แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

-๒-

คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น โดยจั ด ทำเป็น ระยะ ๕ ปี และแต่ล ะ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิร ูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอื่นที่ เกี่ยวข้อง ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิ บัติราชการของส่ วนราชการเป็นระยะ ๕ ปี ให้ จัดทำเป็ น
ระยะ ๓ ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 1๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิ รูป ประเทศ และนโยบายและแผนระดั บชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อให้การบริหารของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองอำนวยการรัก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร จะเป็ น ประโยชน์
ต่อการดำเนินการพัฒนาด้านความมั่ง คั่งของรัฐและความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยต่อไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

-๓-

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน.
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
พันธกิจของส่วนราชการ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๒. แผนระดับที่ ๒
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
๓. แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผน
๑. วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
๒. พันธกิจของส่วนราชการ
๓. แผนปฏิบัติราชการ
๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
4.3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
5. ประมาณการวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ภาคผนวก
ผนวก ก : ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กอ.รมน. ประกอบคำสั่ งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน.

-๔-

แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน.
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จัดทำขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่อก่อให้เกิด
การเชื่ อมโยงในทิ ศ ทางเดีย วกัน อย่ างเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ งกั บ บริบ ทที่ เปลี่ ยนแปลงไปมากขึ้น เพื่ อ มุ่ งสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง จากการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมภายในหน่วยได้มีการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ได้ใช้แผนแม่บทย่อย เป็นกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาของหน่วย ตามที่รัฐบาลได้ใช้หลักการ
ทางวิ ช าการ และประสบการณ์ จ ากบุ ค ลากรทั้ ง ประเทศจั ด ทำขึ้ น อั น เป็ น ผลให้ มี ค วามสอดคล้ อ งตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดไว้ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสำคัญ
ประกอบด้วย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
กองอำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการบู ร ณาการ
อำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้ เกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน
พันธกิจของส่วนราชการ
๑. การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร
2. การบูรณาการแนวทาง และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๓. อำนวยการ ประสานงาน และเสริ มการปฏิ บั ติ ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาความมั่ นคงตามแผน
ปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
โครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ ๒ อื่น ๆ
๕. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ

-๕๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๑
ยุทธศาสตร์ชาติ (๑) ด้านความมั่นคง (หลัก)
๑.๑.๑ เป้าหมาย
๑.๑.1.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๑.๑.๑.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๑.๑.๒ กอ.รมน. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น
๑.๑.๒.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
๑.๑.๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มี
อยู่ อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร จัดการ
และการพัฒ นาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑.๒.๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสําคัญ
ต่าง ๆ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบอย่ างจริงจั ง เกิ ด ความมั่ น ใจได้ ว่ า หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบทั้ งหลั ก และรอง
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๓.๑ ประชาชนอยู่ดี กิน ดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนิน การที่ส ำคัญ
คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความ
ภาคภู มิ ใจในชาติ รวมทั้ งมีก ารส่ งเสริ มการปกครองระบบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๑.๓.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่น คงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒ นาประเทศ

-๖ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์
และระบุส าเหตุที่แท้จ ริงของปัญ หาในแต่ล ะเรื่อ งให้ชัดเจน วางแผนบูร ณาการในการแก้ไขปัญ หาตามลำดับ
ความเร่งด่วนของปั ญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒ นากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้ งเตือน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ แผนระดับที่ ๒
๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง
๑.2.1.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.2.1.๑ (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ
ที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่น คงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สิน สร้างความรัก ความสามัค คี ความสำนึก ใน
ความจงรัก ภัก ดี และความภาคภู มิ ใจในชาติ รวมทั้ งมี การส่ งเสริ มการปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ขที่ มี เสถี ยรภาพและธรรมาภิ บาล เห็ นแก่ ประโยชน์ แห่ งชาติ เหนื อกว่ าประโยชน์
ส่วนตน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
๑.2.1.๑ (2) บ้ า นเมื อ งมี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ระดั บ เพื่ อ เร่ ง รั ด
ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจั งให้หมดไปในที่สุด พร้อทั้ง
พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รั กษาไว้ซึ่งสถาบั นพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บู รณภาพแห่ งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนา
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์
และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลำดับความเร่งด่วน
ของปัญหา โดยมีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมทีช่ ัดเจน และมีประสิทธิภาพ
๑.2.1.๑ (๓) การบริหารจั ดการความมั่ นคงมี ผลสำเร็จที่ เป็ นรูปธรรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒.๑.๒ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๑.๒.๑.๒ (๑) แนวทางการพัฒนา
๑.๒.๑.๒ (1.1) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
๑.๒.๑.๒ (๑.2) การพัฒนาการเมือง
๑.๒.๑.๒ (๑.๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
๑.2.1.๒ (๒) เป้าหมายของแผนย่อย
๑.2.1.๒ (๒.1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสั ตย์ พร้อมธำรง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ระดับทุน
ทางสังคม (ยังไม่กำหนด)
๑.2.1.๒ (๒.2) การเมื องมี เสถี ยรภาพ และธรรมาภิ บาลสู งขึ้ น
ตัวชี้วัด คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
๑.๒.๑.๓ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
๑.๒.๑.๓ (๑) แนวทางการพัฒนา

-๗๑.๒.๑.๓ (1.๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๒.๑.๓ (๑.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
๑.๒.๑.๓ (๑.3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑.๒.๑.๓ (๑.4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
๑.๒.๑.๓ (๑.5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๑.๒.๑.๓ (๑.6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๒.๑.๓ (๑.7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๒.๑.๓ (๑.8) การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาความไม่ สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒.๑.๓ (๑.9) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑.๒.๑.๓ (๑.10) การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและ
ช่วยเหลือประชาชน
๑.๒.๑.๓ (๑.11) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑.๓ (๒) เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๒.๑.๓ (๒.1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า มนุษ ย์ ฯลฯ) ได้รับ การแก้ไ ขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ การบริห ารและ
พัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
๑.๒.๑.๓ (๒.2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น ตัวชี้วัด คือ สถิติ
จำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๑.2.1.๔ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม
2.1.4.1 (๑) แนวทางการพัฒนา
2.1.4.1 (1.๑) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
2.1.4.1 (๑.2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
2.1.4.2 (๒) เป้าหมายของแผนย่อย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตัวชี้วัด คือ ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐
๑.๒.๒ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ จะต้ อ งดํ าเนิ น การเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้
๑.๒.๒.๑ ด้านการเมือง
๑.๒.๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๒.๒.๓ ด้านกฎหมาย
๑.๒.๒.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑.๒.๒.๕ ด้านเศรษฐกิจ
๑.๒.๒.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๒.๗ ด้านสาธารณสุข

-๘๑.๒.๒.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒.๒.๙ ด้านสังคม
๑.๒.๒.๑๐ ด้านพลังงาน
๑.๒.๒.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒.๒.๑๒ ด้านการศึกษา
๑.๒.๒.๑๓ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงดังนี้
(๑) ด้านการเมือง ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒ นธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประเด็นที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
(๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ ทรัพยากรทางบก
ประเด็นที่ ๖ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) ด้ านสั งคม ประกอบด้ วย ประเด็ นที่ ๕ การมี ส่ วนร่วม การเรียนรู้ การรั บรู้ และการ
ส่งเสริม กิจกรรมทางสังคม
(๕) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและเฝ้ า
ระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ
๑.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑.๒.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑.2.๓.1 (๑) เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบี ยบวินั ย มีค่า นิย มที่ดี มีจ ิต สาธารณะ และมีค วามสุข โดยมีส ุข ภาวะและสุข ภาพที่ดี ครอบครัว อบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.2.๓.๑ (๒) เพื่ อให้ คนไทยมี ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมได้รับความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.2.๓.๑ (๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
๑.2.๓.๑ (๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.2.๓.๑ (๕) เพื่ อให้ การบริหารราชการแผ่ นดินมี ประสิ ทธิภาพ โปร่งใส ทั นสมั ย
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.2.๓.๑ (๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาค
และเมือง เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

-๙๑.2.๓.๑ (๗) เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity)
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค
กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงดังนี้
(๑) ข้อ ๑.2.๓.๑ (๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๒) ๑.2.๓.๑ (๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่ งยื น สร้ างความเข้ ม แข็ งของฐานการผลิ ต และบริก ารเดิ ม และขยายฐานใหม่ โดยการใช้ น วัต กรรมที่ เข้ ม ข้ น
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
(๓) ๑.2.๓.๑ (๔) เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๔) ๑.2.๓.๑ (๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๒.๓.๒ เป้าหมาย
๑.๒.๓.๒ (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๑.๒.๓.๒ (๒) การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน
๑.๒.๓.๒ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๑.๒.๓.๒ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ
๑.๒.๓.๒ (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ดแี ละเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๑.๒.๓.๒ (๔) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย
กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงดังนี้
(๑) ข้ อ 4 ทุ น ทางธรรมชาติแ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มสามารสนั บ สนุ น การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
(๒) ข้อ 5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๑.๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๒.๓.๓ (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การวางรากฐาน การพั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมบู รณ์ เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

- ๑๐ ๑.๒.๓.๓ (๒) ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็ น ธรรมลดความเหลื่ อมล้ ำ
ในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไข
ปั ญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่ มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
๑.๒.๓.๓ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจ เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัว
และเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้ น และประเทศไทยมี ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิ จ สู งขึ้ น นอกจากนี้ ยั งเน้ น ให้ เศรษฐกิ จ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการ
พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เวศ การท่ อ งเที่ ย วสามารถทำรายได้ แ ละแข่ ง ขั น ได้ ม ากขึ้ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๑.๒.๓.๓ (๔) ยุท ธศาสตร์ที่ ๔ การเติบ โตที่ เป็ น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้มี ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
๑.๒.๓.๓ (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคั่ง และยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มี ความปลอดภั ยในชี วิตและทรั พย์ สิ น มี โอกาสในการศึ กษาและการประกอบอาชี พที่ สร้ างรายได้ เพิ่ มขึ้ น
ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ นานาประเทศในการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๓.๓ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบ าลในสั งคมไทย เร่งปฏิรูปการบริห ารจัดการภาครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ

- ๑๑ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด
๑.๒.๓.๓ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทาง
รางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนา เศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)
๑.๒.๓.๓ (๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เน้นการเพิ่ม ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๒.๓.๓ (๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้น
ในเรื่ อ งการลดช่อ งว่าง รายได้ ร ะหว่างภาคและมี การกระจายรายได้ ที่ เป็ น ธรรมมากขึ้น การเพิ่ ม จำนวนเมื อ ง
ศูน ย์ กลางของจั งหวัด เป็ น เมือ งน่ าอยู่ ส ำหรับ คนทุ กกลุ่ มในสั งคม พื้น ที่ฐ านเศรษฐกิจหลั กมีระบบการผลิ ตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (หลัก) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่ งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

(๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(๑.1) ปกป้ องและเชิ ดชู สถาบั นพระมหากษั ตริย์ ให้ เป็ นสถาบั นหลั กของ
ประเทศ

(๑.๒) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(๑.๓) ประชาชนในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ มี ความปลอดภั ยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
(๒) แนวทางการพัฒนา
(๒.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(๒.๒) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด ความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (รอง) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ๑๒ -

(๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(๑.๑) รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
(๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
(๒) แนวทางการพัฒนา
(๒.๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒.๒) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (รอง) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๑) เป้ าหมายระดั บยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 คนไทยส่ วนใหญ่ ที่ มี ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๒) แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

๑.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
(๔ เป้าหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน)
เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
(๓) การพัฒ นาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ
(๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๑.๒.๔.๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑๖ ด้าน
กอ.รมน. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องทีส่ ำคัญ ได้แก่
นโยบายที่ ๑ เสริ มสร้ างความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ ๗ จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

- ๑๓ นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กอ.รมน. มีนโยบายที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องเล็กน้อย ได้แก่
นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน
นโยบายที่ ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ ๑๓ พั ฒนาระบบการเตรียมพร้ อมแห่ งชาติ เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่ นคง
ของชาติ
นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑.๒.๔.๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑๙ แผน
แผนที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ ๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
แผนที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนที่ ๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
แผนที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
แผนที่ ๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
แผนที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนที่ ๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
แผนที่ ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
แผนที่ ๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แผนที่ ๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
แผนที่ ๑๒ การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
แผนที่ ๑๓ การรักษาความมั่นคงทางทะเล
แผนที่ ๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
แผนที่ ๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
แผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
แผนที่ ๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
แผนที่ ๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
แผนที่ ๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แผนที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ ๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
แผนที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ๑๔ แผนที่ ๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
แผนที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนที่ ๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
แผนที่ ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
แผนที่ ๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แผนที่ ๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
แผนที่ ๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
แผนที่ ๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
แผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
แผนที่ ๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
แผนที่ ๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
แผนที่ ๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ แผนระดับที่ ๓
๑.๓.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมซาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ กองอำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราซอาณาจักร และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๒ นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติของอนุ กรรมการจัดทำนโยบายป่าไม้แห่ งชาติและแผนแม่บ ท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
๑.๓.3 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ของ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
๑.๓.๔ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๑.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๑.๓.๖ ร่ างแผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒๕๖๕)
๑.๓.๗ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
๑.๓.8 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (สมช.)
๑.๓.9 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (สมช.)
๑.๓.10 แผนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี (สมช.)
๑.๓.11 แผนการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (สมช.)

- ๑๕ -

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ
๑. วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ
และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุข
ของประชาชน
๒. พันธกิจของส่วนราชการ
2.๑ การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร
๒.2 การบูรณาการแนวทาง และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.๓ อำนวยการ ประสานงาน และเสริ มการปฏิ บั ติ ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาความมั่ นคงตามแผน
ปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
โครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ ๒ อื่น ๆ
๒.๕ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๖ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง หน้ าที่ ที่ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๓. แผนปฏิบัติราชการ
3.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
3.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

- ๑๖ ๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.1 เป้าหมาย ลดความขัดแย้งภาคการเมืองและภาคประชาชน โดยการสร้างการรับรู้ในทุกระดับ
ตามช่องทางต่าง ๆ
๔.๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
มีการจัดตั้งกลไกเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง จังหวัด
๕๓
สมท.กอ.รมน.
ระดับจังหวัด
ศปป.๑ กอ.รมน.
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีความสำนึก ร้อยละ
๘๐
สมท.กอ.รมน.
ความเป็นพลเรือนและมีส่วนร่วม
ศปป.๑ กอ.รมน.
ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคม
ร้อยละ
๕
สมท.กอ.รมน.
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลง
ศปป.๑ กอ.รมน.
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างความปรองดองและ ร้อยละ
๘๐
สมท.กอ.รมน.
สมานฉันท์
ศปป.๑ กอ.รมน.
๔.๑.๓ แนวทางการพัฒนา
๔.๑.๓.1 แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
๔.๑.๓.2 แผนการพัฒนาด้านการเมือง
๔.๑.๓.๓ แผนการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
๔.๑.๓.๔ แผนการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์
๔.๑.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๑.๔.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคม
และการเมือง
๔.๑.๔.๒ โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคม
เพื่อความสามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๔ โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๕ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน
๔.๑.๔.๖ โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
๔.๑.๔.๗ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑.๔.๘ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล
๔.๑.๔.๙ โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๔.๑.๔.๑๐ การดำเนินโครงการการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
๔.๑.๔.๑๑ โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
4.2.1 เป้าหมาย
4.2.1.1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
4.2.1.2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

- ๑๗ 4.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
ไร่
๑๐๐,๐๐๐
ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายมวลชนด้านไซเบอร์ ได้ตาม ร้อยละ
80
เป้าหมายที่กำหนด
ร้ อยละของจำนวนคนที่ เข้ ารั บการอบรมสามารถนำความรู้
คน
80
ที่ได้รับไปปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ได้ไม่น้อย
ตรวจสอบประชากรแรงงานต่ า งด้ า วเพื่ อ ให้ เข้ า สู่ ร ะบบ จังหวัด/ 250,000
การจ้างงานตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 40 จังหวัด โดยมียอด
คน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองถูกตรวจสอบ
การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
คน
250,000
โดยผิดกฎหมายกลับประเทศ
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการก่อการร้ายเข้ามา ร้อยละ
80
เป็นเครือข่ายมวลชน
ร้อยละของจำนวนผู้ เข้ารับการอบรมเรื่องการเฝ้ าระวัง และ ร้อยละ
80
แจ้งเตือนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเป็นเครือข่าย
มวลชน

หน่วยงาน
ศปป.๔ กอ.รมน.
สดม.กอ.รมน.
ศปป.๒ กอ.รมน.
ศปป.๒ กอ.รมน.
ศปป.๒ กอ.รมน.
ศปป.๓ กอ.รมน.
ศปป.๓ กอ.รมน.

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่เดินทางไปประสานงาน
ร้อยละ
80
ศปป.๓ กอ.รมน.
เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย
ความสำเร็จของการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทา ร้อยละ
๕0
ศปป.๔ กอ.รมน.
สาธารณภัยตามแผนงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูธรรมชาติ ร้อยละ
80
ศปป.๔ กอ.รมน.
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี จิ ต สำนึ ก และเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.2.๓ แนวทางการพัฒนา
4.2.3.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.2.3.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
4.2.3.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
4.2.3.๔ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
4.2.3.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
4.2.3.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2.3.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
4.2.3.๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2.3.๙ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4.2.3.๑๐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

- ๑๘ 4.2.3.๑๑ การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๒.๔.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
๔.๒.๔.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๔.๒.๔.๓ งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
๔.๒.๔.๔ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๔.๒.๔.๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๔.๒.๔.๖ งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
๔.๒.๔.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๒.๔.๘ งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๔.๙ งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน
๔.๒.๔.๑๐ งานการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
4.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4.๒.๕.1 เป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จำนวน ๑,๑๔๐ หมู่บ้าน
4.๒.๕.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
หมู่บ้าน
๑,๑๔๐ ศปป.๒ กอ.รมน.
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน ร้อยละ
๗๐
ศปป.๒ กอ.รมน.
การทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
4.๒.๕.3 แนวทางการพัฒนา
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
4.๒.๕.4 แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๑) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(๒) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(๓) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(๔) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.๒.๖.๑ เป้าหมาย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
4.2.๖.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการ
หน่วยงาน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ร้อยละ
๓๕
ร้อยละ

๖๐

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

- ๑๙ ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัย
ความมั่นคงอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนเยาวชน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
IGOs NGOs CSOs มีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนคดีที่ส่งฟ้องเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
จชต.ของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต. ที่มีต่อการอำนวย
ความยุติธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนตำบลในพื้นที่ จชต. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็น
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ตำบล

๗๐

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

4.๒.๖.3 แนวทางการพัฒนา
(1) งานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
(2) งานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
(3) งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(4) งานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
(5) งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
(6) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(7) งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
(8) งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(9) งานเสริมสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.
(10) งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(11) งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.
(12) งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
4.๒.๖.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(1) ด้านความมั่นคง
(๑.1) โครงการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพงานข่าวกรองและแผนบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่ จชต.
(๑.2) โครงการยังยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
(๑.3) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.

- ๒๐ (๑.4) โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
(๑.5) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.
(๑.6) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(๑.7) โครงการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาสั ง คมและ
นานาชาติ
(2) ด้านการพัฒนา
(๒.1) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(๒.2) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.
(๒.3) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(๒.4) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.
(๒.5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
๔.๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๔.3.1.1 บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
๔.3.1.2 บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
๔.๓.2 เป้ าหมาย กลไกการบริห ารจัด การความมั่ น คง มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น ตั ว ชี้ วัด คื อ
ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐
๔.๓.๓ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๓.๓.๑ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
๔.๓.๓.๒ การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
5. ประมาณการวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 8,854,707,900 ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ

หน่วยรับผิดชอบ

วงเงินจัดสรร
ปี 2564

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

808,857,100

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

93,837,100

งบบุคลากร

80,941,000

1. เงินเดือนข้าราชการ

สบค.กอ.รมน.

48,673,100

2. เงินประจำตำแหน่ง

สบค.กอ.รมน.

3,056,400

3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

สบค.กอ.รมน.

17,461,700

4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

สบค.กอ.รมน.

11,448,900

5. ค่า พ.ส.ร. ข้าราชการ

สบค.กอ.รมน.

300,900

งบดำเนินงาน

12,896,100

หมายเหตุ

- ๒๑ 1. ค่าเช่าบ้าน

สบค.กอ.รมน.

1,896,000

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.

7,944,500

3. ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้าง

สบค.กอ.รมน.

974,300

4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สบค.กอ.รมน.

1,073,800

5. เงินสมทบกองทุนทดแทน

สบค.กอ.รมน.

47,500

6. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

สบค.กอ.รมน.

960,000

1.2 รายการบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน จชต.

715,020,000

งบรายจ่ายอื่น

715,020,000

1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบตั ิงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
1.1 การกำลังพลและทรงชีพของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
1.2 การกำลังพลและทรงชีพของ ทบ.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

715,020,000

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

43,710,000

ทบ.

671,310,000

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง

282,980,400

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
กิจกรรมที่ 1 : งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐ
งบรายจ่ายอื่น

282,980,400
22,545,900
22,545,900

1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการฝึกอบรมจริยธรรม
1.2 รายการจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการบรรยายพิเศษเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน.
1.3 รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงาน
1.4 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1.5 รายการอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบตั ิราชการแก่เจ้าหน้าที่
กอ.รมน.
1.6 รายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กอ.รมน.
1.7 รายการสัมมนาระดมองค์ความรู้ดา้ นความมั่นคง
1.8 รายการสัมมนาสรุปองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
2. การให้บริการดูแลด้านสุขภาพอนามัยกำลังพลและด้านเวชกรรมป้องกัน
3. การปฏิบตั ิงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.
4. การปฏิบตั ิงานของศูนย์มิสกวัน

2,123,550
สบค.กอ.รมน.

75,000

สบค.กอ.รมน.

150,000

สบค.กอ.รมน.

450,000

สกบ.กอ.รมน.

24,200

สำนักจเร กอ.รมน.

479,500

ศดม.กอ.รมน.

300,000

ศศว.กอ.รมน.

331,600

ศศว.กอ.รมน.

313,250

สกบ.กอ.รมน.

28,400

สำนักจเร กอ.รมน.

201,000

กอ.รมน.ภาค 1

450,000

- ๒๒ ๕. การอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ

สปง.กอ.รมน.

4,811,450

๕.1 รายการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จำนวน 69 กล้อง)

สกบ.กอ.รมน.

300,000

๕.2 การจัดผู้แทน กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีวันสำคัญ

สลก.กอ.รมน.

65,300

๕.3 รายการค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน

สบค.กอ.รมน.

209,000

๕.4 รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สบค.กอ.รมน.

104,800

สำนักจเร กอ.รมน.

50,000

สกบ.กอ.รมน.

227,400

๕.5 รายการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบตั ิราชการ กอ.รมน.
๕.6 รายการจัดทำบัตรบุคคลและบัตรยานพาหนะ เข้า - ออก เขตพื้นที่
ควบคุม กอ.รมน. ส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2 : งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร

43,441,100

งบลงทุน

36,251,100

1. การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ส่วนกลาง

สกบ.กอ.รมน.

15,446,800

2. ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
2.1 รายการซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
2.2 รายการซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิที่ 5 กอ.รมน.
กองบัญชาการกองทัพบก 1 แห่ง

สกบ.กอ.รมน.

1,034,100

กอ.รมน.ภาค 4

370,800

สกบ.กอ.รมน.

663,300

กอ.รมน.ภาค 2 สย.1

4,548,400

กอ.รมน.ภาค 3

4,651,100

สกบ.กอ.รมน.

4,575,200

สกบ.กอ.รมน.

5,257,500

สกบ.กอ.รมน.

738,000

3. การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 ต.เนินสูง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 1 แห่ง
4. การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ภาค 3 ต.บ้านคลอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและอุปกรณ์
(189 เครื่อง)
6. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุน นขต.กอ.รมน. (776 ตัว)
7. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อสนับสนุน นขต.กอ.รมน.
(9 คัน)
งบดำเนินงาน

7,190,000

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการข่าว

สขว.กอ.รมน.

4,000,000

2. การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน

ศดม.กอ.รมน.

2,200,000

3. การจ้างพัฒนาระบบ LAN ของ กอ.รมน.
4. การดำเนินการจัดหาระบบ Internet Security Coordination Center
(ISCC)
กิจกรรมที่ 3 : งานกำลังพล และทรงชีพ

ศดม.กอ.รมน.

800,000

กอ.รมน.ภาค 1

190,000
216,993,400

งบดำเนินงาน
รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตามสัญญา 5 ปี (2563 - 2567)
1. การเช่ารถยนต์จากเอกชนมาใช้งานในราชการของ กอ.รมน. ส่วนกลาง
และภูมิภาค (135 คัน)

216,993,400
สกบ.กอ.รมน.

42,559,200

- ๒๓ รายการไม่ผูกพัน
2. ค่าจ้างเหมาบริการ

สกบ.กอ.รมน.

3,907,700

3. การปรนนิบตั ิบำรุงและซ่อมบำรุง

สกบ.กอ.รมน.

3,935,400

4. ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สกบ.กอ.รมน.

8,000,000

5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์, ประปา,ไฟฟ้า,ไปรษณีย์)

สกบ.กอ.รมน.

8,255,800

6. รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์

สกบ.กอ.รมน.

748,900

7. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

สกบ.กอ.รมน.

3,400,000

8. งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด

สปง.กอ.รมน.

144,000,000

8.1 กอ.รมน.ภาค 1 และ นขต.

กอ.รมน.ภาค 1

47,950,000

8.2 กอ.รมน.ภาค 2 และ นขต.

กอ.รมน.ภาค 2

36,730,000

8.3 กอ.รมน.ภาค 3 และ นขต.

กอ.รมน.ภาค 3

34,110,000

8.4 กอ.รมน.ภาค 4 และ นขต.

กอ.รมน.ภาค 4

25,210,000

สบค.กอ.รมน.

686,400

9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

90,306,200

โครงการ : การรักษาความสงบภายในประเทศ

90,306,200

กิจกรรมที่ 1 : งานพัฒนาด้านการเมือง

-

งบรายจ่ายอื่น

-

1. โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย

ศปป.1 กอ.รมน.

-

2. โครงการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศปป.1 กอ.รมน.

-

ศปป.1 กอ.รมน.

-

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมัน่ คง ด้าน
สังคม และการเมือง
กิจกรรมที่ 2 : งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

25,180,200

งบรายจ่ายอื่น
1. การสานเสวนาส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและปรึกษาหารือ

25,180,200
ศปป.1 กอ.รมน.

25,180,200

กิจกรรมที่ 3 : งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติฯ

65,126,000

งบรายจ่ายอื่น

65,126,000

1. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

สมท.กอ.รมน.

3,858,400

2. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศปป.1 กอ.รมน.

9,000,000

3. การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

ศปป.1 กอ.รมน.

6,560,000

4. การชุมชนสัมพันธ์

ศปป.1 กอ.รมน.

17,007,600

5. โครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

ศปป.1 กอ.รมน.

28,700,000

4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ

5,463,788,100

- ๒๔ มั่นคง
โครงการ : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนา
ประเทศ
กิจกรรมที่ 1 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการทบทวนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่
กระทบต่อความมั่นคง
กิจกรรมที่ 2 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคน
ต่างด้าวแบบถูกกฏหมาย
กิจกรรมที่ 3 : งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

5,463,788,100
60,000
60,000
ศดม.กอ.รมน.

60,000
5,131,300
5,131,300

ศปป.2 กอ.รมน.

5,131,300
19,345,000

งบรายจ่ายอื่น

19,345,000

1. โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ศปป.2 กอ.รมน.

16,195,000

2. โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ

ศปป.2 กอ.รมน.

3,150,000

กิจกรรมที่ 4 : งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี

2,695,000

งบรายจ่ายอื่น

2,695,000

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
2. โครงการประสานงานเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงทีผ่ ิด
กฏหมาย (IUU Fishing)
กิจกรรมที่ 5 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศปป.3 กอ.รมน.

2,145,000

ศปป.3 กอ.รมน.

550,000
17,000,300

งบรายจ่ายอื่น
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

17,000,300
ศปป.4 กอ.รมน.

17,000,300

กิจกรรมที่ 6 : งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,512,400

งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปราบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
และทรัพยากรป่า
กิจกรรมที่ 7 : งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

52,512,400
ศปป.4 กอ.รมน.

27,103,100

งบเงินอุดหนุน
1. โครงการเพชรในตม

10,578,100
สมท.กอ.รมน.

งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)
2. การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

52,512,400

10,578,100
16,525,000

สมท.กอ.รมน.

6,525,000

สมท.กอ.รมน.

6,525,000

สมท.กอ.รมน.

10,000,000

*

- ๒๕ กิจกรรมที่ 8 : งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาราชจักร
งบดำเนินงาน
รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตามสัญญา 5 ปี (2563 - 2567)
1. การเช่ารถยนต์จากเอกชนมาใช้งานในราชการของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
(235 คัน)
งบรายจ่ายอื่น
1. การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ
อาหาร
2. การปฏิบตั ิงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน

5,339,941,000
64,396,800

สกบ.กอ.รมน.

64,396,800
5,275,544,200

ศปป.4 กอ.รมน.

10,965,700

สมท.กอ.รมน.

21,568,100

3. การตรวจการปฏิบัตริ าชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ใน กอ.รมน.

สำนักจเร กอ.รมน.

500,000

4. การกำลังพลและการดำเนินงาน

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

3,962,332,600

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

557,439,497

2) ทบ.

ทบ.

2,610,154,536

3) ทร.

ทร.

192,070,846

4) ทอ.

ทอ.

142,778,641

5) กกล.ตร.จชต.

กกล.ตร.จชต.

440,474,730

6) ศอ.บต.สน.

ศอ.บต.สน.

19,414,350

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

500,000,000

สกบ.กอ.รมน.

150,000,000

6. การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

180,000,000

7. การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่
จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

600,177,800

1) กอ.รมน.ภาค 4 สน.

5. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย
5.1 รายการจ้างเหมาเครื่องบินขนส่งกำลังพลลาพัก

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม
โครงการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

252,210,700
252,210,700

กิจกรรมที่ 1 : งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์

53,370,500

งบรายจ่ายอื่น

53,370,500

1. การพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย
2. การปฏิบตั ิการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง

ศปป.3 กอ.รมน.

500,000

สขว.กอ.รมน.

51,576,300

- ๒๖ 3. การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์

สขว.กอ.รมน.

983,200

4. การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์

สขว.กอ.รมน.

311,000

กิจกรรมที่ 2 : งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

26,296,200

งบรายจ่ายอื่น

26,296,200
437,000

1. การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน. (ระยะที่ 2)
2. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความ
มั่นคงตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

ศดม.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน

21,759,200

3. การบูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นเฉพาะเรื่อง

สบข.กอ.รมน.

300,000

4. การสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ระหว่าง กอ.รมน.และส่วนราชการภายนอก

สบข.กอ.รมน.

350,000

5. การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

สบข.กอ.รมน.

300,000

6. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงระหว่าง กอ.
รมน. และส่วนราชการภายนอก

สบข.กอ.รมน.

7. การติดตามสถานการณ์ความมั่นคงแบบเฉพาะพื้นที่

สบข.กอ.รมน.

300,000

8. การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่

สบข.กอ.รมน.

250,000

9. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ศปป.2 กอ.รมน.

1,300,000

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ศปป.3 กอ.รมน.

350,000

สพร.กอ.รมน.

600,000

11. การพัฒนาระบบราชการ

350,000

กิจกรรมที่ 3 : งานอำนวยการ ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา

11,799,400

งบรายจ่ายอื่น

11,799,400

1. การประชุม นขต. กอ.รมน.

สลก.กอ.รมน.

114,500

2. การปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน.

สนย.กอ.รมน

881,500

3. การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. การจัดงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานและการแถลงแผนการปฏิบตั ิงาน
ประจำปี
5. การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
6. การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้าน
ความมั่นคง
7. การอำนวยการ ประสานงาน เสริมสร้าง การขับเคลื่อน แผนเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ กอ.รมน.ภาค,กอ.รมน.จังหวัด และ
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
8. การเสริมสร้างความตระหนักรูด้ ้านอาชญากรรมข้ามชาติ

สนย.กอ.รมน

1,012,700

สนย.กอ.รมน

1,500,000

สนย.กอ.รมน

697,200

สนย.กอ.รมน

1,170,500

ศปป.2 กอ.รมน.

5,423,000

ศปป.3 กอ.รมน.

500,000

ศปป.3 กอ.รมน.

500,000

9. การเสริมสร้างความตระหนักรูด้ ้านการก่อการร้าย
กิจกรรมที่ 4 : งานติดตามและประเมินผล

49,046,600

งบรายจ่ายอื่น

49,046,600

- ๒๗ 1. การตรวจสอบภายใน

สตน.กอ.รมน.

1,258,400

2. การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคน
เข้าเมือง
4. การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง

สนย.กอ.รมน

1,091,400

ศปป.2 กอ.รมน.

800,000

ศปป.1 กอ.รมน.

3,750,000

5. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการแถลงผลงาน

ศปป.1 กอ.รมน.

17,250,000

สปง.กอ.รมน.

9,446,800

สปง.กอ.รมน.

15,450,000

6. การอำนวยการ และบูรณาการปฏิบัติการรักษาความสงบภายในประเทศ
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
7. การประสานงาน และขับเคลือ่ นกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้าน
ความมั่นคง 12 ด้าน
กิจกรรมที่ 5 : งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชาติ
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
1.1 การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

21,130,000
16,690,000
สนย.กอ.รมน

16,690,000

สนย.กอ.รมน

16,690,000

งบดำเนินงาน
1. การจ้างเหมาปฏิบตั ิงาน Call Center หมายเลข 1374

4,440,000
สบข.กอ.รมน.

4,440,000

กิจกรรมที่ 6 : งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ

89,468,000

งบรายจ่ายอื่น

89,468,000

1. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

ศดม.กอ.รมน.

1,343,000

2. การประชาสัมพันธ์เพื่อความมัน่ คง

สลก.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.

1,500,000
86,625,000

3. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหาร
จัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 7 : งานบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

1,100,000

งบรายจ่ายอื่น

1,100,000

1. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง

ศศว.กอ.รมน.

897,000

2. การวิวัฒน์วิทยาการด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.

ศศว.กอ.รมน.

203,000

6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

181,698,800

โครงการ : ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

181,698,800

กิจกรรมที่ 1 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

181,698,800

งบรายจ่ายอื่น

181,698,800

1. โครงพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน

ศปป.2 กอ.รมน.

181,698,800

7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,709,108,300

โครงการ : ด้านความมั่นคง

1,495,582,100

- ๒๘ โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1 งานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

625,220,700
625,220,700

งบรายจ่ายอื่น

625,220,700

1. โครงการข่าวกรองเชิงรุก

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

369,329,900

2. โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

27,160,000

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการข่าว

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

85,039,700

4. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โครงการ : ยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

21,545,700

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

122,145,400
4,461,700

กิจกรรมที่ 2 งานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

4,461,700

งบรายจ่ายอื่น

4,461,700

6. โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

4,461,700

โครงการ : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

666,016,100

กิจกรรมที่ 3 งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

666,016,100

งบรายจ่ายอื่น
7. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุ
รุนแรง
7.1 รายการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการ รปภ. ชีวิตและทรัพย์สิน

666,016,100
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

237,105,400

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

345,073,600

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

8,391,000

9. โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

47,825,400

10. โครงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

27,620,700

โครงการ : แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

76,342,200

กิจกรรมที่ 4 งานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

76,342,200

งบรายจ่ายอื่น

76,342,200

11. โครงการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมัน่ คงอื่นๆ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 5 งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการ
แก้ปัญหา
งบรายจ่ายอื่น

76,342,200
111,737,800
111,737,800
111,737,800

12. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรง

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

61,629,500

13. โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชน และกลุ่มสตรี

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

50,108,300

- ๒๙ โครงการ : แสวงหาทางออกจากความชัดแย้งโดยสันติวิธี

11,803,600

กิจกรรมที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

11,803,600

งบรายจ่ายอื่น

11,803,600

14. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

11,803,600

โครงการ : ด้านการพัฒนา

213,526,200

โครงการ : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
กิจกรรมที่ 7 งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและ
นานาชาติ
งบรายจ่ายอื่น

33,587,300

15. โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ

33,587,300
33,587,300
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

33,587,300

โครงการ : เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

34,694,900

กิจกรรมที่ 8 งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

34,694,900

งบรายจ่ายอื่น

34,694,900

16. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนาใน จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

17,264,400

17. โครงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

14,328,600

18. โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
โครงการ : สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรมที่ 9 งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

3,101,900
109,777,600
109,777,600

งบรายจ่ายอื่น
19. โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.

109,777,600
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

109,777,600

โครงการ : อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

661,200

กิจกรรมที่ 10 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

661,200

งบรายจ่ายอื่น
20. โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางกาย จิตใจ
และจิตวิญญาน
โครงการ : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

661,200
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

661,200
12,701,800

กิจกรรมที่ 11 งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.

12,701,800

งบรายจ่ายอื่น

12,701,800

21. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 12 งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล
งบรายจ่ายอื่น

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

12,701,800
22,103,400
22,103,400
22,103,400

- ๓๐ 22. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

22,103,400
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คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒
เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน
และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
----------------------เพื่อให้ การปฏิบั ติราชการและการบริห ารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อ ง การจั ด โครงสร้ าง การแบ่ งส่ ว นงาน อำนาจหน้ าที่ ข องส่ วนงาน และอัต รากำลั งของกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ข้อ ๒ ให้ ก องอำนวยการรักษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้าง
และส่วนงาน ๑๗ ส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการ
(๒) สำนักตรวจสอบภายใน
(๓) สำนักพัฒนาระบบบริหาร
(๔) สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
(๕) สำนักจเร
(๖) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
(๗) สำนักการข่าว
(๘) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
(๙) สำนักบริหารงานบุคคล
(๑๐) สำนักส่งกำลังบำรุง
(๑๑) สำนักงบประมาณและการเงิน
(๑๒) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง
(๑๔) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง
(๑๕) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(๑๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
(๑๗) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ปรากฏตามแผนภูมิในผนวก ก ท้ายคำสั่งนี้
/ข้อ ๓ หน้าที่ ...
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- 33 ข้อ ๓ หน้าที่และอำนาจของส่วนงานและการบังคับบัญชา
(๑) สำนั ก งานเลขานุ ก าร ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการของ ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน.
ผู้ช่วย ผอ.รมน. เลขาธิการ กอ.รมน. รองเลขาธิการ กอ.รมน. และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) จัดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(ค) การประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน
(ง) เป็ น ส่ ว น งาน กลางใน การให้ ข้ อ มู ลข่ า วส าร แก่ สื่ อม วล ช น ทั้ งใน
และต่างประเทศ
(จ) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ รวมถึงดำเนินการต่อเอกสารที่ไม่
ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดใน กอ.รมน.
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สำนั ก ตรวจสอบภายใน ขึ้ น ตรงต่อ เลขาธิ การ กอ.รมน. มี ห น้ าที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ กอ.รมน.
(ข) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และส่วนงานภายใน
(ค) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สำนักพัฒนาระบบบริห าร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีห น้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและให้ ค ำปรึกษาแก่ เลขาธิการ กอ.รมน. เกี่ ยวกับ การพั ฒ นา
ระบบบริหารภายในของ กอ.รมน.
(ข) ติด ตามประเมิ น ผล และจั ด ทำรายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริห าร
ของ กอ.รมน.
(ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สำนั ก กฎหมายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ าที่
และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
ด้านกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง คดี อ าญา คดี แ พ่ ง และความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
/(ค) ดำเนินการ ...
Template แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- 34 (ค) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ นิ ติ ก รรม สั ญ ญา และการสงเคราะห์ ท างกฎหมาย
ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.
(ง) เสนอความเห็ น และให้ ค ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ ก ำลั ง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
(จ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สำนักจเร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และสอบสวนอย่ า งอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส่วนราชการใน กอ.รมน.
(ข) สื บ สวนสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งการร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น และเรื่ อ งที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(ค) รั บ ผิ ด ชอบ การดำเนิ น การของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นก ารทุ จริ ต
ของ กอ.รมน.
(ง) ให้ ค ำแนะนำและเสนอแนะการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานใน กอ.รมน.
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
(จ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สำนั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน.
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานด้าน
นโยบายและแผนของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
(ข) พิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณของส่วนงานตามแผนงานรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณ าจั ก รประจำปี และแผนงานเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล
การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามแผนงาน
(ค) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก าร
ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกำลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภ ารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามแผนงานประจำปี และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการปฏิ บัติการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เฉพาะ ที่ได้รับมอบหมาย
(จ) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการข่าวสาร
งานไซเบอร์ และงานสื่อสารของ กอ.รมน.
(ฉ) วิ จั ย กำหนดตั ว ชี้ วั ด ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง พัฒนา กอ.รมน. ให้มีความพร้อมและทันสมัย
(ช) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สำนักการข่าว ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
/(ก) กำหนดนโยบาย....
Template แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- 35 (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล
การปฏิบัติงานข่าวทั้งปวงของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กอ.รมน.
(ข) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ป ระเมิ น แนวโน้ ม ของสถาน การณ์ ทั้ ง ภายใน
แ ล ะ น อ ก ราช อ าณ าจั ก รที่ อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ภั ย คุ ก ค าม ด้ าน ค ว าม มั่ น ค งภ าย ใน ราช อ าณ าจั ก ร
และในส่วนที่มีผลกระทบ โดยการปฏิบัติการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกับประชาคม
ข่าวกรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
(ค) ดำเนิ น กรรมวิ ธี ผ ลิ ต ข่ า วกรองด้ า นความมั่ น คง การใช้ แ ละการกระจาย
ข่าวสารข่าวกรอง เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ จัดทำรายงาน
ข่าวกรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ข่าวกรอง
(ง) พั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในงานด้ า นการข่ า ว
เพื่อความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
(จ) ดำเนิ น งานการต่ อ ต้ า นการข่ า วกรอง และการรั ก ษาความปลอดภั ย
ที่เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ของ กอ.รมน.
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการปฏิบัติการ
ด้านมวลชนและสารนิเทศ
(ข) อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้มวลชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
(ค) จัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(ง) ดำเนิ น การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา การประชาสั ม พั น ธ์ การสื่ อ สารองค์ ก ร
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(จ) อำนวยการและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สำนั กบริ ห ารงานบุ ค คล ขึ้น ตรงต่ อ เลขาธิก าร กอ.รมน. มี ห น้ าที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ
กิจการด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์
และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
/(ค) ดำเนินการ ...
Template แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- 36 (ค) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร การรั ก ษาสถานภาพ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
(ง) จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณด้านบุคลากร
(จ) ดำเนิ น การด้ านสิ ท ธิบุ ค ลากร การพั ฒ นาและรักษาขวัญ และสวัส ดิ ก าร
ของบุคลากร
(ฉ) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ช) ดำเนิ น การด้ า นการปกครอง การรัก ษาวินั ย และการพิ จารณาความผิ ด
ของบุคลากร
(ซ) รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การภายในสำนั ก งาน งานพิ ธี ข อง กอ.รมน.
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) สำนั ก ส่ ง กำลั ง บำรุ ง ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ
งานในด้านส่งกำลังบำรุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ การส่งกำลังบำรุง
รวมทั้ งการกำหนดมาตรฐานราคากลางในการจัด หาพั ส ดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและ
ประเมินผลในการส่งกำลังบำรุง
(ข) ควบคุ ม อำนวยการ และติ ด ตามผลการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด หา
การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุของ กอ.รมน.
(ค) รั บ ผิ ด ชอบการจั ด สิ่ ง อำนวยความสะดวก การจั ด การอาคารสถานที่
การเคลื่ อ นย้ า ยกำลั ง พลและขนส่ ง พั ส ดุ การบริ ก าร การเลี้ ย งดู ภ ายในและภ ายนอกที่ ท ำการ
การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ รวมทั้งการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปรนนิบัติบำรุง
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) สำนักงบประมาณและการเงิน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล
การดำเนินการด้านการงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(ข) เสนอแนะและให้ ค ำปรึก ษาทางด้านงบประมาณ การเงิน ตามระเบี ย บ
แบบแผนของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และส่วนงานใน กอ.รมน.
(ค) ร่ว มปฏิ บัติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงาน
การรักษาความมั่นคงภายใน
/(ข) ขับเคลื่อนการ ...
Template แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- 37 (ข) ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ งานของ กอ.รมน. ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ พลเรื อ น
ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) รวบรวมสถานการณ์ความมั่นคงและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขั้นต้น และทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการเมื่อเกิดสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของ กอ.รมน.
(ข) จัดทำแผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผล
ตามภารกิจ
(ค) ประสานงานเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านความมั่ น คงเกี่ ย วกั บ ไซเบอร์
กับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน
(ข) จั ด ทำหลั ก นิ ย ม องค์ ค วามรู้ ตำรา คู่ มื อ และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน
(ค) ร่ว มปฏิ บั ติงานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของส่ วนงานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๕) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. ให้จัดตั้งขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ เพื่ อ บู ร ณาการการปฏิ บั ติ และกำกั บ ดู แ ลงานส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อง โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสานงาน กำกับการ ติดตามประเมินผล และเสริมการปฏิบัติภ ารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ
ประเด็นความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
(ค) จั ด ทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ในความรับผิดชอบ
(ง) ร่ว มปฏิบั ติงานและสนั บสนุ น การปฏิ บั ติงานของส่ ว นงานอื่นที่ เกี่ย วข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๖) กอ.รมน.ภาค ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของกองทั พ ภาค ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย
และมีอัตรากำลังตามที่ ผอ.รมน. กำหนดตามข้อเสนอของ ผอ.รมน.ภาค
/(๑๗) กอ.รมน. จังหวัด ...
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- 38 (๑๗) กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.ภาค มี ห น้ าที่รับผิ ด ชอบและสนับ สนุ น
การรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้น ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย และมีอัตรากำลัง
ตามที่ ผอ.รมน. กำหนด
ข้อ ๔ อัตรากำลัง
ให้ ผอ.รมน. จัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แล้ว ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ
ตามข้ อ ๒ (๑) - (๑๕) ให้ เ พี ย งพอกั บ ความจำเป็ น และความเหมาะสมของงาน ทั้ ง นี้ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของ กอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๔๙
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