
 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่  ๑๗๙/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การจัดโครงสราง  การแบงสวนงาน  อํานาจหนาที่ของสวนงาน  และอัตรากําลังของ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  และ  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๒  นายกรัฐมนตรีจึงออกคําส่ังไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ โครงสรางและสวนงาน   

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีโครงสรางและสวนงาน  ๑๒  สวนงาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(๒) กลุมตรวจสอบภายใน 

(๓) สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง   

(๔) สํานักการขาว   

(๕) สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ   

(๖) สํานักบริหารงานบุคคล   

(๗) สํานักบริหารงานทั่วไป   

(๘) สํานักงบประมาณและการเงิน   

(๙) ศูนยติดตามสถานการณ   

(๑๐) ศูนยประสานการปฏิบัติ 

(๑๑) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค   

(๑๒) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   

สวนงานตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏตามแผนภูมิในผนวก  ก  ทายคําส่ังนี้ 
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ขอ ๒ อํานาจหนาที่ของสวนงานและการบังคับบัญชา 

(๑) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรเก่ียวกับยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบบริหารภายในของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อให

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   

 (ง) รวมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ   

หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๒) กลุมตรวจสอบภายใน  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชี 

 (ข) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายใน 

 (ค) รวมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ   

หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กําหนดนโยบาย   วางแผน   อํานวยการ   ประสานงาน   และกํากับดูแลงาน 

ดานนโยบายยุทธศาสตรความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายความมั่นคงแหงชาติ  และยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน 

ของสภาความมั่นคงแหงชาติ 
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 (ข) พิจารณาแผนงาน  โครงการ  และคําขอของหนวยงานตาง ๆ  ตามแผนงานการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจําป  และในโครงการพิเศษ  รวมทั้งประสานการจัดทํางบประมาณ

ประจําป  ตลอดจนตรวจสอบ  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยรองใหเปนไปตามแผนงาน  

 (ค) อํานวยการ  ประสานงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  

และกําลังกึ่งทหาร  ที่รวมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามแผนงาน  ตลอดจน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทุกระดับใหสอดคลองกับสถานการณ  ทั้งในดานการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และการทหาร  ใหเปนไปตามแผนงาน  คําส่ัง   

และนโยบายที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

 (ง) รับผิดชอบการปฏิบัติการขาวสาร 

 (จ) จัดทํานโยบาย  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับดูแลเกี่ยวกับการจัดต้ังและดําเนินงาน

ของหนวยงานภารกิจพิเศษ  ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ 

 (ฉ) ดําเนินการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรและหนวยรอง  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีความพรอมและทันสมัย 

(๔) สํานักการขาว  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   

 (ก) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ขาวทั้งปวงของหนวยตาง ๆ  ที่อยูในความควบคุมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  (ข) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินสถานการณและแนวโนมภัยคุกคามดานความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  รวมทั้งประสานงานดานการขาวกับหนวยงานขาวและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคง   

 (ค) จัดทํารายงานขาวกรองระดับยุทธศาสตรและรายงานขาวกรองตาง ๆ  ใหกับกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  รวมทั้งรับผิดชอบงานดานระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS) 

  (ง) ติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะหพฤติการณของบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ   

 (จ) ดําเนินงานดานการตอตานการขาวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

บุคคล  เอกสาร  และสถานที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
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(๕) สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   

 (ก) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับดูแลการปฏิบัติการ 
ดานมวลชนและสารนิเทศ    

 (ข) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน   กํากับดูแลการปลูกฝง
อุดมการณ  ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  สรางความรัก  ความสามัคคีของคนในชาติดวยการ
จัดต้ังมวลชน  ผนึกพลังประชาชน  ประสานสัมพันธมวลชน  เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน 
ตอชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 (ค) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับดูแลการปฏิบัติการ
จิตวิทยา  การประชาสัมพันธ  การบริการขอมูลขาวสาร  รวมทั้งการประชาสัมพันธเชิงรุกและ 
การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ   

 (ง) กําหนดนโยบาย  วางแผน   อํานวยการ  ประสานงาน   กํากับดูแลงานพัฒนา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวพระราชดําริ  การประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 

 (จ) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับดูแลการศึกษาอบรม 
เพื่อความมั่นคงของชาติ  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ  
เพื่อความมั่นคงของชาติ  

(๖) สํานักบริหารงานบุคคล  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ
ดานบุคลากร  รวมทั้งงานดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  แถลงการณ   
และแบบธรรมเนียมดานบุคลากรของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพบุคลากร  การบรรจุ  แตงต้ัง  โอน  ยาย   
และการชวยราชการของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการ  ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 
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 (ง) จัดทําแผนงานและโครงการ  และดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณดานบุคลากร 

 (จ) ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร  ไดแก  การจัดทําบําเหน็จประจําป   

การรับรองสิทธิ  รับรองการปฏิบัติราชการ  เหรียญตรา  บําเหน็จความชอบ  คาตอบแทน  การชวยเหลือ  

และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ  และงานสวัสดิการของบุคลากร 

 (ช) ดําเนินการพัฒนาบุคลากร   และการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 (ซ) ดําเนินการดานการปกครอง  การรักษาวินัย  และการพิจารณาความผิดของบุคลากร 

 (ฌ) รับผิดชอบงานจัดการภายในสํานักงาน   งานพิธีของกองอํานวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

(๗) สํานักบริหารงานทั่วไป  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กําหนดนโยบาย  วางแผน  ประสานงาน  และกํากับดูแลเกี่ยวกับงานในดานสงกําลัง

บํารุง  ในเรื่องเกี่ยวกับความตองการ  โครงการ  และงบประมาณการสงกําลังบํารุง  รวมทั้งการกําหนด

มาตรฐานราคากลางในการจัดหาพัสดุ  การวิเคราะห  วิจัย  และตรวจสอบผลงานและประเมินผลในการ

สงกําลังบํารุง 

 (ข) รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  การประชุม  

การดูแลรักษาอาคารสถานที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และงานที่มิได

มอบหมายใหสวนราชการใดในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนผูรับผิดชอบ

เปนการเฉพาะ   

 (ค) อํานวยการ  ควบคุม  และติดตามผล  ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  การเก็บรักษา  การแจกจาย  

การซอมบํารุง  การจําหนาย  การบันทึกและรายงานสถานภาพ  การจัดทําบัญชีคุมพัสดุ  การจัดทําสถิติ

ความสิ้นเปลืองพัสดุ  และการดําเนินการตออาวุธยุทโธปกรณ    

 (ง) รับผิดชอบการเคลื่อนยายกําลังพลและขนสงพัสดุ  การบริการ  การเลี้ยงดูภายใน

และภายนอกที่ทําการ  การรักษาพยาบาลและการสงกลับ  รวมทั้งการบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

ปรนนิบัติบํารุง 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (จ) รับผิดชอบในการจัดหา  ปรนนิบัติบํารุง  และซอมบํารุงพัสดุ  สนับสนุนภารกิจ 
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 (ฉ) กําหนดนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  สนับสนุน  และกํากับดูแลงาน
ดานการสื่อสารและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(๘) สํานักงบประมาณและการเงิน  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กําหนดนโยบาย  วางแผน  และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณและการเงิน 
 (ข) ประสานการปฏิบั ติกับสวนราชการและหนวยงานอื่น   ในการดําเนินการ 

ดานงบประมาณและการเงิน 
 (ค) เสนอแนะและใหคําปรึกษาทางดานงบประมาณ  การเงินตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการแกผูบังคับบัญชา  และหนวยงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(๙) ศูนยติดตามสถานการณ  ข้ึนตรงตอเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   
 (ก) ติดตาม   วิ เคราะห   รายงานสถานการณความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

และประสานการปฏิบัติกับหนวยรองและสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรในการปองกันและแกไขปญหาในขั้นตน  

 (ข) ทําหนาที่เปนศูนยอํานวยการแกไขปญหาสถานการณ  เมื่อเกิดสถานการณในภาวะ
ไมปกติ    

(๑๐) ศูนยประสานการปฏิบัติ  ข้ึนตรงตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ใหจัดต้ังข้ึนในจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ  เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ  และกํากับ
ดูแลงานสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อง   
โดยมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ประสานงาน  และติดตามสถานการณดานความมั่นคงของชาติเฉพาะเร่ือง  รวมทั้ง
วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับดูแล  ตลอดจนเสนอแนะผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับ 
การดําเนินการปองกัน  ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยตอความมั่นคง 
ที่จะกอให เกิดความไมสงบตอประชาชน  หรือตอรัฐใหกลับสูสภาวะปกติ   เกิดความสงบสุข 
ตอประชาชน  หรือความมั่นคงของรัฐ  รวมกับผูแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการปองกัน  และแกไขปญหาความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง  บูรณาการ  และใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนงานและโครงการ  และงบประมาณ 
ของสวนราชการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกํากับดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 (ค) ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
รวมทั้งวางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตลอดจนเสนอแนะผูบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
และย่ังยืน 

 (ง) ดําเนินการงานดานความมั่นคงอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(๑๑) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ข้ึนตรงตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  มีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มอบหมาย  และมีอํานาจหนาที่ตามที่ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 
ตามขอเสนอของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 

(๑๒) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ข้ึนตรงตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค  มีหนาที่ รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 
ของจังหวัดนั้นตามที่ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย  และมีอํานาจหนาที่
ตามที่ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด  

ขอ ๓ อัตรากําลัง   
จํานวนอัตรากําลังที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหแลว  ใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรจัดสรรใหแกสวนงานตาง ๆ  ตามขอ  ๑  ใหเพียงพอกับความจําเปนและความเหมาะสม
ของงาน  ทั้งนี้  ตามแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนการอํานวยการของกองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ตามที่ไดรับการประสานและรองขอ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 




