตามระเบียบ นร. วา่ด้วยการพฒันาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗ นรม .ลงนาม  ๒๑ พ.ค.๔๗)

คณะรัฐมนตรี

สภาความม่ันคงแหง่ชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวดั ( กกจ.)

คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  (นพช.)
ประธาน : นรม./รอง นรม. ทีรั่บมอบหมาย รองประธานฯ : รมว.กห./มท. เลขาฯ : ลมช.

สล.นพช. ผอ.สล.นพช. : ลมช. รอง ผอ. : รอง ลมช./รศช.
จนท.สล.นพช. : สมช./สศช./สงป./มท./กต./กห./กษ./พม./ทส./กอ.รมน.

คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจ
แปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงของชาติ
(อปช.)
ประธานฯ : รศช.
รองประธาน : ผอ.สพท.สศช.
เลขาฯ : สพท., สศช.

คณะอนกุรรมการอ านวยการ
และประสานการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงชองชาติ
(อปพ.)
ประธานฯ : ผอ.รมน.
รองประธานฯ : รอง ผอ.รมน.

/ลธ.รมน.
เลขาฯ : ผอ.สนผ.กอ.รมน.

คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความม่ันคง
เกี่ยวกับชุมชนบนพ้ืนทีสู่ง
(อปส.)
ประธานฯ : รอง ลมช.
รองประธานฯ : ผอ.สพท.สศช.
เลขาฯ : สมช.

คณะอนกุรรมการประสาน
การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัด
ระเบียบพ้ืนทีช่ายแดน
(อปป.)
ประธานฯ : ผบ.ทหารสูงสุด
รองประธานฯ : รอง ผบ.ทหาร
สูงสุด/เลธ.ทหาร /ผู้แทน กห.
เลขาฯ : จก.ยก.ทหาร

คณะกรรมการสนบัสนนุระบบการ
บริหารราชการจังหวดัแบบบูรณาการ

(กสจ.)

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

คณะกรรมการ พมพ.ทภ.๑
/กอ.รมน.ภาค/ศปก.ทภ.๑-๔

คณะกรรมการ พมพ.กภ.๑
ศปก.กภ.๑-๓

คณะกรรมการบริหารงานจังหวดั
แบบบูรณาการ (กบจ.)

กอ.รมน.จังหวดั

๔
๒

๓ ๒ ๓

 

ขั้นการก ากบัการ 

ขั้นอ ำนวยกำร 

ขั้นวำงแผนร่วมและเสริม

กำรปฏบิตั ิ

ขั้นตดิตำมและประเมนิ

แนวโน้มภัยควำมมั่นคง 

ระดบัควำมรนุแรงของ

สถำนกำรณภ์ัยควำมมั่นคง 

ต ่ำสุด 

สูงสุด  แดง 

 ส้ม 

 เหลือง 

 เขยีว 
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กลไกการบริหารจัดการส่วนกลาง 
 คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ (อปพ.)  ซึ่ง มี ผอ.รมน. 
เป็นประธำน มีรองประธำน 2 คน คือ รอง ผอ.รมน.และ ลธ.รมน.     โดยมี ผอ.สนผ.เป็นเลขำนุกำร  เพื่อท ำหน้ำที่
วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคง เพื่อเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท ต่อ นพช.และ
อ ำนวยกำรประสำนงำน ติดตำมประเมินผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 กลไกการบริหารจัดการในระดับภาค 
  คณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ ( พมพ.) ซึ่งมีแม่ทัพภำค , ผบ.กองเรือภำค  เป็นประธำน 
และมี ผอ.กร.ทภ. เป็นเลขำนุกำร  โดยมี   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้แทนกองก ำลังในพื้นที่ และ กระทรวง ทบวง 
กรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรและงบประมำณ  รวมทั้ง 
ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ ให้เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์และสภำพพื้นที่  ตลอดจนสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง   
 กลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด 
  คณะกรรมกำรพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) ซึ่งมี ผวจ. ในฐำนะ ผอ.รมน.จว.เป็นประธำน และมี
รอง ผอ.รมน.จว.(ฝ่ำยทหำร) เป็นผู้ช่วยในกำรวำงแผนและประสำนงำนด้ำนควำมมั่นคง มีหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด
เป็นเลขำนุกำร  โดยมีหัวหน้ำหน่วยงำนของ กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในจั งหวัดและหน่วยทหำรใน
พื้นที่ ร่วมเป็นกรรมกำร   เพื่อท ำหน้ำที่จัดท ำรำยละเอียด แผนงำน โครงกำรและงบประมำณ ด ำเนินงำนในพื้นที่
เป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
 

 
 

      โครงสร้างกลไกการบริหารจัดการของ กอ.รมน. มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กอ.รมน. 

คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรและประสำน
กำรเพื่อเสริมควำมมั่นคง ( อปพ.) 

ผอ.รมน. ประธำน 

ผอ.สนผ.. เลขำฯ 

กอ.รมน.ภำค ๑-๔/ กภ.๑-๓ 

คณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมมัน่คง
เฉพำะพื้นที ่  ( พมพ.) 

กอ.รมน.จว. (๓๐+ จว.ปัตตำนี ) 

คณะกรรมกำรพัฒนำจังหวัดฯ ( กบจ.) 

ผวจ./ผอ.รมน.จว. 
ประธำน 

หน.สง.จังหวัด       เลขำฯ 

กลไกส่วนกลาง 

กลไกระดบั ภาค 

กลไกระดบั จว. 

 

มทภ./ผอ.รมน.ภำค  ประธำน 

ผอ.กร.ทภ. เลขำ 
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แนวทางแผนงานงบประมาณของ กอ.รมน. 
 ๑. แผนงานการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดและภาค 
  เนื่องจำกภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปัจจุบัน มีหลำกหลำยและเกือบทุกภัยมีหน่วยงำนหลักเป็น
เจ้ำภำพในกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว กำรที่ กอ.รมน.จะท ำแผนงำนงบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จะท ำให้เกิด
ควำมซ้ ำซ้อนและใช้งบประมำณมำก  

โดยปกติแล้ว จังหวัดทุกจังหวัด จะได้รับมอบให้ท ำแผนงำนโครงกำรด้ำนควำมมั่นคง อำจจะอยู่
ในรูปแบบของ แผนยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด หรือแผนงำนตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงชำยแดน หรือใน
แผนงำนโครงกำรในระบบงบประมำณปกติของทุกส่วนรำชกำร กอ.รมน.ภำค จะต้องมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือให้
ค ำแนะน ำในกำรบูรณำกำรแผนงำน กำรวำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน แก่ กอ.รมน.จว. โดยมี รอง ผอ.รมน.จว. 
เป็นผู้ช่วย และรวบรวมแผนงำนเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงและจัดท ำแผนเสริมเฉพำะปัญหำ
ส ำคัญที่อยู่ในระดับควำมมั่นคงขั้นที่ ๒ และ ๓ ( สีเหลืองและสีส้ม) ให้กำรแก้ไขปัญหำเกิดควำมสมบูรณ์สูงสุด 
ดังนั้นงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบงบประมำณปกติของแต่ส่วนรำชกำร 
ซึ่ง กอ.รมน. จะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำกำรตั้งแต่ในระดับ กอ.รมน.จว.ส ำหรับ       กอ.รมน.ภำค จะ
ด ำเนินงำนในส่วนของแผนงำนโครงกำรเสริม  ยกเว้นภัยควำมมั่นคงในขั้นที่ ๔ ( สีแดง) ที่    กอ.รมน.ส่วนกลำงจะ
เป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น โดยขออนุมัติแผนงำนงบประมำณและอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนมติเห็นชอบจำก 
ครม. 
 ๒. แผนงานประจ าปี   
  ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงำนโครงกำรปกติที่ กอ.รมน. เสนอ ตำมพันธกิจและอ ำนำจหน้ำที่ เช่น กำร
บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำบุคลำกร กำรแก้ไขปัญหำเชิงป้องกัน กำรด ำเนินงำนของชุดปฏิบัติกำรต่ำงๆ ในพื้นที่ หรือ
แผนงำนโครงกำรตำมนโยบำยของ ผอ.รมน.  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง รวมถึงแผนงำนโครงกำรตำมที่  ครม.
อนุมัต ิให้ กอ.รมน.รับผิดชอบด ำเนินกำรด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

กอ.รมน.จว.บูรณำกำรทุกส่วน
รำชกำรในจังหวัด 

กอ.รมน.ภำค วิเครำะห์ ให้ค ำแนะน ำ
และเสริมกำรปฏิบัต ิ

               แผนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด 
( รอง ผอ.รมน.จว.บูรณำกำร เสนองบปกติแต่ละส่วนรำชกำร  ยกเว้นงำน
ที่เข้ำสำยงำนปกติไม่ได้ให้เสนอผ่ำน กอ.รมน.) 

แผนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค   

( เสนองบประมำณเฉพำะแผนเสริม) 

แผนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในประจ ำปี 
กอ.รมน.ส่วนกลำง วิเครำะห์ ผลักดันงบประมำณ โดยเฉพำะ
แผนแก้ปัญหำเร่งด่วนล ำดับ1-3 ของทุกจังหวัด รวมถึงงบ

โครงกำรต่ำงๆของส่วนกลำง 

 

ภาพแสดงแนวทางการจัดท าแผนการรักษาความมั่นคงภายใน 

ขั้นตอนกำรท ำงำนของ กอ.รมน. ขั้นตอนกำรท ำแผน 
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แผนผัง โดยรวมแสดงการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินแนวโน้มภัย 
ด้านความมั่นคง และการวางแผนของ  กอ.รมน.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - สขว.กอ.รมน. 
         - ศตส.กอ.รมน. 
         - สนผ.กอ.รมน. 

 
สมช. 

           
         - สขว.กอ.รมน. 
         - สตส.ศตส.กอ.รมน. 

          - ศปม.กอ.รมน.ภำค 
         - สตว.กอ.รมน.จว. 

 

      - สนผ.กอ.รมน. และ 
      - สผป.ศตส.กอ.รมน. 
      -นขต.กอ.รมน.  ส่วนกลำง 
      - ศตส.ภำค., นผ.ภำค 
      - สตว..กอ.รมน.จว. 

      - ศตส.กอ.รมน.   
         - ศตส.ภำค., นผ.ภำค 
         - สตว..กอ.รมน.จว. 

   - สนผ.กอ.รมน. และ 
      นขต.กอ.รมน.  ส่วนกลำง 
    - ศตส.ภำค. 
    - สตว..กอ.รมน.จว. 

    ภัยด้ำนควำมมั่นคงภำยใน   
      รำชอำณำจักรที่เพ่งเล็ง 

 กำรวิเครำะห์ภัยคุกคำมด้ำน   
              ควำมมั่นคง 

 
กำรประเมินแนวโน้ม 

ภัยด้ำนควำมมั่นคงภำยใน 

                    (A) 

กำรจัดท ำแผนกำรรักษำควำม
มั่นคงภำยใน ภำค., จว. 

                    (B) 
 

กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/ 
โครงกำรแก้ปัญหำควำมมั่นคง 

กำรติดตำมประเมินผลตำม 
แผนงำน / โครงกำร 

 - กำรรวบรวมข้อมูล 
 - กำรประชุมพิจำรณำวิเครำะห์ 
    ประเมินแนวโน้ม 

        - กำรประชุมวิเครำะห์  
    สถำนกำรณ์, ภัยด้ำนควำม               
           มั่นคงที่มีผลกระทบ 

 
    - กำรติดตำมสถำนกำรณ์               
      - กำรรวบรวมข่ำวสำร                                  
      - กำรประชุมวิเครำะห์  

- กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร     
- กำรประชุมพิจำรณำแผนงำน  
  และแผนงำนด้ำนงบประมำณ    

- กำรประชุมพิจำรณำแผนงำน/
โครงกำร                           - กำร
จัดท ำปฏิทินปฏิบัติง่ำน
ประจ ำปี 

- กำรประเมินผลตำมแบบฟอร์ม  
และตัวชี้วัด                                    
- กำรประชุมวิเครำะห์                   
- กำรรำยงำน 

ขั้นตอน ผู้ปฏิบัต ิ กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ

คณะกรรมกำรฯ   กอ.รมน. 

แจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
        - สขว.กอ.รมน. 
       - ศตส.กอ.รมน.   

 

 - ประชุมรับรองผลกำรประเมิน 
-  แจ้งเตือนระดับสี ใหห้น่วยท ำ 
    โครงกำรรองรับ 

ขั้นปกติ เตรียมกำร) 
(ระดับยุทธศำสตร์) 

ขั้นยกระดับกำร 
ติดตำมสถำนกำรณ์ 

ขั้นปฏิบัติกำร 

ขั้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
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แผนผัง การปฏิบัติงานด้านการข่าว การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินแนวโน้ม 
ภัยด้านความม่ันคงภายในของ  กอ.รมน. ภาค (A) 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - สขว.กอ.รมน. 
 - ศตส.กอ.รมน.  
 - ศปป.๑ – ๖ กอ.รมน. 
 - ศปม..กอ.รมน.ภำค 
 - สตว.กอ.รมน.จว. และ 
กทม. 

- ขว.สขว.และ ปขร.สขว.   
   กอ.รมน. 
- ตส.ศตส.กอ.รมน. 
- สตว.ศปป.๑-๔และ ๖  
- สขร.ศปป.๕ กอ.รมน. 
- ขว.กอ.รมน.ภำค ๑-๔ 

- ศปม.กอ.รมน.ภำค ๑-๔ 

- กลุ่มงำนข่ำว กอ.รมน.จว.  
   และ กทม. 
 

 

 

 

กำรติดตำมสถำนกำรณ์ 

    กำรประเมินแนวโน้มภัย     
      คกุคำมด้ำนควำมมั่นคง 

ภำยในรำชอำณำจักร 

กำรให้ หขส., ตขอ. 

 

กำรรวบรวมข่ำว 
 

กำรประเมินวิเครำะห์ 

ผลกำรประเมิน
แนวโน้มภัยคุกคำม 

- กำรจัดชุดปฏิบัติงำนข่ำว 
- หน่วยเสนอควำมต้องกำรข่ำวให้ 
สขว.ฯ 
- ขว.สขว.จัดท ำเป้ำหมำยข่ำวกรอง 
- กำรประชุมพิจำรณำจัดท ำแผน
รวบรวมข่ำวสำรของ กอ.รมน. 
                      

- ก ำหนดควำมต้องกำร ข่ำวสำร/ 
ข่ำวกรอง 
- กำรใช้แหลง่ข่ำวภำคประชำชน  
- กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำคม ใน
ระดับต่ำงๆ  
- กำรประสำนงำนหน่วยงำน 

 

 

 - กำรอ ำนวยกำรและประสำนงำน 
    ระหว่ำง ศตส.กอ.รมน., ศปป.๑ - ๖                                             
     กอ.รมน., กอ.รมน.ภำค ๑-๔,                 
     กอ.รมน.จว. และ กทม. 
 - กำรรำยงำนเร่งด่วน 

       

 - กำรรำยงำนข่ำวกรองตำมห้วง 
   ระยะเวลำ                                
- กำรจัดท ำประมำณกำรภัยคุกคำมฯ  
   รอบ ๖ เดือน 

- กำรประชุมพิเศษเฉพำะกรณี 

ขั้นตอน ผู้ปฏิบัต ิ กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ

ระดับภัยคุกคำมฯ ๑ – ๔ 

 (เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง) 

   - สขว.กอ.รมน. 
  - ขว.กอ.รมน.ภำค ๑ -๔ 
    - กลุ่มงำนข่ำว กอ.รมน.จว.  
      และ กทม. 
 

 
          
  
 แก้ไขได ้ แก้ไขไม่ได ้

กำ
รรั
บข

่ำว
จำ
กห

น่ว
ยเห

นือ
เห
นือ

 

คว
ำม
ต้อ

งก
ำร
ขำ่
วส

ำร
เพิ่
มเ
ติม

 

ขั้นปกติ เตรียมกำร) 
  

ขั้นยกระดับกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ 
  

ขั้นปฏิบัติกำร 
  

ขั้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

ปร
ับร
ะด
ับภ

ัยค
ุกค

ำม
ให
้ตร
งก
ัน 
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แผนผัง การปฏิบัติงาน การจัดท าแผน การรักษาความมั่นคงภายใน 
ของ  กอ.รมน. ภาค (B) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         - สนผ.กอ.รมน. 
      - สผป.ศตส.กอ.รมน. 
         - นผ..กอ.รมน.ภำค 
         - สผป.กอ.รมน.จว. 

      - นผ..กอ.รมน.ภำค 
         - สผป.กอ.รมน.จว. 
 

 
 

          - สนผ.กอ.รมน. 

  
 

        - กอ.รมน.ภำค                                        
          - กอ.รมน.จว.ค 
 

กำรรวบรวมข้อมูล 
 

กำรจัดท ำแผนกำรรักษำควำม
มั่นคงภำยใน กอ.รมน.ภำค 

และ  กอ.รมน. จว. 

     - กำรประชุม พมพ. 
- กำรประชุมคณะกรรมกำร จว. 

 

 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ จว.  
          - ด้ำนควำมมั่นคง 

 

- กำรก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัตงิำน 

กำรอนุมัติกำรปฏิบัติงำน 

- กำรเตรียมจัดท ำแผนงำน
ประจ ำปี                                             
- นโยบำย                                       
- แนวโน้มภัยควำมมั่นคงที่
เพ่งเล็ง                                                 
- กำรประชุมพิจำรณำ                    
- กำรท ำแผนที่สถำนกำรณ์       
- กำรสัมมนำ                                     
- กำรพิจำรณำร่วมแผนงำน
งบประมำณ 

- กำรประชุมพิจำรณำร่วมกับทุก
ภำคส่วน                                                     
- กำรจัดทแผนงำน / โครงกำร และ
ระบบงบประมำณ 
 

       

  - กำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ก ำกับดูแล                               
  - กำรรำยงำน 

ขั้นตอน ผู้ปฏิบัต ิ กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ

            - สนผ.กอ.รมน. 
        - สผป.ศตส.กอ.รมน. 
          - นผ..กอ.รมน.ภำค 
             - สผป.กอ.รมน.จว. 
 

  
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การน าไปปฏิบัต ิ

ขั้นปกติ เตรียมกำร) 
  

ขั้นปฏิบัติกำร 
  

ขั้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
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- แผนผังการจัดหน่วย - 

กอ.รมน.ภาค

สง.ผอ.รมน.ภาค

กองธรุการ

และก าลงัพล

กองข่าว กองนโยบาย

และแผน

กองสนบัสนุน กองงาน

มวลชนและ

กิจการพิเศษ

กองปลดั

บญัชี

แผนก

การเงิน

ฝ่ายส่ือสาร ศนูยก์รรมวิธี

ขอ้มูล

ศปศปมม..กอกอ..รมนรมน..ภาคภาค

  
 
 

 

กอ.รมน.จว.
ผอ.รมน.จว.

รอง ผอ.รมน.จว.

ส ำนักงำน กอ.รมน.จว.

ส่วนอ ำนวยกำร
และก ำลังพล

ส่วนติดตำม
สถำนกำรณ์
ควำมม่ันคง

ส่วนวิเคราะหแ์ละบรูณาการ
แผนงานความมัน่คง

ส่วนกิจกำร
มวลชน

ส่วนปฏบิตัิกำร
ด้ำนควำม
ม่ันคง

คณะกรรมกำรคณะกรรมกำร  รมนรมน..จวจว.. ที่ปรึกษำที่ปรึกษำ  กอกอ..รมนรมน..จวจว..
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- ตัวอย่าง - 
 

(ร่าง)  
แนวทางการปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 

ของ 
 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค และ  
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 

   

  
 

 
 
 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
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 แนวทางการปฏิบัติงานแผนงานด้านความมัน่คง 
- ในเวลาปกติ - 

ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. ศึกษำวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทั้งระดับประเทศ      รวมทั้งศึกษำแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 

ของ กอ.รมน. .......... 
๒. จัดประชุมระดับผู้บริหำร เพื่อร่วมกันก ำหนดแนวทำง และจัดท ำนโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
๓. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมแล้วจดัท ำนโยบำยและแผนพัฒนำของ กอ.รมน. ........ 
๔. ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล และแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล    ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 

คณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ป ีของ สมช.      เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ๔ ปี ของ
กอ.รมน.  โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงที่ก ำหนดไว้ 

๕. จัดประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 4 ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ กอ.รมน. โดย 
     ๕.๑ ประสำนงำนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ๔ ป ีเพื่อชี้แจงหน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบ

ถึงนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำของ กอ.รมน. ในช่วง ๔ ปี  จัดท ำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร ๔ ป ีและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

     ๕.๒ ประสำนงำนให้รำยละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น  นโยบำย
ของรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  ของ สมช.   และแผนยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงของ กอ.รมน, ส่วนกลำง 

     ๕.๓ ให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 4 ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  
๖. กองนโยบำย และยุทธศำสตร์ฯ  (สนย.กอ.รมน.)  รวบรวม วิเครำะห์และสังเครำะห์แผนปฏิบัติกำร ๔ ปี 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร ๔ ปี     และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของ กอ.รมน.  
การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง   (แนวทางการด าเนินงาน)   
    มีหน้ำที่วำงแผน อ ำนวยกำรประสำนงำนควบคุมและก ำกับดูแล    กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำน รวมทั้งงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตำมที่ กอ.รมน.ภำค  มอบหมำย ดังนี้ 
 ๑. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุมและก ำกับดูแล       กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
ภำยในพื้นที่จังหวัด ประจ ำปี  ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนกับภำรกิจของ กอ.รมน.       ให้เกิดบูรณำกำรในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคงอย่ำงมีเอกภำพไม่ซ้ ำซ้อน   ปัญหำควำมมั่นคงภำยในพื้นที่ได้ รับกำรแก้ไขให้หมดสิ้นไปในที่สุด 
  ๒. รวบรวมแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงภำยในฯ ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณประจ ำ ปี   เสนอ
ให้ กอ.รมน.จว. และ กอ.รมน.ภำค  ทรำบ  แผนงำนใดไม่ได้รับสนับสนุนงบประมำณฯ หำกจ ำเป็นให้เสนอขอรับ
กำรสนับสนุนไปยัง กอ.รมน.  

ตวัอยา่ง 
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 ๓. ติดตำมประเมินผลงำนกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงภำยใน           ข้ำงต้นรำยงำนให้  
ผอ.กอ.รมน.จว. และ ผอ.รมน.ภำค  ทรำบ 
 

 กลุ่มงานข่าว  (แนวทางการด าเนินงาน) 
    มีหน้ำที่วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และควบคุมก ำกับดูแล    ในงำนรวบรวมประสำน งำนด้ำน
กำรข่ำว วิเครำะห์ประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยคุกคำม รำยงำนข่ำวสำรตำมห้วงเวลำ ก ำกับดูแลหน่วยข่ำวที่ดีรับ
มอบ กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง    และกำรฝึกอบรมรวมทั้งงำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ ผอ.รมน.ภำค  มอบหมำย 
 ๑. ประสำนงำนหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงทุกหน่วยงำนในพื้นที่จังหวัด     ร่วมบูรณำกำรด้ำนข่ำวสำร 
น ำมำประกอบกำรวิเครำะห์ ประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ฯ อย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง   เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรใน 
ทำงปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริงและเป็นรูปธรรม 
 ๒. จัดท ำและเสนอแผนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรข่ำว   ควำมต้องกำรงบประมำณ    ติดตำม ตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทั้งปวง วิเครำะห์และประเมินผล    ก ำหนดประเด็นปัญหำด้ำนควำมมั่นคง แจ้งให้หน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบปัญหำเป็นภำพเดียวกัน 
 ๓. ก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรข่ำวของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ขึ้นกับ กอ.รมน.จว. 
 ๔. จัดท ำแผนที่สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง และพัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรข่ำว   ให้มีเอกภำพและ
เชื่อมโยงทั่วพื้นที่ โดยสำมำรถตรวจสอบรวบรวมและรำยงำนข่ำวสำรได้ถูกต้อง ทันเวลำ 
 ๕. ร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงภำยในพื้นที่จังหวัด 
 ๖. รับผิดชอบในกำรฝึกอบรม 
 ๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ผอ.รมน.จว. มอบหมำย 
 

 กลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง  (แนวทางการด าเนินงาน) 
    มีหน้ำที่ ประสำนงำนภัยคุกคำม อ ำนวยกำร บูรณำกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่พิเศษ และ
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ กอ.รมน.ภำค  มอบหมำย ดังนี้ 
 ๑. ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงทุกหน่วยงำนในพื้นที่ เกี่ยวกับภัยคุกคำมต่อควำม 
มั่นคงภำยในพื้นที่ฯ ให้เกิดกำรบูณำกำรทำงปฏิบัติในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำม
มั่นคงภำยในพื้นที่ ให้เกิดกำรประสำนกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. ประสำนหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงทุกหน่วยงำนในพื้นที่ในกำรจัดระเบียบ      และแบ่งมอบพื้นที่
รับผิดชอบในกำรควบคุมภัยคุกคำม ให้เหมำะสมกับหน่วยงำน และสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
 ๓. รวบรวมติดตำม ตรวจสอบข้อมูล และประเมินสถำนกำรณ์    ที่อำจก่อให้เกิดภัยคุกคำมต่อควำม
มั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยภำยในพื้นที่รำยงำน ผอ.รมน.จว. ทันที   เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ 
  ๔. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจควำมไว้วำงใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับประชำชน 
ผู้น ำชุมชนและกลุ่มต่ำงๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ            โดยเน้นกำรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
ประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่ 

ตวัอยา่ง 
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 ๕. วำงแผน ควบคุมพื้นที่ และแก้ไขปัญหำหรือระงับเหตุกำรณ์ในขั้นต้น         เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ภัย
คุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อมิให้ขยำยวงกว้ำงออกไป 
 ๖. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ผอ.รมน.จว. มอบหมำย 
 

 กลุ่มงานกิจการมวลชน และประชาสัมพันธ์  (แนวทางการด าเนินงาน) 
    มีหน้ำที่ ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ และประชำสัมพันธ์ สร้ำงจิตส ำนึก  และปลูกฝังอุดมกำรณ์ งำนมวลชน 
ด ำเนินกำรสร้ำงพลังมวลชน เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง   และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ กอ.รมน.ภำค  
มอบหมำย ดังนี ้
 ๑. วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำกับดูแล บูรณำกำรแผนงำนด้ำนมวลชนของทุกส่วนรำชกำรและทุกองค์กร
ในพื้นที่ให้มีเอกภำพ  เพื่อสนับสนุนงำนรักษำควำมมั่นคงภำยใน ของทำงรำชกำร  และเพื่อป้องกันมิให้มวลชน 
ดังกล่ำว ตกเป็นเคร่ืองมือของฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำร พร้อมทั้งเสนอควำมต้องกำร
งบประมำณจำก กอ.รมน. 
 ๒. ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนเกิดควำมรัก สำมัคคี   และควำมสมำนฉันท์ โดยกำรชี้แจง
และเผยแพร่ ข้อมูลข่ำวสำรที่ลดวำมขัดแย้งระหว่ำงกัน โดยสื่อต่ำงๆ   รวมทั้ง ผนึกก ำลังมวลชนในกำรเสริมสร้ำง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 ๓. บูรณำกำร และประสำนงำน กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครำชกำร    องค์กรปกครองท้องถิ่น   
องค์กรพลเรือนกับประชำชน เพื่อเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  อันจะน ำไปสู่ กำรเพิ่มศักยภำพของมวลชน
ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วยตนเอง    
 ๔. จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์หรือชุดปฏิบัติชุมชน ในกำรรณรงค์ให้ประชำชนได้เข้ำใจ           และ
ตระหนักถึงกำรใช้สิทธิและเสรีภำพของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนภำพลักษณ์ของ กอ.รมน.จว. โดยสื่อต่ำงๆ 
 ๖. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ผอ.รมน.จว. มอบหมำย 
 
 

            อำศัยควำมใน มำตรำ  ๑๓ ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ.๒๕๕๑  
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร จึงมีค ำสั่งกองอ ำนวยกำร รักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ที่ ๗๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๒ ให้จัดตั้ง กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
จังหวัด (กอ.รมน.จว.)  เพื่อท ำหน้ำที่เป็นองค์กรหลักระดับพื้นที่ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร โดยสำมำรถด ำเนินกำรและประสำนกำรปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุมพื้นที่โดยมี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
เป็นผู้อ ำนวยกำรรักษำ       ควำมมั่นคงภำยในจังหวัด (ผอ.รมน. จว.) มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบบังคับบัญชำข้ำรำช
กำ      และกำรด ำเนินงำนของ  กอ.รมน.จว. เพื่อจัดระเบียบควำมมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงำนตำมที่   กอ.รมน. 
และ กอ.รมน.ภำค มอบหมำย 
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 ฉะนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ กอ.รมน.จว. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
สมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำรและเพื่อแบ่งเบำภำระของ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในจังหวัด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๘(๙), มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔   พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕       
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และค ำสั่งกอ.รมน. ดังกล่ำวข้ำงต้น   
จึงแบ่งมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด (รอง ผอ.
รมน.จว.ก.จ.) ฝ่ำยต่ำง ๆ ปฏิบัติรำชกำรแทนในนำม ผอ.รมน.จว.  ดังนี้ 
 ให้ รอง ผอ.รมน.จว. (พร.๑) มีอ านาจหน้าท่ี  วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำร ตำมลักษณะหน่วยงำนที่ก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรในท้องที่อ ำเภอต่ำง ๆ ตำมในลักษณะพื้นที่ ที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด     มีค ำสั่งมอบอ ำนำจ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ (๙)  มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๕๗  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกำรปฏิบัติตำม
ภำรกิจของ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด ให้เป็นไปตำมแผนรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจ ำปี 
 ให้ รอง ผอ.รมน.จว.ก.จ. (พร.๒) มีอ านาจหน้าท่ี   วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร ตำมลักษณะหน่วยงำนที่ก ำหนด  กำรปฏิบัติรำชกำรในท้องที่อ ำเภอต่ำง ๆ ตำมในลักษณะพื้นที่ที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด   มีค ำสั่งมอบอ ำนำจ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ (๙) มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๕๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกำรปฏิบัติตำม
ภำรกิจของ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด ให้เป็นไปตำมแผนรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจ ำปี 
 ให้ รอง ผอ.รมน.จว. (ฝท.) มีอ านาจหน้าท่ี  
              ๑. วำงแผน อ ำนวยกำร และควบคุมก ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงของ กองอ ำนวยกำรรักษำควำม
มั่นคงภำยในจังหวัด  ให้เป็นไปตำมแผนรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำปี ให้เกิดกำรบูรณำกำรแผนไปสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิ์ภำพอย่ำงแท้จริง 
              ๒.  รับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำร ควบคุมและก ำกับดูแลกำรบริหำรด้ำนธุรกำรก ำลังพล ตลอดจน
งบประมำณในส่วนของ กอ.รมน. โดยจัดให้มีกำรควบคุมตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ่ง
อุปกรณ์ทุกประเภทในสำยงำน กอ.รมน. ให้เป็นไปตำมระเบียบและค ำสั่งโดยเคร่งครัด 
              ๓.  จัดตั้งและกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัด กอ.รมน.จว. ให้สำมำรถติดต่อ สั่งกำร และ
ปฏิบัติงำนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยพิจำรณำจัดก ำลังใน   กอ.รมน.จว. เข้ำปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม 
             ๔.  สั่งกำรและอ ำนวยกำรรับรองกำรตรวจเยี่ยมของหน่วยเหนือ และหน่วยข้ำงเคียงในเร่ืองกำรติดต่อ
ประสำนงำน และกำรให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนของ ผอ.รมน.จว. 
 ให้ รอง ผอ.รมน.จว. (ฝตร.)  มีอ านาจหน้าท่ี   วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของกอง
บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในจังหวัด  ให้เป็นไปตำมแผนรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำปี  
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- ในเวลาไมป่กติ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ????????????  
    มีหน้ำที่วำงแผน อ ำนวยกำรประสำนงำนควบคุมและก ำกับดูแล    กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำน รวมทั้งงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตำมที่ กอ.รมน.ภำค  มอบหมำย 

?????????????   การด าเนินการของหน่วยมีขั้นการปฏิบัติอย่างไร   ?????????????? 
 

 กลุ่มงานข่าว  ???????????   
    มีหน้ำที่วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และควบคุมก ำกับดูแล    ในงำนรวบรวมประสำน งำนด้ำน
กำรข่ำว วิเครำะห์ประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยคุกคำม รำยงำนข่ำวสำรที่เกิดขึ้น ก ำกับดูแลหน่วยข่ำวที่ดีรับมอบ 
กำรต่อต้ำนข่ำวกรองและอ่ืนๆ  ตำมที่ ผอ.รมน.ภำค  มอบหมำย 

?????????????   การด าเนินการของหน่วยมีขั้นการปฏิบัติอย่างไร   ?????????????? 
 

 กลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง   ???????????   
    มีหน้ำที่ ควบคุม อ ำนวยกำร บูรณำกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษ และงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ กอ.รมน.ภำค  มอบหมำย  

 ?????????????   การด าเนินการของหน่วยมีขั้นการปฏิบัติอย่างไร   ?????????????? 
 

 กลุ่มงานกิจการมวลชน และประชาสัมพันธ์   ???????????    
    มีหน้ำที่ ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ และประชำสัมพันธ์ สร้ำงจิตส ำนึกงำนมวลชน  ด ำเนินกำรสร้ำงและควบคุม
พลังมวลชน  และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ กอ.รมน.ภำค  มอบหมำย  

?????????????   การด าเนินการของหน่วยมีขั้นการปฏิบัติอย่างไร   ?????????????? 
  

 
 
  

       ขั้นการก ากับการ  ในกรณีท่ีสภำพปัญหำภัยควำมมั่นคงท่ีมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร กอ.รมน. และมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์    
กอ.รมน. จะขอมติ  ครม. ให้มีอ ำนำจในกำรอ ำนวยกำรและก ำกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐตำมท่ี  ครม. ก ำหนด      โดย ผอ.รมน.โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยใน   จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรหรือหน่วยงำนท่ีเรียกชื่ออย่ำงอื่นเข้ำด ำเนินกำร
ต่อปัญหำนั้น 
 

ตวัอยา่ง 



 

(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่)

(ส่วนประสานงาน)

- ส่วนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ควำมมัน่คง

- ส่วนงำนควำมมัน่คงพิเศษ
- ส่วนวิจัยและประเมินผล
- ส่วนปฏิบติักำรข่ำวสำร
- ฝ่ำยธุรกำร

- ส่วนแผนและโครงกำรงำนข่ำว
- ส่วนกำรข่ำว
- ส่วนประสำนงำนข่ำวร่วม
- ส่วนรักษำควำมปลอดภัย 
- ฝ่ำยธุรกำร

- ส่วนแผนและโครงกำร
- ส่วนกำรพัสดุ
- ส่วนสนับสนุน
- ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

- ส่วนธุรกำร

- ส่วนแผนและกิจกำร
มวลชน

- ส่วนสำรนิเทศ
- ส่วนกิจกำรพัฒนำ  
- ศูนย์กำรฝึกอบรมมวลชน
- ฝ่ำยธุรกำร

(ส่วนบริหาร)

(ส่วนอ านวยการ)

ศูนยต์ิดตามสถานการณ์ กอ.รมน.

กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมัน่คง ส านักการขา่ว ส านักบริหารงานทัว่ไปส านักกิจการมวลชน

และสารนิเทศ

กอ.รมน.จว./กทม.

ศูนยอ์ านวยการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ
ทีจ่ัดตั้งตามความจ าเป็นของสถานการณ์ ได้แก่
- กอ.รมน.ภำค ๔ สน.
- พตท.
- ศอ.บต.
- ฉก.พตท.เขำค้อ

- ส่วนบริหำรจัดกำรบคุคล
- ส่วนแผนและงบประมำณ
- ส่วนงำนสิทธิและสวัสดิกำร
- ฝ่ำยกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน
- ฝ่ำยธุรกำร

ส านักบริหารงาน
บุคคล

- ส่วนงบประมำณ
- ส่วนกำรเงิน
- ส่วนวิเครำะห์
และตรวจสอบ

- ฝ่ำยธุรกำร

ส านักงบประมาณ
และการเงิน

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๒
(คนต่างด้าว ฯ)

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๑
(ยาเสพติด)

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๕
(ความมัน่คงเฉพาะพ้ืนที)่

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๓
(การก่อการรา้ย

และอาชญากรรมข้ามชาต)ิ

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๔
(ความมัน่คงพิเศษ)

ศูนยป์ระสานการปฏบัิติที ่๖
(โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร)ิ

กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร

นรม./ผอ.รมน. คณะกรรมการอ านวยการ กอ.รมน.

กอ.รมน.

เสธ.ทบ./ลธ.รมน.

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.

ผนวก ก. (ผังโครงสรา้งการจัด กอ.รมน.) ประกอบแผนรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจ าปี ๒๕๕๒ – กอ.รมน.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลับมาก

ลับมาก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 


