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คำนำ 

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นระยะ 5 ปี และแต่ละ 
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในห้วงที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นระยะ 5 ปี ให้จัดทำเป็น 
ระยะ 5 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบาย      
รวมถึงแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เพ่ือให้การบริหารของกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ 

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการดำเนินการพัฒนาด้านความม่ังคั่งของรัฐและความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นกรอบ 
แนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการจัดทำแผนปฏิบัติ 
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยต่อไป 

 

 

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

 

 

 



- 2 - 
 

 สารบัญ  

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กอ.รมน. 1 
 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 1 
 พันธกิจของส่วนราชการ 1 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 1 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 2 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 2 
 2. แผนระดับที่ 2 3 
  2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 
  2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 4 
  2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 
  2.4 นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 9 
 3. แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 11 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผน 12 
 1. วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 12 
 2. พันธกิจของส่วนราชการ 12 
 3. แผนปฏิบัติราชการ 12
 4. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 12 
  4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 12 
  4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 13 
  4.3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 17 
 5. ประมาณการวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 
ภาคผนวก  
 ผนวก ก :  ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กอ.รมน. 25 
    ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562  
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    อำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน.  
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กอ.รมน. 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร จัดทำขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เพ่ือก่อให้เกิด 
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง จากการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมภายในหน่วยได้มีการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง 
สำหรับกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ได้ใช้แผนแม่บทย่อย เป็นกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาของหน่วย ตามที่รัฐบาลได้ใช้ 
หลักการทางวิชาการ และประสบการณ์จากบุคลากรทั้งประเทศจัดทำขึ้น อันเป็นผลให้มีความสอดคล้องตามที่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดไว้ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสำคัญ 
ประกอบด้วย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการ 
และประสานการปฏิบัต ิในการรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร เพื ่อให้เกิดความมั ่นคงของรัฐ 
และความสงบสุขของประชาชน 

พันธกิจของส่วนราชการ 
 1. การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน  
และภายนอกราชอาณาจักร 
 2. การบูรณาการแนวทาง และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 3. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน 
โครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ 
 5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และเพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง  
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 3. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 



- 2 - 
 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 1 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ด้านความม่ันคง (หลัก) 
   1.1.1 เป้าหมาย 
    1.1.1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    1.1.1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   1.1.2 กอ.รมน. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น 
    1.1.2.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย  
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน  
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
    1.1.2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม 
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาประเทศในทุก  ๆด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    1.1.2.3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไก 
สําคัญต่าง ๆ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศ  
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ 
สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความม่ันใจได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลัก 
และรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    1.1.3.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ 
คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี  
และความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจน 
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
    1.1.3.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไข 
ปัญหาด้านความม่ันคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด พร้อมทั้งพัฒนากลไก 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง  
พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย  
มีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 
ที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์ และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการ  
ในการแก้ไขปัญหาตามลำดับ ความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนา
กลไกในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้ งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 
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 2. แผนระดับที่ 2 
  2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
   2.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    2.1.1.1 ประชาชนอยู ่ด ี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 
ในความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์  
ส่วนตน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
    2.1.1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษา 
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒนา  
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ  
การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา 
ตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา โดยมีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
    2.1.1.3 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    2.1.2.1 แนวทางการพัฒนา 
     (1) เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
     (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
     (3) การพัฒนาการเมือง 

     (4) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
    2.1.2.2 เป้าหมายของแผนย่อย 
     (1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษา ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ระดับทุนทางสังคม (ยังไม่กำหนด) 
    (2) การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ประสิทธิผล 
ของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
   2.1.3 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    2.1.3.1 แนวทางการพัฒนา 
     (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
    (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
    (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    (5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
    (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
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    (8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (9) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
    (10) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
    (11) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.1.3.2 เป้าหมายของแผนย่อย 
    (1) ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง 
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  ตัวชี้วัด 
คือ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 
      (2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น ตัวชี้วัด คือ สถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย 
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
   2.1.4 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
แบบองค์รวม 
     2.1.4.1 แนวทางการพัฒนา 
      (1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง 
      (2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
     2.1.4.2 เป้าหมายของแผนย่อย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ 
สูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80 
  2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ จะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส  
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป 
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้  
   2.2.1 ด้านการเมือง  
   2.2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   2.2.3 ด้านกฎหมาย 
   2.2.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
   2.2.5 ด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.2.7 ด้านสาธารณสุข 
   2.2.8 ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.9 ด้านสังคม 
   2.2.10 ด้านพลังงาน 
   2.2.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.2.12 ด้านการศึกษา 
   2.2.13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 



- 5 - 
 

กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ตามข้อต่างๆ ดังนี้ 
   2.2.1 ด้านการเมือง ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   2.2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1  ทรัพยากร 
ทางบก ประเด็นที่ 6ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.2.9 ด้านสังคม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และ  
การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
   2.2.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
ด้านการป้องปรามด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ 
  2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   2.3.1 วัตถุประสงค์ 
    2.3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2.3.1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน  
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    2.3.1.3 เพื ่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั ่งยืน  
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
    2.3.1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

    2.3.1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี 

การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

    2.3.1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
    2.3.1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ 
ต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย 
มีบทบาทหน้าที่ และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน 
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ตามข้อต่างๆ ดังนี้  

    2.3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    2.3.1.3 เพื ่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั ่งยืน  
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
    2.3.1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

    2.3.1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี 

การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

   2.3.2 เป้าหมาย 
    2.3.2.1 คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    2.3.2.2 การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน 
    2.3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    2.3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง อาหาร พลังงาน และน้ำ 
    2.3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ 
ไดก้ระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย 

กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยง ตามข้อต่างๆ ดังนี้ 
    2.3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
    2.3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    2.3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความสำคัญ 
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุ ข 
ภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
    2.3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุ่งเน้น 

ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหา ความยากจน 



- 7 - 
 

เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี 

ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

    2.3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็น 

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน 

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี  

มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ 

รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

    2.3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ  

ระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย 

ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

    2.3.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิ มขึ้น 

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคาม  

ในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคาม 

ทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา  

เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    2.3.3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น 

ในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 

รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการดำเนินคดี 

กับผู้มิได้กระทำความผิด 

    2.3.3.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้น 
ในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
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และทางน้ำเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ  
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วน  
การใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 
    2.3.3.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เน้นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ 
ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    2.3.3.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่อง 
การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลาง 
ของจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เก่ียวข้อง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    2.3.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 (หลัก) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา 
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

     (1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

      (1.1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก 
ของประเทศ 
      (1.2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ  
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
      (1.3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
     (2) แนวทางการพัฒนา 
      (2.1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ 
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

    (2.2) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ 

สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วม  
ของภาคประชาชน 
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    2.3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 (รอง) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

    (1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

     (1.1) รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
     (1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

    (2) แนวทางการพัฒนา 

     (2.1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (2.2) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

    2.3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (รอง) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่ที่มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    (2) แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
  2.4 นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
   (4 เป้าหมาย, 16 นโยบาย, 19 แผน) 
   เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
   (3) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   (4) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
   2.4.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ จำนวน 16 ด้าน 
กอ.รมน. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
     นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
     นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
     นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
     นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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     นโยบายที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
     นโยบายที่ 11  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 12  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
     นโยบายที่ 15  พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

กอ.รมน. มีนโยบายที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องเล็กน้อย ดังนี้ 

     นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
     นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

     นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
     นโยบายที่ 14  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
     นโยบายที่ 16  เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   2.4.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 19 แผน 
     แผนที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
     แผนที่ 2  การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
     แผนที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     แผนที่ 4  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
     แผนที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
     แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
     แผนที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     แผนที่ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
     แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
     แผนที่ 10  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     แผนที่ 11  การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
     แผนที่ 12  การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
      แผนที่ 13  การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
     แผนที่ 14  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
     แผนที่ 15  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     แผนที่ 16  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     แผนที่ 17  การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
     แผนที่ 18  การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
     แผนที่ 19  การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
     แผนที่ 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
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     แผนที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
     แผนที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     แผนที่ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
     แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
     แผนที่ 10  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     แผนที่ 11  การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
     แผนที่ 14  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
     แผนที่ 15  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     แผนที่ 16  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     แผนที่ 17  การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
     แผนที่ 18  การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
     แผนที่ 19  การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. แผนระดับที่ 3 

  3.1 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร  
จัดการทรัพยากรธรรมซาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 นโยบายป่าไม้แห่งชาติของอนุกรรมการจัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนา 
การป่าไม้แห่งชาติ 
  3.3 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
  3.4 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  3.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  3.6 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  3.7 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2562 - 2565 ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
  3.8 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (สมช.) 
  3.9 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (สมช.) 
  3.10  แผนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี (สมช.) 
  3.11  แผนการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (สศช.) 
  3.12  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) 
(ป.ป.ช.) 
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ 

 1. วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

  กองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ 
อำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ 
และความสงบสุขของประชาชน 

 2. พันธกิจของส่วนราชการ 
  2.1 การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงท้ังภายใน 
และภายนอกราชอาณาจักร 

  2.2 การบูรณาการแนวทาง และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2.3 อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั ่นคงตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ 
  2.5 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2.6 สร้างความตระหนักรู ้แก่ประชาชนถึงหน้าที ่ที ่ต้องพิทักษ์ร ักษาไว้ซึ ่งชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ และเพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

 3. แผนปฏิบัติราชการ 
  3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  3.3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

 4. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
  4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   4.1.1 เป้าหมาย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
   4.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทที่มีจิตสำนึก
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 80  - 
 

ศปป.1 กอ.รมน. 

ประชาชนที่อบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ มีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่าย 

ร้อยละ 10 - 
 

ศปป.1 กอ.รมน. 
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4.1.3 แนวทางการพัฒนา 

  4.1.3.1 แผนการเสริมสร้างความม่ันคงมนุษย์ 
  4.1.3.2 แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
  4.1.3.3 แผนการพัฒนาด้านการเมือง 
  4.1.3.4 แผนการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
 4.1.4 แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
  4.1.4.1 โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4.1.4.2 การดำเนินโครงการการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง 
  4.1.4.3 โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม 
  4.1.4.4 การชุมชนสัมพันธ์ 
  4.1.4.5 การสานเสวนาส่งเสริมการส่วนร่วมและปรึกษาหารือ 
   4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  4.2.1 เป้าหมาย 
   4.2.1.1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง  
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

   4.2.1.2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

  4.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 

จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก ตามสถิติคดีเกี่ยวกับการกระทำ
ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

22,448 ไร่  ศปป.4 กอ.รมน. 

จำนวนคนที ่เข ้าร ับการอบรมสามารถนำความรู ้ท ี ่ได้  
รับไปปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ 

ร้อยละ 80 -  ศปป.2 กอ.รมน. 

ตรวจสอบประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าสู่ระบบ 
การจ้างงานตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 37 จังหวัด โดยมี
ยอดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองถูกตรวจสอบ 

250,000 คน  ศปป.2 กอ.รมน. 

การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนี  
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลับประเทศ 

25,000 คน  ศปป.2 กอ.รมน. 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการก่อการร้ายเข้ามาเป็น
เครือข่ายมวลชน 

ร้อยละ 80 -  ศปป.3 กอ.รมน. 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเป็นเครือข่ายมวลชน 

ร้อยละ 50 -  ศปป.3 กอ.รมน. 

ความสำเร็จของการประสานงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนงาน 
 

ร้อยละ 50 -  ศปป.4 กอ.รมน. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ความเข้าใจการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและเข้าร่วม
เครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ร้อยละ 80 -  ศปป.4 กอ.รมน. 

  4.2.3 แนวทางการพัฒนา 
   4.2.3.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4.2.3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  
   4.2.3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
   4.2.3.4 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   4.2.3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
   4.2.3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.2.3.7 การป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
   4.2.3.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4.2.3.9 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   4.2.3.10 การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน  
   4.2.3.11 การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2.4 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.2.4.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   4.2.4.2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   4.2.4.3 งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   4.2.4.4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
   4.2.4.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
   4.2.4.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.2.4.7 งานพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2.4.8 งานพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
   4.2.4.9 งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  4.2.5 แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   4.2.5.1 เป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด จำนวน 1,240 หมู่บ้าน 
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   4.2.5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 1,240 หมู่บ้าน  ศปป.2 กอ.รมน. 

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

70 ร้อยละ  ศปป.2 กอ.รมน. 

  4.2.5.3 แนวทางการพัฒนา 
    - งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
  4.2.5.4 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
    (1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
    (2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
    (3) โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    (4) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4.2.6  แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4.2.6.1 เป้าหมาย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
   4.2.6.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 

เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการ

หน่วยงาน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 70 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาภัยจากยาเสพติด

รวมทั้งภัยความมั่นคงอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

จำนวนเยาวชน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพิ่มขึ้น  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

กลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 

จำนวนคดีที่ส่งฟ้องเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

จำนวนประชาชนกลุ ่มเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหา จชต.ของรัฐเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ระดับความเชื ่อมั ่นของประชาชนใน จชต. ที ่มีต่อการ

อำนวยความยุติธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา จชต. 

เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 50 - กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

      4.2.6.3 แนวทางการพัฒนา  
       (1) งานเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 
       (2) งานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย 
       (3) งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       (4) งานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 
       (5) งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหา 
       (6) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
       (7) งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 
       (8) งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
       (9) งานเสริมสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. 
        (10) งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
        (11) งานตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน จชต. 
        (12) งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

      4.2.6.4 แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
        (1) ด้านความมั่นคง 
         (1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและแผนบูรณาการ 
ฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่ จชต. 
         (1.2) โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย 
         (1.3) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
         (1.4) โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 
        (1.5) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่ จชต. 
      (1.6) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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           (2) ด้านการพัฒนา 
     (2.1) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
     (2.2) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. 
     (2.3) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
     (2.4) โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน จชต. 
     (2.5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  4.3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
  4.3.1 แนวทางการพัฒนา 
    4.3.1.1 บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
    4.3.1.2 บูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
  4.3.2 เป้าหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน 

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร้อยละ 80 - สนย.กอ.รมน. 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั ่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

82 ครั้ง สนย.กอ.รมน. 

ระดับความสำเร็จของกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
ในระดับอำนวยการ 

ร้อยละ 50 - สนย.กอ.รมน. 

การอำนวยการ บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติของ 
กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ร้อยละ 50 - สนย.กอ.รมน. 

จำนวนรายการชุดข้อมูล ตามโจทย์ฯ ที่คณะกรรมการฯ 
กำหนดให้สามารถเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนกับศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านความั่นคง (National Security Data Center) 

ร้อยละ 50 - ศดม.กอ.รมน. 

  4.3.3 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
    4.3.3.1 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหาร  
จัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   4.3.3.2 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษา  
ความมั่นคง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
   4.3.3.3 โครงการพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 
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5. ประมาณการวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7,764,882,400 บาท 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏบิัติ หน่วยรับผิดชอบ 
พ.ร.บ. งบประมาณปี 

พ.ศ. 2565 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   7,764,882,400 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดา้นความมั่นคง)  790,573,100 

   1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  88,573,100 

งบบุคลากร   
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ สบค.กอ.รมน. 51,160,500 

2. ค่าจ้างชั่วคราว สบค.กอ.รมน. 7,323,500 

3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สบค.กอ.รมน. 17,697,900 

งบดำเนินงาน   
1. ค่าเช่าบ้าน สบค.กอ.รมน. 1,767,600 

2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา สบค.กอ.รมน. 960,000 

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ สบค.กอ.รมน. 7,944,500 

4. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น สบค.กอ.รมน. 445,600 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สบค.กอ.รมน. 1,220,800 

6. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สบค.กอ.รมน. 52,700 

   1.2 รายการบุคลากรภาครัฐขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาใน จชต.  702,000,000 

งบรายจ่ายอื่น   
1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 702,000,000 

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  266,731,700 

   ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน  266,731,700 

   กิจกรรมที่ 1 : งานอำนวยการ ประสานงานและเสรมิการปฏบิัตขิองหน่วยงานภาครัฐ  19,492,800 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สปง.กอ.รมน. 960,000 

2. การปฏิบัติงานรว่มกับสำนักงาน ป.ป.ท. สจร.กอ.รมน. 160,800 

3. การปฏิบัติงานของศูนย์มิสกวัน กอ.รมน.ภาค 1 360,000 

4. เงินราชการลับ สปง.กอ.รมน. 10,000,000 

5. การอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ สปง.กอ.รมน. 4,832,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สปง.กอ.รมน. 3,180,000 

   กิจกรรมที่ 2 : งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร  46,702,400 

งบดำเนินงาน   
1. การดำเนินการจัดหาระบบ Internal Security Coordination Center (ISCC) กอ.รมน.ภาค 1 190,000 

งบลงทุน   
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน สกบ.กอ.รมน. 4,903,000 

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สกบ.กอ.รมน. 738,000 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สกบ.กอ.รมน. 5,812,100 

4. การจัดทำระบบบริหารจัดการกำลังพล สบค.กอ.รมน. 1,619,900 

5. การปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กอ.รมน. แขวงดุสิต ศดม.กอ.รมน. 6,600,000 

6. ครุภัณฑ์อื่น ๆ สกบ.กอ.รมน. 1,687,500 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏบิัติ หน่วยรับผิดชอบ 
 

พ.ร.บ. งบประมาณปี 
พ.ศ. 2565 

7. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สกบ.กอ.รมน. 1,900,700 

8. การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. สว่นกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สกบ.กอ.รมน. 22,951,200 

   กิจกรรมที่ 3 : งานกำลังพล และทรงชีพ  200,536,500 

งบดำเนินงาน   
รายการไม่ผูกพัน   

1. ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สบค.กอ.รมน. 686,400 

2. งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด สปง.กอ.รมน. 131,839,800 

3. การดำเนินการจัดหาระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC) ศดม.กอ.รมน. 190,000 

4. ค่าจ้างเหมาบริการ สกบ.กอ.รมน. 3,672,300 

5. การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง สกบ.กอ.รมน. 4,235,400 

6. รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์ สกบ.กอ.รมน. 642,400 

7. ค่าอาหารทำการนอกเวลา สปง.กอ.รมน. 1,200,000 

8. การบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 69 กล้อง สกบ.กอ.รมน. 300,000 

9. ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สกบ.กอ.รมน. 7,200,000 

รายการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณตามสญัญา 5 ป ี(2563 - 2567)   

1. ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลาง และภูมิภาค (135 คัน) สกบ.กอ.รมน. 42,559,200 

ค่าสาธารณูปโภค   
1. ค่าไฟฟ้า สกบ.กอ.รมน. 6,478,600 

2. ค่าน้ำประปา สกบ.กอ.รมน. 364,400 

3. ค่าโทรศัพท์ สกบ.กอ.รมน. 621,000 

4. ค่าไปรษณีย์ สกบ.กอ.รมน. 379,000 

5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สกบ.กอ.รมน. 658,000 

3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ  44,589,600 

   โครงการ : การรักษาความสงบภายในประเทศ  44,589,600 

   กิจกรรมที่ 1 : งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  10,519,900 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ศปป.1 กอ.รมน. 10,519,900 

   กิจกรรมที่ 2 : งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติฯ  21,003,000 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศปป.1 กอ.รมน. 7,900,000 

2. การดำเนินโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ศปป.1 กอ.รมน. 9,000,000 

3. การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ศปป.1 กอ.รมน. 4,103,000 

   กิจกรรมที ่3 : งานเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  13,066,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การชุมชนสัมพันธ ์ ศปป.1 กอ.รมน. 13,066,700 

4. แผนงานยุทธศาสตรป์้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  4,916,202,200 

   โครงการ : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  4,916,202,200 

   กิจกรรมที่ 1 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย์  2,565,600 

งบรายจ่ายอื่น   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏบิัติ 

 

 
หน่วยรับผิดชอบ 

 
พ.ร.บ. งบประมาณปี 

พ.ศ. 2565 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย ศปป.2 กอ.รมน. 2,565,600 

   กิจกรรมที่ 2 : งานบริหารจดัการผู้หลบหนีเขา้เมือง  18,851,300 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การแก้ปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ศปป.2 กอ.รมน. 15,805,200 

2. การแก้ปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ ศปป.2 กอ.รมน. 3,046,100 

   กิจกรรมที่ 3 : งานแก้ไขปญัหาความมั่นคงเฉพาะกรณี  1,716,000 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ศปป.3 กอ.รมน. 1,716,000 

   กิจกรรมที่ 4 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  8,000,000 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศปป.4 กอ.รมน. 8,000,000 

   กิจกรรมที่ 5 : งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  35,014,300 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การผนึกกำลังป้องกัน ปราบปราบการบุกรุกทำลายทรัพยากรปา่ไม้และทรัพยากรปา่ ศปป.4 กอ.รมน. 35,014,300 

   กิจกรรมที่ 6 : งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน  20,893,500 

งบเงินอุดหนุน   
1. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรในตม สมท.กอ.รมน. 8,395,900 

งบรายจ่ายอื่น   
2. การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 
(พมพ.) สมท.กอ.รมน. 5,022,000 

3. การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทนุการศึกษา สมท.กอ.รมน. 7,475,600 

   กิจกรรมที่ 7 : งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  4,829,161,500 

งบดำเนินงาน   
รายการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณตามสญัญา 5 ป ี(2563 - 2567)   
1. ค่าเช่ารถยนต์งบของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. (235 คัน) สกบ.กอ.รมน. 64,396,800 

งบรายจ่ายอื่น   
2. การผนึกกำลังเพื่อการปอ้งกันและแกไ้ขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศปป.4 กอ.รมน. 5,376,500 

3. การกำลังพลและการดำเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 3,763,480,100 

4. การเพิ่มประสิทธภิาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย กอ.รมน.ภาค 4 สน. 350,000,000 

5. การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 106,000,000 

6. การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน สมท.กอ.รมน. 19,958,100 

7. การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชน เพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. กอ.รมน.ภาค 4 สน. 519,550,000 

8. การตรวจการปฏบิัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานใน กอ.รมน. สจร.กอ.รมน. 400,000 

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม  252,716,100 

   โครงการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  252,716,100 

   กิจกรรมที่ 1 : งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์  45,655,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง  สขว.กอ.รมน. 41,261,000 

2. การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ สขว.กอ.รมน. 2,182,200 



- 21 - 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏบิัติ หน่วยรับผิดชอบ 
 

พ.ร.บ. งบประมาณปี 
พ.ศ. 2565 

3. การต่อต้านขา่วกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ สขว.กอ.รมน. 2,212,500 

   กิจกรรมที่ 2 : งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  82,222,400 

งบลงทุน   
1. การพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง ศดม.กอ.รมน. 72,215,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ.รักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนย.กอ.รมน 9,338,500 

2. การพัฒนาระบบราชการ สพร.กอ.รมน. 668,200 

   กิจกรรมที่ 3 : งานอำนวยการ ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปญัหา  8,397,900 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปขีอง กอ.รมน. สนย.กอ.รมน 440,800 

2. การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร สนย.กอ.รมน 810,200 

3. การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการแถลงแผนการปฏบิัติงานประจำปี สนย.กอ.รมน 1,200,000 

4. การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาต ิ สนย.กอ.รมน 557,600 

5. การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง สนย.กอ.รมน 936,400 

6. การประชุม นขต. กอ.รมน. สลก.กอ.รมน. 114,500 
7. การอำนวยการ ประสานงาน เสริมสร้าง การขับเคลื่อน แผนเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของ กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศปป.2 กอ.รมน. 4,338,400 

   กิจกรรมที่ 4 : งานติดตามและประเมินผล  28,998,100 

งบรายจ่ายอื่น   

1. การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สนย.กอ.รมน 873,100 

2. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการแถลงผลงาน ศปป.1 กอ.รมน. 8,625,000 

3. การตรวจสอบภายใน สตน.กอ.รมน. 1,000,000 

4. การบูรณาการ การบรหิารจัดการความมั่นคง ศปป.1 กอ.รมน. 3,000,000 

5. การประสานงาน และขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง 12 ด้าน สปง.กอ.รมน. 15,500,000 

   กิจกรรมที่ 5 : งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาต ิ  12,992,000 

งบดำเนินงาน   
1. การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374 สบข.กอ.รมน. 4,440,000 

งบรายจ่ายอื่น   
2. การจัดระเบียบบริหารหมู่บา้นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) สนย.กอ.รมน 8,552,000 

   กิจกรรมที่ 6 : งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ  69,300,000 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน
ตำบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สนย.กอ.รมน. 69,300,000 

   กิจกรรมที่ 7 : งานบริหารจดัการภายในที่มีประสทิธิภาพ  5,150,000 

งบลงทุน   
1. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเหตุความมั่นคง 1374 สบข.กอ.รมน. 5,150,000 

6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ  136,174,100 

   โครงการ : ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด    

136,174,100 
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   กิจกรรมที่ 1 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  136,174,100 

งบรายจ่ายอื่น   

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นทีแ่ละชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ศปป.2 กอ.รมน. 136,174,100 

7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้  1,357,895,600 

   แนวทาง : ดา้นความมั่นคง  1,225,715,000 

   โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.  448,321,300 

   กิจกรรมที่ 1 ขา่วกรองเชิงรุก  283,674,100 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขา่วกรองเชิงรุก กอ.รมน.ภาค 4 สน. 283,674,100 

   กิจกรรมที่ 2 ต่อตา้นข่าวกรองเชิงรกุ  15,928,800 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อตา้นด้านข่าวกรองเชิงรุก กอ.รมน.ภาค 4 สน. 15,928,800 

   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการขา่ว  79,533,100 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว กอ.รมน.ภาค 4 สน. 79,533,100 

   กิจกรรมที่ 4 บูรณาการฐานข้อมูลดา้นความมั่นคงพื้นที่ จชต.  69,185,300 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กอ.รมน.ภาค 4 สน. 64,585,800 

2. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการฐานขอ้มูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 4,599,500 

   โครงการ : ยบัยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย  3,569,300 

   กิจกรรมที่ 5 งานยบัยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย  3,569,300 

งบรายจ่ายอื่น   
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย กอ.รมน.ภาค 4 สน. 3,569,300 

9   โครงการ : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  669,341,600 

   กิจกรรมที่ 6 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตรุุนแรง  509,095,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 319,411,400 

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 189,684,300 

   กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน  110,667,600 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 103,954,800 

2. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 6,712,800 

   กิจกรรมที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยง  35,839,500 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เส่ียง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 35,839,500 

   กิจกรรมที่ 9 สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย  13,738,800 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย กอ.รมน.ภาค 4 สน. 13,738,800 

   โครงการ : แก้ไขปญัหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน  29,933,400 
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   กิจกรรมที่ 10 ป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ  29,933,400 

งบรายจ่ายอื่น   

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขภยัจากยาเสพติดรวมทั้งภยัความมั่นคงอื่น ๆ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 29,933,400 

   โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้  68,101,700 

   กิจกรรมที่ 11 เสรมิสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  49,303,600 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม กอ.รมน.ภาค 4 สน. 49,303,600 

   กิจกรรมที่ 12 สร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนและกลุ่มสตร ี  18,798,100 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนและกลุ่มสตร ี กอ.รมน.ภาค 4 สน. 18,798,100 

   โครงการ : แสวงหาทางออกจากความชดัแย้งโดยสันติวิธี  6,447,700 

   กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  6,447,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 6,447,700 

   แนวทาง : ดา้นการพัฒนา  132,180,600 

   โครงการ : เสรมิสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ  16,793,700 

   กิจกรรมที่ 14 ภาคประชาสังคมร่วมใจ  16,793,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในดำเนินการภาคประชาสังคมร่วมใจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 16,793,700 

   โครงการ : เสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  23,254,500 

   กิจกรรมที่ 15 ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  10,358,600 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 10,358,600 

   กิจกรรมที่ 16 นำไทยกลบัสู่ถิ่นฐานเดิม  10,414,400 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในดำเนินการนำไทยกลับสูถ่ิ่นฐานเดิม กอ.รมน.ภาค 4 สน. 10,414,400 

   กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแขง็   
งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 2,481,500 

   โครงการ : สรา้งความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต ้  63,759,400 

   กิจกรรมที่ 18 งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและจังหวัดชายแดนภาคใต ้  63,759,400 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 63,759,400 

   โครงการ : อำนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  528,900 

   กิจกรรมที่ 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา  528,900 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. 528,900 

   โครงการ : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  10,161,400 

   กิจกรรมที่ 20 งานตำบลมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  10,161,400 
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งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 10,161,400 

   โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  17,682,700 

   กิจกรรมที่ 21 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหนา้ที่รัฐ  17,682,700 

งบรายจ่ายอื่น   
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหนา้ที่รัฐ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 17,682,700 
 
   



- 25 - 
 

 

 

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 
ที่ 312/2562 

เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน 

และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

----------------------- 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
ราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 กนัยายน 2562 นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรีที ่ 179/2552 ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม 2552  
เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษา  
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ข้อ 2 ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้าง  
และส่วนงาน 17 ส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

  (1) สำนักงานเลขานุการ 
  (2) สำนักตรวจสอบภายใน 
  (3) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 
  (4) สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
  (5) สำนักจเร 
  (6) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
  (7) สำนักการข่าว 
  (8) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ 
  (9) สำนักบริหารงานบุคคล 
  (10)  สำนักส่งกำลังบำรุง 
  (11)  สำนักงบประมาณและการเงิน 
  (12)  สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
  (13)  ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง 
  (14)  ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง 

/(15) ศูนย์ประสาน ... 
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  (15)  ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 
  (16)  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
  (17)  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
ส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ปรากฏตามแผนภูมิในผนวก ก ท้ายคำสั่งนี้ 
 ข้อ 3 หน้าที่และอำนาจของส่วนงานและการบังคับบัญชา 
  (1) สำนักงานเลขานุการ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
   (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) เป็นส่วนงานกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ 
   (จ) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ รวมถึงดำเนินการต่อเอกสารที่ไม่ชัดเจน 
ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดใน กอ.รมน. 
   (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (2) สำนักตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
   (ก) ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ กอ.รมน. 
   (ข) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และส่วนงานภายใน 
   (ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (3) สำนักพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
   (ก) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ เลขาธิการ กอ.รมน. เกี่ยวกับการพัฒนา 
ระบบบริหารภายในของ กอ.รมน. 
   (ข) ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร 
ของ กอ.รมน. 
  (ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  (ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (4)  สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมาย 
และสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน. 

/(ข) ดำเนินการ ... 
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  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่
  (ค) ดำเนินการเกี ่ยวกับนิติกรรม สัญญา และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย 
ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. 
  (ง) เสนอความเห็น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กำลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับความม่ันคง 
  (จ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (5) สำนักจเร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอย่างอิสระในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการใน กอ.รมน. 
  (ข) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย 
  (ค) รับผิดชอบการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของ กอ.รมน. 
  (ง) ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานของส่วนงานใน กอ.รมน.ให้เป็นไป 
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
  (จ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (6) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั ่นคง ขึ ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.  
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงาน 
ด้านนโยบายและแผนของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
  (ข) พิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณของส่วนงานตามแผนงานรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี และแผนงานเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบ กำกับดูแล  การปฏิบัติงาน 
ของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามแผนงาน 
  (ค) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติการของพลเรือน 
ตำรวจ ทหาร และกำลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามแผนงาน 
ประจำปี และแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  (ง) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่เฉพาะ ที่ได้รับมอบหมาย 
  (จ) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการข่าวสาร 
งานไซเบอร์ และงานสื่อสารของ กอ.รมน. 
  (ฉ) วิจัย กำหนดตัวชี้วัด ประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุง 
พัฒนา กอ.รมน. ให้มีความพร้อมและทันสมัย 

/(ช) รว่มปฏิบัติ ... 
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  (ช) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (7) สำนักการข่าว ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานข่าวทั้งปวงของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กอ.รมน. 

(ข) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั ้งภายในและนอก 
ราชอาณาจักรที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและในส่วนที ่มีผลกระทบ 
โดยการปฏิบัติการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกับประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องด้านความมั่นคง 
  (ค) ดำเนินกรรมวิธีผลิตข่าวกรองด้านความมั่นคง การใช้และการกระจายข่าวสาร 
ข่าวกรอง เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ จัดทำรายงานข่าวกรอง 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศข่าวกรอง 
  (ง) พัฒนา และเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านการข่าว เพ่ือความมั่นคง 
โดยการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
  (จ) ดำเนินงานการต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ 
บุคคล เอกสาร และสถานที่ของ กอ.รมน. 
  (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (8) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการปฏิบัติการ 
ด้านมวลชนและสารนิเทศ 
  (ข) อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์  
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้มวลชน  
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
  (ค) จัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  (ง) ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การสื ่อสารองค์กร  
และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (จ) อำนวยการและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
  (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (9) สำนักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

/(ก) กำหนดนโยบาย ... 
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  (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ  
กิจการด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ 
และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
  (ง) จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณด้านบุคลากร 
  (จ) ดำเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการ 
ของบุคลากร 
  (ฉ) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  (ช) ดำเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิด 
ของบุคลากร 
  (ซ) รับผิดชอบงานการจัดการภายในสำนักงาน งานพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
  (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (10) สำนักส่งกำลังบำรุง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ 
งานในด้านส่งกำลังบำรุง ในเรื่องเก่ียวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ การส่งกำลังบำรุง 
รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและประเมินผล 
ในการส่งกำลังบำรุง 
  (ข) ควบคุม อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การเก็บ 
รักษา การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุของ กอ.รมน. 
  (ค) รับผิดชอบการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวก การจัดการอาคารสถานที่  
การเคลื่อนย้ายกำลังพลและขนส่งพัสดุ การบริการ การเลี้ยงดูภายในและภายนอกท่ีทำการ การรักษาพยาบาล 
และการส่งกลับ รวมทั้งการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปรนนิบัติบำรุง 
  (ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (11) สำนักงบประมาณและการเงิน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำก ับด ูแล 
การดำเนินการด้านการงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  (ข) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางด้านงบประมาณ การเงิน ตามระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และส่วนงานใน กอ.รมน. 

/(ค) ร่วมปฏิบัติงาน ... 



- 30 - 
 

  (ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (12) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.  
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงาน 
การรักษาความมั่นคงภายใน 

(ข) ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ร่วมกับส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ 
ทหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (ค) รวบรวมสถานการณ์ความมั่นคงและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาขั้นต้น และทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการเมื่อเกิดสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ 
  (ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (13) 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) ประสานงานเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านความมั ่นคงเกี ่ยวกับไซเบอร์  
กับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (14) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. 
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้กับบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง 
ให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
  (ข) จัดทำหลักนิยม องค์ความรู้ ตำรา คู่มือ และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการรักษาความม่ันคงภายใน 
  (ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (15) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. ให้จัดตั้งขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ และกำกับดูแลงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อง โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประสานงาน กำกับการ ติดตามประเมินผล และเสริมการปฏิบัติภารกิจ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/(ข) ติดตาม ... 
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  (ข) ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ  
ประเด็นความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
  (ค) จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรับแผนปฏิบัติการ ในความ 
รับผิดชอบ  
  (ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(16) กอ.รมน.ภาค ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา  
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพภาค ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย และมีอัตรากำลัง 
ตามท่ี ผอ.รมน. กำหนดตามข้อเสนอของ ผอ.รมน.ภาค  
 (17) กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.ภาค มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา 
ความมั่นคงภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้น ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย และมีอัตรากำลังตามที่ ผอ.รมน. 
กำหนด 
 ข้อ 4 อัตรากำลัง 
   ให้ ผอ.รมน. จัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แล้ว ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ  
ตามข้อ 2 (1) - (15) ให ้เพ ียงพอกับความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน ทั ้งน ี ้  ตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด 
 ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของ กอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

     สั่ง    ณ    วันที่   25   ตุลาคม    พ.ศ. 2562 

 

                                (ลงชื่อ)  พลเอก  
                                          (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

                     นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ 
โทร./โทรสาร 0 2241 2349 
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- ส่วนแผนและธุรการ 
- ส่วนเทคโนโลยีสารนิเทศ 
- ส่วนปฏิบัติการเครือข่าย 
- ส่วนปฏิบัติการไซเบอร์ 

(ส่วนประสานงาน) 

(ส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่) 

หมายเหตุ : ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ให้จัดต้ังขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ผนวก ก :  ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กอ.รมน. ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562
ลง 25 ต.ค. 62 เรื่องการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ส่วนงานพธิีการ และจัดการประชมุ 
   - ส่วนประชาสัมพันธ ์
   - ส่วนงานสารบรรณ 
 
 

 
 

  
 
 

นรม./ผอ.รมน. 

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. 
(ส่วนบริหาร) 

สำนักงานเลขานุการ 

 เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. 

(ส่วนอำนวยการ) 

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ 

สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
 

สำนักการข่าว 
 

สำนักกิจการมวลชนและ
สารนิเทศ 

 

สำนักบริหารงาน
บุคคล 

 

สำนักส่งกำลัง
บำรุง 

สำนักงบประมาณ
และการเงิน 

- ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
- ส่วนแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ 
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร 
- ส่วนวิจัยและประเมินผล 

- ส่วนแผนงานและโครงการข่าว 
- ส่วนการข่าว 
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม 
- ส่วนรักษาความปลอดภัย 

- ส่วนแผนและงบประมาณ 
- ส่วนสารนิเทศ 
- ส่วนกิจการพัฒนา 
- ส่วนกิจกรรมมวลชน 

- ส่วนแผนและงบประมาณ 
- ส่วนบริหารจัดการบุคคล 
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ 
- ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน 

- ส่วนแผนและโครงการ 
- ส่วนการพัสดุ 
- ส่วนสนุบสนนุ 
- ส่วนบริการ 

- ส่วนแผนงบประมาณ 
- ส่วนบริหารงบประมาณ 
- ส่วนการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห์และตรวจสอบ 

สำนักบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิบตัิงาน 

 

ศูนย์ดิจิทัล 
เพื่อความมั่นคง 

 

ศูนย์การศึกษาและ
วิทยาการด้านความม่ันคง 

 
- ส่วนแผนและบูรณาการ 
- ส่วนขับเคลื่อนแผนงาน 
- ส่วนจัดการข้อมูลความมั่นคง 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 1 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 2 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 3 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 5 

 

ศูนยอ์ำนวยการหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามความจำเป็นของสถานการณ์ 

 

กอ.รมน.ภาค 1-4 

 

กอ.รมน.จังหวัด/กทม. 

 


