ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี ๒๕๖๓
และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี ๒๕๖๔
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ค�ำน�ำ
พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้ กอ.รมน. มีอำ� นาจหน้าที่ ติดตาม
ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทงั้ ภายใน และภายนอกราชอาณาจักร ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ภัยคุกคามด้านความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.รมน. และให้มคี ณะกรรมการอ�ำนวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธาน มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะต่อ กอ.รมน. ในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีคณะกรรมการ
อ�ำนวยการภาค ที่มีแม่ทัพภาคเป็นผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และคณะกรรมการอ�ำนวยการจังหวัด
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานใน กอ.รมน. ได้บูรณาการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตาม
แนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในเรื่องการรักษาความสงบภายในประเทศ, การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง, การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งในหนังสือฉบับนี้
ได้รวบรวมนโยบายของ ผอ.รมน. ที่ได้มอบให้ กอ.รมน. ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ ได้รวบรวมกฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้อีกด้วย เพื่อให้หน่วยงานใน กอ.รมน.
ได้ศึกษาอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุตาม “ค�ำขวัญ” ค่านิยม กอ.รมน. ที่ว่า “มุ่งมั่น
บูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�ำความมั่นคง ด�ำรงความสามัคคี”

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สารบัญ
• ประวัติความเป็นมา กอ.รมน.
• คณะกรรมการอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		
• คณะผู้บังคับบัญชา กอ.รมน.		
• รายชื่อ ผอ.รมน.จังหวัด และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.)
• ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ เรื่องการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน
หน้าที่และอ�ำนาจของส่วนงาน และอัตราก�ำลังของกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
• โครงสร้างการจัดและการบังคับบัญชา กอ.รมน.		
• พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
• แผนผังยุทธศาสตร์ชาติ และแผนผังยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

๘
๑๒
๑๘
๒๒

๓๕
๔๔
๔๕
๕๙

• ภาพบอร์ดนิทรรศการ
กอ.รมน. ภาค ๑
กอ.รมน. ภาค ๒
กอ.รมน. ภาค ๓
กอ.รมน. ภาค ๔
กอ.รมน. ส่วนกลาง

๖๒
๖๓
๗๐
๗๕
๗๙
๙๐

ประวัติความเป็นมา กอ.รมน.

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ประวัติความเป็นมาของ กอ.รมน.
กอ.รมน. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีอ�ำนาจ
หน้าทีแ่ ละรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ�ำนวยการ
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งด�ำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนัก
ในหน้าที่ที่จะเทิดทูน พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ความส�ำคัญต่อการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม ทัง้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ด้วยการน้อมน�ำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นหลักในการด�ำเนินงาน
ประวัติความเป็นมาของกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยสรุปมีดังนี้

พ.ศ.๒๕๒๕ ภั ย คุ ก คามจากคอมมิ ว นิ ส ต์
มีน้อยลงและมีการปรับปรุงโครงสร้างฯ คณะรัฐมนตรี
ได้ปรับบทบาทของ กอ.รมน. ให้ปฏิบัติภารกิจทางด้าน

พ.ศ.๒๕๔๓ (๑ เมษายน) มีมติ ครม. ให้ยกเลิก
พ.ร.บ.ป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ตรงกับ
สมัย นายชวน หลีกภัย ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
พ.ศ.๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีปรับลดบทบาทของ กอ.รมน.
ลง โดยเฉพาะการแก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เพิ่มบทบาทด้านการประสานงานมีการปรับโครงสร้าง
กอ.รมน. จากเดิมโดยแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น รอง ผอ.รมน.โดยต�ำแหน่ง ต่อมาแต่งตั้งปลัด
กระทรวงมหาดไทย และ รอง ผอ.รมน.ฝ่ายการเมือง
โดยให้ มี ต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ย ผอ.รมน. ๕ ต� ำ แหน่ ง คื อ
ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ., ผบ.ตร. และอธิบดีกรมการ
ปกครอง
สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา และ
ประกาศนโยบายการต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะคอมมิ ว นิ ส ต์
เมือ่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ (นโยบาย ๖๖/๒๓) ยึดถือ
ปรัชญา “สันติภาพเป็นรากฐานของความมั่นคง และ
ความมัน่ คงอันถาวรเป็นบ่อเกิดแห่งความมัน่ คงสมบูรณ์
พูนสุขของอาณาประชาราษฎร์ในราชอาณาจักร”

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบ
และเสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเพื่อความ
มั่ น คงเฉพาะพื้ น ที่ การแก้ ป ั ญ หาชนกลุ ่ ม น้ อ ยและ
ผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การแก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี (หน่วยสันตินมิ ติ )
การปฏิ บัติง านด้า นการข่ าวและปฏิ บัติก ารจิ ต วิท ยา
(ปจว.)

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ศ.๒๕๑๖ รัฐบาลมีนโยบายให้แปรสภาพ
กองอ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
(กอ.ปค.) เป็น กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน) แต่ยังคงให้มีอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
การกระท� ำ อั น เป็ น คอมมิ ว นิ ส ต์ และยั ง คงมี ค วาม
รับผิดชอบในภารกิจป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
ต่อไป โดยมีการทบทวนวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย
ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุ ท ธวิ ธี เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ยุติสถานการณ์ก่อการร้ายให้ส�ำเร็จลงโดยเร็ว
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ศ.๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ตามค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การจัดตั้งกองอ�ำนวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ตามทีส่ ำ� นักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องการ
จัดตั้งกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โดยให้
ยกเลิก ค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ๑๕๘/๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยให้กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายใน เป็นหน่วยงานในส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โดยมี ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก เป็นผูอ้ ำ� นวยการรักษาความ
มัน่ คงภายใน (ผอ.รมน.) มีอำ� นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบบังคับ
บัญชาข้าราชการ และการด�ำเนินงานของกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในและหน่วยงานในสายงาน
พ.ศ.๒๕๕๑ ภายหลังจากทีม่ กี ารบังคับใช้ พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
เป็ น ผลให้ ก องอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี รู ป แบบเฉพาะ
ขึ้ น ในส� ำ นั ก นายกรัฐมนตรี ภายใต้ก ารบังคับบั ญ ชา
โดยขึ้ น ตรงกั บ นายกรั ฐ มนตรี มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงเป็น
คณะกรรมการอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ.๒๕๕๒ ค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง
การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่ ว นงาน และอั ต ราก� ำ ลั ง ของกองอ� ำ นวยการรั ก ษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรโดยมีโครงสร้างการจัด
ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา ส�ำนักฝ่ายอ�ำนวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ และหน่วยปฏิบตั ริ ะดับภูมภิ าค
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มีอัตราเจ้าหน้าที่ พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร  ที่ปฏิบัติงาน
ในโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว ทั้ ง ที่ เ ป็ น อั ต ราประจ� ำ และ
ช่วยราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศให้ วั น ที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันสถาปนา กอ.รมน.
เพือ่ เป็นการระลึกถึงความส�ำคัญและเกิดความภาคภูมใิ จ
ในเกียรติประวัติความเป็นมา ตลอดจนผลการปฏิบัติ
ภารกิ จ ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เทและเสี ย สละในอดี ต
ที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมจิตใจของข้าราชการ
ภายในหน่ ว ยงานให้ มี ค วามรั ก ความสามั ค คี ความ
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงานและให้วันที่
๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี เป็ น วั น คล้ า ยวั น สถาปนา
กอ.รมน.
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มี ค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร สาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
• แก้ไขค�ำนิยาม ตามมาตรา ๓ “การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ให้รวมถึง ในกรณี
ทีเ่ กิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• เพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๗ ในการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ภายนอก ที่อาจก่อให้
เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน
• แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอ�ำนวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา
๑๐ โดยเพิ่ ม เติ ม ให้ อ ธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ค�ำนิยาม ตามมาตรา ๓
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓

ความหมายในสัญลักษณ์ของ กอ.รมน.

สีพื้นภายในวงกลม
• สีเหลือง หมายถึง พลเรือน
• สีเลือดหมู หมายถึง ต�ำรวจ
• สีแดง หมายถึง ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

พุทธภาษิต
“อสาธุ สาธุนา ชิเน” หมายถึง ค�ำเตือนให้ยึดมั่นปฏิบัติทางธรรมว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี”

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ภายในกรอบสามเหลี่ยม พื้นเป็นเครื่องหมายของธงชาติไทย
ตราภายในประกอบด้วยเครื่องหมายอันแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่าง พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร
• ครุฑ หมายถึง พลเรือน ซึ่งรวมทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
		
• โล่ หมายถึง ต�ำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
		
• วงจักร หมายถึง ทหารบก
		
• สมอ หมายถึง ทหารเรือ
		
• ปีก หมายถึง ทหารอากาศ

คณะกรรมการอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Internal Security Operations Command

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการอ�ำนวยการ

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการอ�ำนวยการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการอ�ำนวยการ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

นายธานี ทองภักดี

ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการอ�ำนวยการ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการอ�ำนวยการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการอ�ำนวยการ
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อัยการสูงสุด
กรรมการอ�ำนวยการ

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

นายธนากร บัวรัษฎ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กรรมการอ�ำนวยการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการอ�ำนวยการ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการอ�ำนวยการ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการอ�ำนวยการ

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
กรรมการอ�ำนวยการ

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการอ�ำนวยการ

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการทหารบก
และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔
กรรมการอ�ำนวยการ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการอ�ำนวยการ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการอ�ำนวยการ
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ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการอ�ำนวยการ

ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการอ�ำนวยการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการอ�ำนวยการ

พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

พลโท เชษฐา ตรงดี

พลโท ทรงวิทย์ หนุนภักดี

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการอ�ำนวยการ

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขาธิการ กอ.รมน.
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้บังคับบัญชา กอ.รมน.

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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คณะผู้บังคับบัญชา
กอ.รมน.

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผอ.รมน.

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
รอง ผอ.รมน.

พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์
เลขาธิการ กอ.รมน.

พล.อ. วัชรปาณี มณีวรรณ
จเร กอ.รมน.

พล.ท. ทรงวิทย์ หนุนภักดี
รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๓)

นางศรีวัลลภา อนันทวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กอ.รมน.

พล.ท. เจริญชัย หินเธาว์
ผอ.รมน.ภาค ๑

พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
ผอ.รมน.ภาค ๒

พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
ผอ.รมน.ภาค ๓

พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์
ผอ.รมน.ภาค ๔

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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พล.ท. เชษฐา ตรงดี
รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๒)

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พล.ท. สันติพงษ์ ธรรมปิยะ
รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑)

Internal Security Operations Command

พล.ท. ประธาน นิลพัฒน์
ผอ.สขว.กอ.รมน.

พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต
ผอ.สมท.กอ.รมน.

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ผอ.สบค.กอ.รมน.

พล.ท. วีรสิทธิ จันทร์ดา
ผอ.สกบ.กอ.รมน.

พล.ท. วิเชียร แข็งขัน
ผอ.สปง.กอ.รมน.

พล.ท. ไพรุจน์ ค�ำชุม
ผอ.สบข.กอ.รมน.

พล.ต. อุดม โกษากุล
รักษาราชการ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.

พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.

พล.ท วุฒิชัย นาควานิช
ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน.

พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.

พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พล.ท. สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
ผอ.สนย.กอ.รมน.

พล.ต. นภดล แก้วก�ำเนิด
ผอ.ศดม.กอ.รมน.
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พล.ต. ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
ผอ.ศศว.กอ.รมน.

พล.ต. สังคม ท�ำจะดี
ลก.กอ.รมน.

พล.ต. สุพจน์ สุขุมะ
ผอ.สตน.กอ.รมน.

พล.ต. พัลลภ รัตนอุดม
ผอ.สพร.กอ.รมน.

พ.อ. สมจิตร ค�ำประพันธ์
ผอ.สกส.กอ.รมน.

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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รายชื่อ ผอ.รมน.จังหวัด
และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.)

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Internal Security Operations Command

หน่วยปฎิบัติงานระดับพื้นที่
กอ.รมน.ภาค 1

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3451-1020

พ.อ. บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3451-4508
ตท. 25

นายสุธี ทองแย้ม
ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3931-1571

พล.ร.ต สมรภูมิ จันโท
รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3451-4508
ตท. 24

นายไมตรี ไตรติลานันท์
ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3851-1217,
08-9203-0600

พ.อ. เฉลิม เนียมช่วย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9938-1868
ตท. 25

นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3827-5034

พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1377-7395
ตท. 23

นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5641-1181,
0-5641-1204

พ.อ. ปิยะทัต บุบผาอินทร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5641-4393
ตท. 23

นายภิญโญ ประกอบผล
ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3951-1282,
0-3951-2081

น.อ. อิทธิพล เพ็ชรราม ร.น.
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3951-1๕๗๙
ตท. 23

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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พ.อ. มนต์ชัย ดวงปัญญา
รอง ผอ.รมน.กทม. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9400-9903
ตท. 28

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
ผอ.รมน.กทม.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-2141-69

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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นายอ�ำพล อังคภากรณ์กุล
ผอ.รมน.จังหวัด น.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3731-1283,
0-3731-4575

พ.อ. สุรินทร์ ปรียานุภาพ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-6332-8284
ตท. 25

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3434-0000

พ.อ. พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1858-4482
ตท. 26

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผอ.รมน.จังหวัด น.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-2580-0711,
0-2580-8816, 08-9203-0432

พ.อ. บ�ำรุง วิชาธร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-0991-5217
ตท. 28

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-2581-5658

พ.อ. ชิตพล กึนสี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-2581-5443
ตท. 28

นายพัลลภ สิงหเสนี
ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3261-1028

พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-0022-3535
ตท. 25

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3745-4005-6

พ.อ. สุรวิชญ์ แดงจันทร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1615-1935
ตท. 27

นายภานุ แย้มศรี
ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3533-6536

พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9995-3544
ตท. 25
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นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3869-4001-2

น.อ. รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3869-4300
ตท. 24

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3233-7890

พ.อ. ประยุทธ ผดุงพจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9500-4496
ตท. 26

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3677-0150

พ.อ. ศักดิ์ศรี งอยปัตพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1943-4821
ตท. 23

นายวันชัย คงเกษม
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-2702-5021

พ.อ. ประเทือง แก้วทุย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-2897-8589
ตท. 25

นายชรัส บุญณสะ
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3471-3309

พ.อ. จิระโรจน์ กองวารี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3471-3027
ตท. 24

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3442-7387,
0-3442-5075

พ.อ. วินัย บุตรรักษ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1949-4763
ตท. 23
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พ.อ. เวชยันต์ แว่นไธสงค์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1763-7597
ตท. 25

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3242-5373
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นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3742-5111,
08-1845-8344

พ.อ. ชาลี ไกรอาบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1686-8658
ตท. 24

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3634-0701

พ.อ. เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1653-0792
ตท. 25

นายช�ำนาญวิทย์ เตรัตน์
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3650-7111

พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1969-1991
ตท. 32

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3553-5500

พ.อ. วิรัตน์ ค�ำวิลัย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1941-6718
ตท. 26

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3561-1235,
0-3561-4912

พ.อ. ณัฐพงศ์ วานิกร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1834-4480
ตท. 24
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หน่วยปฎิบัติงานระดับพื้นที่
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นายสมศักดิ์ จังตระกูล
ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1805-7540

พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1708-4039
ตท. 22

นายกอบชัย บุญอรณะ
ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0457

พ.อ. ยุทธนา มีทิพย์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1660-3291
ตท. 23

นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0427

พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9844-8440
ตท. 22

นายสนิท ขาวสอาด
ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0471

พ.อ. ยรรยง แสงฮาด
รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1262-4994
ตท. 22

นายธัชกร หัตถาธยากูล
ผอ.รมน.จังหวัด บ.ร.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9202-3377

พ.อ. ถกล มักการุณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ร. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-7259-4456
ตท. 25

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศรี
ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9897-9283

พ.อ. กิตติศักดิ์ ดวงกลาง
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1651-5177
ตท. 24
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พ.อ. เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1977-4330
ตท. 26
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นายทรงพล ใจกริ่ม
ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1987-9756
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นายวีระชัย นาคมาศ
ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-2464

พ.อ. วิระ สอนถม
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9710-0898
ตท. 21

นายชลธี ยังตรง
ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0028

พ.อ. มงกุฎ แก้วพรหม
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1976-9504
ตท. 23

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0464

พ.อ. วีระพงษ์ ค�ำสิทธิ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-9539-1614
ตท. 24

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0475

พ.อ. สมหมาย บุษบา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9710-0957
ตท. 24

นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 09-8203-0658

พ.อ. ชินวิช เจริญพิบูลย์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1768-4218
ตท. 23

นายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9201-6600

พ.อ. ธงชาติ โล่งจิตร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-4697-5959
ตท. 24

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0488

พ.อ. กิตติพงษ์ พุทธิมณี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-2469-3515
ตท. 27

  สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓

นายไกรสร กองฉลาด
ผอ.รมน.จังหวัด น.พ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0725

พ.อ. จักริน จิตคติ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1360-6339
ตท. 28

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ
ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0106

พ.อ. ปริชญ์ สุคันธศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-3195-8855
ตท. 23

นายทวีป บุตรโพธิ์
ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0615

พ.อ. อัครพนธ์ มูลประดับ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1547-6362
ตท. 26

นายสยาม ศิริมงคล
ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
โทรศัพท์ติดต่อ 06-1386-3057

พ.อ. ธนาวีร์ วิชาชัย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-1935-1965
ตท. 24

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0735

พ.อ. จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-1029-9618
ตท. 24
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พ.อ. สาธิต อุ่นกาย
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ค. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-2798-7914
ตท. 28

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
ผอ.รมน.จังหวัด น.ค.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0431
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นายเชาวลิตร แสงอุทัย
ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5571-0004,
0-5571-0007

พ.อ. ไมตรี ชูปรีชา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5570-5221
ตท. 28

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5315-0180,
0-5317-7348, 0-5317-7336

พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5317-7357
ตท. 23

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5311-2708-9,
0-5311-2704

พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1681-1135
ตท. 27

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5551-1546

พ.อ. อาสาฬหะ พูลสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-3453-5653
ตท. 25

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5680-3601

พ.อ. พรชัย นพรัตน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-2559-8791
ตท. 23

นายนิพันธ์ บุญหลวง
ผอ.รมน.จังหวัด น.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5471-6387

พ.อ. วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5471-0379
ตท. 23

นายกมล เชียงวงค์
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5444-9589
โทรสาร : 0-5444-9588

พ.อ. สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-8111-1163
ตท. 22
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นายรณชัย จิตรวิเศษ
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5525-8559,
0-5525-8947

พ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-0499-9353
ตท. 24

นายกฤษณ์ คงเมือง
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5672-9754

พ.อ. พศิน แสงค�ำ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-5416-9535
ตท. 24

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5462-0646

พ.อ. สุชาติ พุ่มสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5453-3723
ตท. 26

นายสิธิชัย จินดาหลวง
ผอ.รมน.จังหวัด ม.ส.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5361-2158
โทรสาร 0-5361-2158

พ.อ. มงคล ปาค�ำมา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ส. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-9332-3883
ตท. 25

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5426-5014

พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1953-3060
ตท. 23

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5351-1000

พ.อ. โรมรัน ชูก้าน
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1836-3003
ตท. 28
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พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-3896-5919
ตท. 27

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5661-2319,
0-5661-1378, 0-5661-1318
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นายวิรุฬ พรรณเทวี
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5561-4304
โทรสาร 0-5561-1619

พ.อ. กฤติ พันธะสา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5561-2559
ตท. 27

นายณรงค์ รักร้อย
ผอ.รมน.จังหวัด อ.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5657-1390

พ.อ. สุรพัศม์ น�ำชัยรุ่งรัศมี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-5657-1498
ตท. 24

นายผล ด�ำธรรม
ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0389

พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1928-9699
ตท. 26
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หน่วยปฎิบัติงานระดับพื้นที่
กอ.รมน.ภาค 4

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.
โทรศัพท์ติดต่อ 06-1397-1405,
08-9203-4012

พ.อ. ปกรณ์ จันทรโชตะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-6120-5825
ตท. 24

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-8516

พ.อ. ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7559-0464
ตท. 24

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผอ.รมน.จังหวัด น.ศ.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7535-6531

พ.อ. ศุภชัย ปรีชามาตร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ศ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-7156-9395
ตท. 24

นายเจษฎา จิตรัตน์
ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0456

น.อ. วิชชา พรหมคีรี ร.น.
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-2798-8292
ตท. 25

นายราชิต สุดพุ่ม
ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0658

พ.อ. ทวนทอง ทองสุภา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1271-2441
ตท. 25

นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7648-1450

น.อ. อภิชาติ วรภมร ร.น.
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-2351-5935
ตท. 25
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พ.อ. สมบัติ สืบท้วม
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 09-8103-8966
ตท. 24

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.
โทรศัพท์ติดต่อ 09-8103-8966
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นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0467

พ.อ.พิชิต โชติแก้ว
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1979-2380
ตท. 25

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7635-4875,
0-7621-6101

พล.ร.ต.วโรดม สุวารี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-4754-2618
ตท. 23

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1903-6606

พ.อ. ทิม เรือนโต
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 06-4041-1946
ตท. 24

สมเกียรติ ศรีษะเนตร
ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0468

พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-1633-9170
ตท. 28

นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-2531

พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-5792-5176
ตท. 23

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.
โทรศัพท์ติดต่อ 0-7431-3126

พ.อ. ประเสริฐ กิตติรัต
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9998-9197
ตท. 23

นายวิชวุทย์ จินโต
ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.
โทรศัพท์ติดต่อ 08-9203-0403

พ.อ. สมทรง ทับทิมทองค�ำ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. (ท.)
โทรศัพท์ติดต่อ 08-6594-7524
ตท. 24
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี

ที่ 312/๒๕๖๒
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนงำน หน้ำทีแ่ ละอำนำจของส่วนงำน
และอัตรำกำลังของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรและกำรบริ ห ำรงำนของกองอ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คง
ภำยในรำชอำณำจั ก รเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๒
เรื่ อ ง กำรจั ด โครงสร้ ำ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นงำน อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องส่ ว นงำน และอั ต รำก ำลั ง ของ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ข้อ ๒ ให้กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้ำง
และส่วนงำน ๑๗ ส่วนงำน ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงำนเลขำนุกำร
(๒) สำนักตรวจสอบภำยใน
(๓) สำนักพัฒนำระบบบริหำร
(๔) สำนักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน
(๕) สำนักจเร
(๖) สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
(๗) สำนักกำรข่ำว
(๘) สำนักกิจกำรมวลชนและสำรนิเทศ
(๙) สำนักบริหำรงำนบุคคล
(๑๐) สำนักส่งกำลังบำรุง
(๑๑) สำนักงบประมำณและกำรเงิน
(๑๒) สำนักบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคง
(๑๔) ศูนย์กำรศึกษำและวิทยำกำรด้ำนควำมมั่นคง
(๑๕) ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ
(๑๖) กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค
(๑๗) กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด
36
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ส่วนงำนตำมวรรคหนึ่ง ปรำกฏตำมแผนภูมิในผนวก ก ท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ ๓ หน้ำที่และอำนำจของส่วนงำนและกำรบังคับบัญชำ
(๑) สำนักงำนเลขำนุกำร ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนเลขำนุ ก ำรและธุ ร กำรของ ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน.
ผู้ช่วย ผอ.รมน. เลขำธิกำร กอ.รมน. รองเลขำธิกำร กอ.รมน. และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั
มอบหมำย
(ข) จัด ให้ มีกำรประชุมหน่วยขึ้น ตรง กอ.รมน. และกำรประชุมอื่น ๆ ตำมที่ไ ด้รับ
มอบหมำย
(ค) กำรประชำสัมพันธ์ โดยบูรณำกำรเครื่องมือทั้งภำครัฐและเอกชน
(ง) เป็นส่วนงำนกลำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร แก่สื่อมวลชนทั้งในและต่ำงประเทศ
(จ) รับผิดชอบงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ รวมถึงดำเนินกำรต่อเอกสำรที่ไม่ชัดเจน
ว่ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนงำนใดใน กอ.รมน.
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๒) สำนักตรวจสอบภำยใน ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของ กอ.รมน.
(ข) ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ
และส่วนงำนภำยใน
(ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๓) ส ำนั ก พั ฒ นำระบบบริ ห ำร ขึ้ น ตรงต่ อ เลขำธิ ก ำร กอ.รมน. มี ห น้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่ เลขำธิกำร กอ.รมน. เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำร
ภำยในของ กอ.รมน.
(ข) ติดตำมประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรของ กอ.รมน.
(ค) ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๔) สำนักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ
ดังต่อไปนี้
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(ก) วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนกฎหมำย
และสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอำญำ คดีแพ่ง และควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่
(ค) ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ นิ ติ ก รรม สั ญ ญำ และกำรสงเครำะห์ ท ำงกฎหมำย
ในควำมรับผิดชอบของ กอ.รมน.
(ง) เสนอควำมเห็น และให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้กำลัง และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมมั่นคง
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๕) สำนักจเร ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอย่ำงอิสระในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
ใน กอ.รมน.
(ข) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องกำรร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย
(ค) รับผิดชอบกำรดำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ กอ.รมน.
(ง) ให้คำแนะนำและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตำมกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๖) สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ
ดังต่อไปนี้
(ก) ก ำหนดนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกั บ ดู แ ลงำน
ด้ำนนโยบำยและแผนของ กอ.รมน. รองรับยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยของรัฐบำล
(ข) พิ จ ำรณำแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของส่ ว นงำนตำมแผนงำนรั ก ษำ
ควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก รประจ ำปี และแผนงำนเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ตรวจสอบ ก ำกั บ ดู แ ล
กำรปฏิบัติงำนของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตำมแผนงำน
(ค) วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแล กำรปฏิบัติกำรของพลเรือน
ต ำรวจ ทหำร และก ำลั ง กึ่ ง ทหำร ที่ ร่ ว มปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ รั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร
ตำมแผนงำนประจำปี และแผนปฏิบัติกำรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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(ง) วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแล และบูรณำกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงในพื้นที่เฉพำะ ที่ได้รับมอบหมำย
(จ) วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ก ำรข่ ำ วสำร
งำนไซเบอร์ และงำนสื่อสำรของ กอ.รมน.
(ฉ) วิจัย กำหนดตัวชี้วัด ประเมินผลกำรดำเนินงำน และเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง
พัฒนำ กอ.รมน. ให้มีควำมพร้อมและทันสมัย
(ช) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๗) สำนักกำรข่ำว ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) ก ำหนดนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกั บ ดู แ ล
กำรปฏิบัติงำนข่ำวทั้งปวงของหน่วยต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมควบคุมของ กอ.รมน.
(ข) ติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น แนวโน้ ม ของสถำนกำรณ์ ทั้ ง ภำยในและ
นอกรำชอำณำจั ก รที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย คุ ก คำมด้ ำ นควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก รและในส่ ว น
ที่มีผลกระทบ โดยกำรปฏิบัติกำรรวบรวมและตรวจสอบข่ำวสำร รวมทั้งประสำนงำนกับประชำคม
ข่ำวกรอง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนควำมมั่นคง
(ค) ด ำเนิ น กรรมวิธีผ ลิต ข่ ำวกรองด้ำนควำมมั่น คง กำรใช้ และกำรกระจำยข่ำวสำร
ข่ำวกรอง เพื่อใช้ในกำรประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงต่ำง ๆ จัดทำรำยงำน
ข่ ำ วกรอง สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นควำมมั่ น คง และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนด้ ำ นเทคโนโลยี
ระบบสำรสนเทศข่ำวกรอง
(ง) พัฒนำ และเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในงำนด้ำนกำรข่ำวเพื่อควำมมั่ นคง
โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยข่ำวภำคประชำชน
(จ) ดำเนินงำนกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง และกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
เอกสำร และสถำนที่ของ กอ.รมน.
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๘) ส ำนั ก กิ จ กำรมวลชนและสำรนิ เ ทศ ขึ้ น ตรงต่ อ เลขำธิ ก ำร กอ.รมน. มี ห น้ ำ ที่
และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแลกำรปฏิบัติกำร
ด้ำนมวลชนและสำรนิเทศ

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ข) อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแล และดำเนินกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ และส่งเสริมให้มวลชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมเป็นจิตอำสำพระรำชทำนในกำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์
(ค) จัดตั้ง พัฒนำสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
(ง) ด ำเนิ น กำรปฏิ บั ติ ก ำรจิ ต วิ ท ยำ กำรประชำสั ม พั น ธ์ กำรสื่ อ สำรองค์ ก รและ
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(จ) อ ำนวยกำรและก ำกั บ ดู แ ลงำนเกี่ ย วกั บ โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ
กำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๙) สำนักบริหำรงำนบุคคล ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกำร
ด้ำนบุคลำกรของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกำศ แถลงกำรณ์
และแบบธรรมเนียมด้ำนบุคลำกรของ กอ.รมน.
(ค) ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร กำรรักษำสถำนภำพ กำรบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ำย และกำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร
(ง) จัดทำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณด้ำนบุคลำกร
(จ) ด ำเนิ น กำรด้ ำ นสิ ท ธิ บุ ค ลำกร กำรพั ฒ นำและรั ก ษำขวั ญ และสวั ส ดิ ก ำร
ของบุคลำกร
(ฉ) ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
(ช) ด ำเนิ น กำรด้ ำ นกำรปกครอง กำรรั ก ษำวิ นั ย และกำรพิ จ ำรณำควำมผิ ด
ของบุคลำกร
(ซ) รับผิดชอบงำนกำรจัดกำรภำยในสำนักงำน งำนพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงำนอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
(ฌ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๐) สำนักส่งกำลังบำรุง ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
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(ก) กำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแลเกี่ยวกับงำน
ในด้ำนส่งกำลังบำรุง ในเรื่องเกี่ยวกับควำมต้องกำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณกำรส่งกำลังบำรุง
รวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนรำคำกลำงในกำรจัดหำพัสดุ กำรวิเครำะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงำน
และประเมินผลในกำรส่งกำลังบำรุง
(ข) ควบคุม อำนวยกำร และติดตำมผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรเก็บรักษำ
กำรแจกจ่ำย กำรซ่อมบำรุง และกำรจำหน่ำยพัสดุของ กอ.รมน.
(ค) รับผิดชอบกำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก กำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ กำรเคลื่อนย้ำย
กำลังพลและขนส่งพัสดุ กำรบริกำร กำรเลี้ยงดูภำยในและภำยนอกที่ทำกำร กำรรักษำพยำบำล
และกำรส่งกลับ รวมทั้งกำรบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปรนนิบัติบำรุง
(ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๑) สำนักงบประมำณและกำรเงิน ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่และอำนำจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรงบประมำณและกำรเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(ข) เสนอแนะและให้คำปรึกษำทำงด้ำนงบประมำณ กำรเงิน ตำมระเบียบแบบแผน
ของทำงรำชกำรแก่ผู้บังคับบัญชำ และส่วนงำนใน กอ.รมน.
(ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๒) สำนักบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่
และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนงำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
(ข) ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของ กอ.รมน. ร่วมกับส่วนรำชกำร พลเรือน ตำรวจ
ทหำร และภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับมอบหมำย
(ค) รวบรวมสถำนกำรณ์ค วำมมั่ น คงและบริหำรจั ด กำรข้ อมู ล เพื่ อ กำรป้ องกันและ
แก้ไขปัญหำขั้นต้น และทำหน้ำที่ศูนย์อำนวยกำรเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ในภำวะไม่ปกติ
(ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๓) ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ควำมมั่ น คง ขึ้ น ตรงต่อ เลขำธิ ก ำร กอ.รมน. มี ห น้ ำ ที่ แ ละอำนำจ
ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ก) กำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแล และดำเนินกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติกำรด้ำนไซเบอร์ของ กอ.รมน.
(ข) จัดทำแผน แผนงำน และโครงกำร รวมทั้งตรวจสอบวิเครำะห์และประเมิน ผล
ตำมภำรกิจ
(ค) ประสำนงำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์กับหน่วยงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๔) ศูนย์กำรศึกษำและวิทยำกำรด้ำนควำมมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขำธิกำร กอ.รมน. มีหน้ำที่
และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดกำรอบรมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม
ทุกระดับ ทุกภำคส่วน
(ข) จัดทำหลักนิยม องค์ควำมรู้ ตำรำ คู่มือ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
(ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๕) ศู น ย์ ป ระสำนกำรปฏิ บั ติ ขึ้ น ตรงต่ อ ผอ.รมน. ให้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในจ ำนวนที่ เ หมำะสม
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เพื่อบูรณำกำรกำรปฏิบัติ และกำกับดูแลงำนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กับงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของชำติเฉพำะเรื่อง โดยมีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำนงำน กำกับกำร ติดตำมประเมินผล และเสริมกำรปฏิบัตภิ ำรกิจตำมที่ได้รบั
มอบหมำย
(ข) ติดตำมสถำนกำรณ์ ประสำนกำรปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติกำรรองรับประเด็น
ควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง
(ค) จัดทำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ รองรับแผนปฏิบัติกำรในควำมรับผิดชอบ
(ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
(๑๖) กอ.รมน.ภำค ขึ้ น ตรงต่ อ ผอ.รมน. มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น กำรรั ก ษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภำค ตำมที่ ผอ.รมน. มอบหมำย
และมีอัตรำกำลังตำมที่ ผอ.รมน. กำหนดตำมข้อเสนอของ ผอ.รมน.ภำค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๑๗) กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.ภำค มีหน้ำที่รับผิดชอบและสนับสนุนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตำมที่ ผอ.รมน. มอบหมำย และมีอัตรำกำลัง
ตำมที่ ผอ.รมน. กำหนด
ข้อ ๔ อัตรำกำลัง
ให้ ผอ.รมน. จัดสรรจำนวนอัตรำกำลังที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แล้ว ให้แก่ส่วนงำนต่ำง ๆ
ตำมข้อ ๒ (๑) - (๑๕) ให้เพียงพอกับควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมของงำน ทั้งนี้ ตำมแนวทำง
ที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรกำหนด
ข้อ ๕ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ให้ ก ำรสนั บ สนุ นกำรอ ำนวยกำรของ กอ.รมน. และจั ด ส่ ง
เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติหน้ำที่ใน กอ.รมน. ตำมที่ได้รับกำรประสำนและร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

Internal Security Operations Command

Internal Security Operations Command

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
ใหประกาศวา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”๒ หมายความวา การดําเนินการเพื่อ
ปองกัน ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใดที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๓๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
บทนิยามคําวา “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ในมาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดย
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒
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-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
“หน ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว า ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ แต ไ ม ร วมถึ ง ศาลและองค ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
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มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดย
ยอวา “กอ.รมน.” ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน
และอํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลัง ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน กอ.
รมน. และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของ กอ.รมน. โดยมี ผู บั ญ ชาการทหารบกเป น รอง
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผูอํานวยการอาจแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ
กอ.รมน.
ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการ
และธุรการของ กอ.รมน.
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รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับบัญชา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน กอ.รมน. รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
ผูอํานวยการกําหนด
ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟองคดี ถูกฟองคดี และดําเนินการทั้งปวง
เกี่ ย วกั บ คดี อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข อง กอ.รมน. ทั้ ง นี้ โดยกระทํ า ในนามของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได
มาตรา ๖ ให กอ.รมน. เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
มาตรา ๗ ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)๓ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโนมของสถานการณทั้ ง
ภายในและนอกราชอาณาจักร ที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
(๒)๔ อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ ใหมีอํานาจ
หนาที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบโดยแผนและแนวทางนั้นตองคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณใหเปนไปตามแผนและแนวทางนั้นดวย
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบแผนและแนวทางตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนและแนวทาง
ดังกลาว
(๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ในการดํ า เนิ น การตามแผนและแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตาม (๒) ในการนี้ คณะรั ฐ มนตรี จ ะ
มอบหมายให กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดดวยก็ได
(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
ความสงบเรียบรอยของสังคม
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคง
แหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๓

มาตรา ๗ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔
มาตรา ๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินแลวบรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให
ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นปฏิบัติ
แทนก็ได
มาตรา ๙๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตาม
พระราชบั ญ ญัตินี้ ให หน วยงานของรัฐจั ดสงเจาหนาที่ ของรัฐ ไปปฏิบัติหน าที่ใ น กอ.รมน. ตามที่
ผูอํานวยการรองขอและใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค กรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํ านอง
เดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้นจัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง
กอ.รมน. มี อั ต รากํ าลั ง แทนตามความจํ า เป น แตไ ม เ กิ น จํ านวนอั ต รากํ า ลั ง ที่ จั ด ส ง ไป โดยการจั ด
อัตรากําลังแทนดังกลาวอาจจัดเปนรายอัตราหรือเปนหนวยก็ได
ใหเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ใน กอ.รมน. ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่ไดรับอยูเดิมตอไป สําหรับสิทธิประโยชนอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๐๖ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย อั ย การสู ง สุ ด
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ เป น กรรมการ และเลขาธิ ก าร กอ.รมน. เป น กรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการใน กอ.รมน. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ กอ.รมน.
ในการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(๒) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.
จังหวัด คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และคณะกรรมการอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด
มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖
มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการ
ทรัพยสินของ กอ.รมน.
(๔) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาค
สวนตาง ๆ อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ สื่อมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไข
ปญหาหรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ
(๕) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใน
พื้นที่ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพภาคนั้นจัด
ใหมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.ภาค” ก็ได
ให กอ.รมน.ภาค เป น หน ว ยงานขึ้ น ตรงต อ กอ.รมน. โดยมี แ ม ทั พ ภาคเป น
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.ภาค” มีหนาที่รับผิดชอบและ
สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้ง
ขาราชการและลูกจางของกองทัพภาค รวมตลอดทั้งขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาค ไดตามที่ ผอ.รมน.
ภาค เสนอ
ผอ.รมน.ภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค
การจั ด โครงสร า ง การแบ ง ส ว นงานและอํ า นาจหน า ที่ อั ต รากํ า ลั ง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ
ผอ.รมน. ภาค
ให กอ.รมน. และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ
และทรัพยสิน ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ และใหนําความใน
มาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑/๑๗ ในกรณีที่มีการจัดใหมี กอ.รมน. ภาค ตามมาตรา ๑๑ ให กอ.รมน.
ภาค แตละแหงมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคประกอบดวย ผอ.รมน.ภาค
เปนประธานกรรมการ อธิบดีอัยการภาคที่อยูในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด แมทัพนอย ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาคที่อยูในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด และผูแทนกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน
กรรมการ ผูวาราชการจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่ อธิบดีอัยการภาคที่อยูในเขตพื้นที่ ผูอํานวยการศูนย
๗

มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่อยูในเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด ภาคที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาคที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ หั ว หน า สํ า นั ก งาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ หัวหนาสวนราชการอื่นที่อยูในเขตพื้นที่
ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แตงตั้งจํานวนไมเกินสิบหาคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แตงตั้งจํานวนไมเกิน
หาคน เปนกรรมการ
ให เ ลขาธิ ก ารกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในภาค เป น กรรมการและ
เลขานุการ
หนาที่ดังตอไปนี้
ภายในภาค

มาตรา ๑๑/๒๘ คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค มีอํานาจ
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานการรักษาความมั่นคง

(๒) นํานโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการไปสูการ
ปฏิบัติโดยกําหนดมาตรการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในพื้นที่
(๓) บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่อยูในเขต
พื้นที่ใหเปนไปตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ
(๔) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ การปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๕) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) มีหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกัน
ภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ผอ.รมน.ภาค อาจแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา กอ.รมน.ภาคขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่งเปนที่
ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ

๘

มาตรา ๑๑/๒ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจ
หน าที่ ของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็ นชอบของรัฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยและผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดย
ยอวา “กอ.รมน.จังหวัด” ขึ้นในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้นตรงตอ กอ.รมน.
ภาค ก็ได โดยมีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
จังหวัดนั้นตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.จังหวัด” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด

Internal Security Operations Command

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การจั ด โครงสร า ง การแบ ง ส ว นงานและอํ า นาจหน า ที่ อั ต รากํ า ลั ง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ให กอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพยสินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ และใหนําความใน
มาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ดวยโดยอนุโลม

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๓/๑๙ ในกรณีที่มีการตั้ง กอ.รมน. จังหวัด ตามมาตรา ๑๓ ให กอ.รมน.
จังหวัดแตละแหง มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประกอบดวย ผอ.รมน.
จังหวัด เปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝายทหาร
และผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนา
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผูแทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งประจําอยู
ในจังหวัด ผูแทนกระทรวงพลังงานซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงพาณิชยซึ่งประจําอยูใน
จังหวัด ผูแทนกระทรวงแรงงานซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประจําอยูใน
จังหวัด ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนมณฑลทหารบกที่รับผิดชอบพื้นที่
จังหวัด หัวหนาสวนราชการอื่นซึ่ง ผอ.รมน. จังหวัด แตงตั้งจํานวนไมเกินสิบหาคน และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผอ.รมน. จังหวัด แตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ
ใหปลัดจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๓/๒๑๐ คณะกรรมการอํ า นวยการรั กษาความมั่ นคงภายในจั งหวั ด มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด
(๒) กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและแผนงานโครงการดานอื่น ๆ อาทิ ดานการ
รักษาความสงบ เรียบรอย ดานเศรษฐกิจและสังคมของทุกสวนราชการในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับความ
มั่นคงภายในจังหวัด
(๓) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงภายในจังหวัดเพื่อเสนอตอผูอํานวยการพิจารณา
(๔) พิจารณาใหความเห็นตอการดําเนินการตามแผนงานโครงการของทุกภาคสวนที่
มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด โดยเสนอให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวของรับไปประกอบการพิจารณา
๙

มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐
มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่รักษาความมั่นคงภายใน
(๖) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ

(๗) เชิญเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาใหขอมูลหรือจัดสงขอมูลพรอมหลักฐาน
ประกอบเพื่อประโยชนในการดําเนินการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จังหวัด อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่งเปนที่
ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ
มาตรา ๑๔/๑ ๑๑ การประชุ ม การปฏิ บั ติ ห น า ที่ และการพ น จากตํ า แหน ง ของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามมาตรา ๑๑/๒ (๕) และมาตรา ๑๓/๒ (๖) ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด
หมวด ๒
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ อั น กระทบต อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรแตยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้งอยูใน
อํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรี
จะมีมติมอบหมายให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไข
หรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่
กําหนดได ทั้งนี้ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ในกรณี ที่เหตุการณตามวรรคหนึ่ งสิ้ นสุ ดลงหรื อสามารถดําเนินการแกไขได ตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่
ของ กอ.รมน. ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว

๑๑

มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให กอ.รมน. มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
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-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(๑) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕
(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ
(๓) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของให
ดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๒)
(๔) สั่ ง ให เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมว า จะเป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรหรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด
ในการจัดทําแผนตาม (๒) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคง
แห ง ชาติ แ ละหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งด ว ย และในการนี้ ใ ห จั ด ทํ า แผนเผชิ ญ เหตุ ใ นแต ล ะ
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีคําสั่งตาม (๔) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากพื้นที่นั้นไป
รายงานตัวยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออก
คําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่
กําหนดไวในคําสั่งดังกลาว
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนที่
กอ.รมน. ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของ
หนวยงานของรัฐใดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด ๆ ใน กอ.รมน.เปนเจาพนักงาน
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกลาว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการดวย
ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไว
ดวย
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเหตุ ก ารณ ที่
กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๑๖ ในเขตพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได
โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือบังคับ
บัญชาศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความใน
มาตรา ๙ มาใช บั ง คั บ กั บ ศู น ย ห รื อ หน ว ยงานตามวรรคหนึ่ ง ด ว ยโดยอนุ โ ลม โดยให อํ า นาจของ
ผูอํานวยการเปนอํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือ
บรรเทาเหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด
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(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนดในหวงเวลาที่
ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน
(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใช
เสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ
(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว
ดวยก็ได ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ
มาตรา ๑๙ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) ใหผูอํานวยการ
และพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ
รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๐ ในการใชอํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถากอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนินการตามมาตรา
๑๕ หากปรากฏว า ผู ใ ดต อ งหาว า ได ก ระทํ า ความผิ ด อั น มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนกรณีที่
พนั ก งานสอบสวนได ดํ า เนิ น การสอบสวนแล ว ปรากฏว า ผู นั้ น ได ก ระทํ า ไปเพราะหลงผิ ด หรื อ
รูเทาไมถึงการณและการเปดโอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร ในการนี้ ใ ห พ นั ก งานสอบสวนส ง สํ า นวนการสอบสวนของผู ต อ งหานั้ น พร อ มทั้ ง
ความเห็นของพนักงานสอบสวนไปใหผูอํานวยการ
ในกรณี ท่ี ผูอํานวยการเห็นด วยกั บความเห็ นของพนั กงานสอบสวนใหส งสํานวน
พรอมความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั่ง
ใหสงผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กําหนดเปนเวลาไมเกินหกเดือน
และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได
การดําเนินการตามวรรคสอง ใหศาลสั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการ
อบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
เมื่อผูตองหาไดเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังกลาวแลว
สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป
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มาตรา ๒๒ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕
อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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พนักงานเจ าหน าที่ตามวรรคหนึ่ งผูใดเจ็บป วย เสียชี วิต ทุ พพลภาพ พิการ หรื อ
สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูใน
บังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตาม
หมวดนี้ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แลวแตกรณี ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งออกขอกําหนด
ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง หรื อ กระทํ า การนั้ น มาเพื่ อ ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง รายงาน หรื อแสดงเหตุ ผ ลเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ ใหโอนบรรดากิ จการ ทรั พย สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ ขาราชการ
พนั ก งาน ลู ก จ า ง และอั ต รากํ า ลั ง ของกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ ๓๐
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป น ของกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองบัญชาการ
ผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การ
บริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนศูนยอํานวยการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนสงผล
กระทบเปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น
เพื่อใหสามารถปองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงาน
หลักเพื่อรับผิดชอบดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสาน
การปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความ
มั่นคง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในทองถิ่นของตน เพื่อปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยาม
ปกติ และในยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกําหนดใหมี
มาตรการและกลไกควบคุ มการใช อํานาจเป นการเฉพาะตามระดั บความรุนแรงของสถานการณ
เพื่ อ ให ส ามารถแก ไ ขสถานการณ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น เอกภาพ จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร๑๒
ขอ ๘ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษา
ความสงบแหงชาติแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ขอ ๙ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
โดยที่ในปจจุบันสถานการณอันเปนภัยคุกคามดานความมั่นคงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยาง
รวดเร็ว มีความซับซอนและกระทําไดหลากหลายรูปแบบ โดยสถานการณอันเปนภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ และอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการกระทําของบุคคลหรือภัยจากธรรมชาติ
อันเปนสาธารณภัย เพื่อใหการดําเนินการของภาครัฐในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ
และอํานวยการในการรักษาความมั่นคง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาไดอยางทันทวงที
สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง จึงจําเปนตองแกไข
- ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใหกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรมีอํานาจหนาที่ในการรองรับตอสถานการณอันเปนภัยดังกลาว อีกทั้ง
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานความมั่นคงและปองกันบรรเทาสาธารณภัยมีการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานของรัฐในทุกระดับ เพื่อประโยชนตอความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบรอยในสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน

วศิน/แกไข
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ปริญสินีย/ปรับปรุง
ชาญ/ตรวจ
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ปวันวิทย/เพิ่มเติม
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วิชพงษ/ตรวจ
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๒
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แผนผังยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนผังยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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ยศ.ชาติ
ยศ.มนัคง

กอ.รมน., กห.

แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
เสรมิสราง
ความมนัคง
ของ
สถาบนั
หลกัของ
ชาติ ฯ

สมช.
/กอ.รมน

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
การเมอืง

สมช.
/กอ.รมน

มท.

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
สราง
ความรกั
ความ
สามคัคี
ปรองดอง
ของคน
ในชาติ

แผนแมบท/
แผนงานใต ยศ.
แ
ผ
น
ย

อ
ย
ก
า
ร
ร
ั
ก
ษ
า
ค
ว
ามสงบภายในประเทศ
ประเดน็
(มี 5 แนวทางการพฒ
ั นา (ใช 4 แนวทาง))
ความมนัคง
(แผนระดบั 2)

กอ.รมน. ศรชล., กห.

ยทธศาสตรชาตดิานความมนัคง

ยทธศาสตรชาติ (แผนระดบั 1)

“แนวความคดิการบรหิารจดัการ แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาติ ประเดน็ ความมนัคง”

(มี 15 แนวทางการพฒ
ั นา)
แนวทางการ
พฒ
ั นาปองกนั
และแกไข
ปญ
 หาการ
คามนษย

แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
บรหิาร
จดัการ
ผหลบหนี
เขาเมอืง
แนวทางการ
พฒ
ั นาปองกนั
และแกไข
ปญ
 หาการ
กอการราย

แนวทางการ
พฒ
ั นา
ปองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

แนวทางการ
พฒ
ั นา
ปองกนัและ
แกไขปญ
 หา
อาชญากรร
มขามชาติ

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
ปกปอง
อธปิไตย
และผล
ประโยชน
ของชาติ
ในภาพรวม

แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
ปกปอง
อธปิไตย
และผล
ประโยชน
ของชาติ
ทางบก

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
ปกปอง
อธปิไตย
และผล
ประโยชน
ของชาติ
ทางทะเล

แนวทางการ
พฒ
ั นาเสรมิสราง
ความ สมัพนัธและ
ความ รวมมอืกบั
ประเทศเพอืนบาน
มติรประเทศและ
องคการนานาชาติ

ทร.

แนวทางการ
พฒ
ั นาปกปอง
อธปิไตยและ
ผลประโยชน
ของชาตทิาง
อากาศ

กห.

ทบ.

ทอ.

บก.ทท

(มี 5 แนวทางการพฒ
ั นา)

สวนการปกปองอธปิไตยและผลประโยชนของชาติ

(กห.)

แผนยอยการปองกนัและแกไขปญ
 หาทมีผีลกระทบตอความมนัคง (มี 2 สวน 20 แนวทางการพฒ
ั นา)
(กห., กอ.รมน., ศรชล.)

แนวทางการ
พฒ
ั นา
ปองกนั
และแกไข
ปญ
 หา
ความมนัคง
ทางไซเบอร

สมช.

แนว
ทางการ
พฒ
ั นาแกไข
ปญ
 หา
ความมนัคง
เฉพาะกรณี

สมช./กอ.รมน

กอ.รมน

แนวทางการ
พฒ
ั นาพทิกัษ
และฟนฟ
ทรพัยากร
ธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอม

ปภ.

สวนการรกัษาความมนัคงภายในราชอาณาจกัรและการพฒ
ั นาประเทศ
แนวทางการ
พฒ
ั นา
ปองกนั
และปราบ
ปรามยา
เสพตดิ

กห./กอ.
รมน

แนวทางการ
พฒ
ั นาประเทศ
เพอืความ
มนัคง
และชวยเหลอื
ประชาชน

สมช./กอ.รมน สมช./กอ.รมน

แนวทางการ
พฒ
ั นารกัษา
ความมนัคง
และผล
ประโยชน
ของชาติ
ทางทะเล

พม.

แนวทางการ
พฒ
ั นารกัษา
ความมนัคง
และผล
ประโยชนของ
ชาตพินืที
ชายแดน

ศรชล.

ดศ.
แนวทางการ
พฒ
ั นารกัษา
ความมนัคง
ภายในราช
อาณาจกัร

สมช.

ป.ป.ส
.

กอ.รมน

แนวทาง
การพฒ
ั นา
ปองกนัและ
แกไขปญ
 หา
ความไมสงบ
ใน จชต.

สศช
.

แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
เฝาระวงั
และปองกนั
ประเดน็
ทาง
เศรษฐกจิที
มผีลกระทบ
ตอความ
มนัคง

สมช./กอ.รมน

*

*

หน งึตาํบล
หน งึศนยกฬีา
หน งึกฬีาเดน

* บรณาการรวมกนั
กบัยทธศาสตรชาติ
ดานอนื ๆ

หนวยงานระดบั กระทรวง ทบวง กรม/สาํนกั จดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงิบรณาการ แผนงาน/โครงการ รองรบัและใหสอดคลองกบัแนวทางการพฒ
ั นาของแผนยอย
นี (แผนระดบั 3)

*

ทส.

แนวทางการพฒ
ั นารกัษาความ
มนัคงดานทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอม

ั นา
การลดปญ
 หา การพฒ
การสรางความยงัยนืฐาน
 ภาพ
การเกษตร โรงเรยีน คณ
ทรพัยากรธรรมชาติ สงิแวดลอม อบตัเิหต
บน ทองถนน ระดบัตาํบล ประจาํตาํบล
และวฒ
ั น ธรรมทองถนิ

แนวทางการพฒ
ั นารกัษา
ความมนัคงดานอาหารและ
นาํ
สมช./
กษ.

การบรหิารจดัการ
แผน ตาํบล มนั คง มงัคงั ยงัยนื
ในระดบัรฐับาลถงึตาํบล

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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แนวทาง
การพฒ
ั นา

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
เสรมิสรา
ง ความ
ปลอดภยั
ในชวีติ
และ
ทรพัยสนิ
และ
ความ
มนัคง
ของ
มนษย

สมช.

หนวยงานระดบั กระทรวง
ทบวง กรม/สาํนกั
จดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงิบรณาการ
แผนงาน/โครงการ รองรบัและให
สอดคลองกบัแนวทางการพฒ
ั นา
ของแผนยอยนี
(แผนระดบั 3)

*

พน.

แนวทางการพฒ
ั นารกัษา
ความมนัคงทางพลงังาน

การเสรมิสรางสขภาวะ
เพอืตาํบลเขมแขง็

แผน “ตาํบล มนัคง มงัคงั ยงัยนื ”

แนวทางการพฒ
ั นาเสรมิสราง
ความมนัคงของชาตจิากภยัทจรติ
ป.ป.ท
.

การสรางความรกั สามคัคี ปรองดอง
การแกไขปญ
 หา การลด/ปองกนั
ปญ
 หาอาชญากรรม ความรกัชาติ และความภาคภมใิจในชาติ
ยาเสพตดิ

ั นาที 5
หมายเหตุ : แนวทางการพฒ
ไปรวมกบัแผนยอยที 5

การสรางความมนัคง
ดาน อาชพี และรายได

กห., มท.

กต.

สมช. กอ.รมน. ศรชล.

แผนยอยการพฒ
ั นา
กลไกการบรหิารจดัการ
ความมนัคง
แบบองครวม

สมช
.

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
ขบัเคลอื
น
ยทธ
ศาสตร
ชาตดิาน
ความ
มนัคง

แผนยอยการบรณาการความ
รวมมอืดานความมนัคง
กบัอาเซยีนและนานาชาติ
รวมทงัองคกรภาครฐัและ
ทมีใิชภาครฐั

กต.

หนวยงานระดบั กระทรวง
ทบวง กรม/สาํนกั
จดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงิบรณา
การ
แผนงาน/โครงการ รองรบั
และใหสอดคลองกบัแนวทาง
ก า ร พฒ
ั นาของแผนยอยนี
(แผนระดบั 3)

แนวทาง
แนวทาง แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
การ
การ
การรวม
ั นา
พฒ
ั นา พฒ
มอืทางการ บรณาการ บรณาการ
พฒ
ั นากบั
กลไก ขอมล
ประเทศ การบรหิาร ดานความ
เพอืนบาน
จดัการ มนัคง
ภมภิาค
ความ
โลก
มนัคง
รวมถงึ
องคกร
ภาครฐั
และทมีใิช
ภาครฐั
กอ.รมน./ศรชล. สมช.

แผนยอยการพฒ
ั นา
ศกัยภาพของประเทศให
พรอมเผชญ
ิ ภยัคกคาม
ทกีระทบตอความมนัคง
ของชาติ

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
การ
เสรมิ
สราง
ธาํรงไว
ซงึสนัติ
ภาพ
และ
ความ
มนัคง
ของ
ภมภิาค

(มี 3 แนวทางการพฒ
ั นา)

แนวทาง
การ
พฒ
ั นา
การ
เสรมิ
สราง
และ
รกัษา
ดลย
ภาพ
สภาวะ
แวดลอ
ม
ระหวาง
ประเทศ

กต.

(มี 3 แนวทางการพฒ
ั นา)

สมช./
กห.

แนวทาง แนวทาง
การ
ก า ร พฒ
ั นา
ั นา
ศกัยภาพ พฒ
ระบบการ
ของ
เตรียม
ประเทศ
ดานความ พรอม
แหงชาติ
มนัคง

กห.

กต.

(มี 3 แนวทางการพฒ
ั นา)

แนวทาง
ก า ร พฒ
ั นา
ระบบงาน
ขาวกรอง
แบบ
บรณาการ

สขช
.

หนวยงานระดบั กระทรวง
ทบวง กรม/สาํนกั
จดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงิบรณาการ
แผนงาน/โครงการ รองรบัและให
สอดคลองกบัแนวทางการพฒ
ั นา
ของแผนยอยนี
(แผนระดบั 3)

หนวยงานระดบั กระทรวง
ทบวง กรม/สาํนกั
จดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงิบรณาการ
แผนงาน/โครงการ รองรบัและให
สอดคลองกบัแนวทางการพฒ
ั นา
ของแผนยอยนี
(แผนระดบั 3)

คณะกรรมาธกิารการทหารและความมนัคงของรั ฐ วฒ
 สิภา ขอมล ณ วนัที 16 ก.พ.63
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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บอร์ดนิทรรศการ

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Internal Security Operations Command

บอร์ดนิทรรศการ กอ.รมน.ภาค ๑
โครงการ “สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความยั่งยืน”
“ระบบกระจายน�้ำระยะไกล พลังงานแสงอาทิตย์”
๑. ความเป็นมา
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ต�ำบลทัพราช ประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนาน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกน้อย
ท�ำให้ราษฏร์ในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภค รวมถึงน�้ำในการท�ำการเกษตร
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๒. การน�ำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลังจากที่กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนโครงการนี้ท�ำให้ประชาชน
สามารถท�ำการเกษตรแบบพอเพียงน�ำมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓. การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
น�ำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจ�ำหน่ายในตลาดนัดประชารัฐในหมูบ่ า้ นและร่วมงานแสดง
และจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

๔. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
• มีการท�ำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ�ำนวน ๖ ครั้ง
• ประชาชนในพื้นที่ ๔๕ ราย ได้อุทิศที่ดินเพื่อด�ำเนินงานโครงการบางส่วนในการวางท่อน�้ำ

๕. สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ
• แก้ปัญหาภัยแล้งมีน�้ำอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนอย่างพอเพียง
• มีน�้ำส�ำหรับท�ำการเกษตรปลูกผักสวนครัว
• ลดรายจ่ายในครัวเรือน
• สร้างรายได้จากการรวมกลุ่มเพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์
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๖. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมากขึ้น น�ำไปสู่
ความเป็นต�ำบลมั่นคงอันเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งไปสู่ “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยังยืน”

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารรี (อพ.สธ.)
๑. ความเป็นมา
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  พิธีมอบ เมล็ดพันธุ์พระราชทาน และผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
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๒. การบูรณาการกับทุกภาคส่วน

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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๓. การน�ำศาสตร์พระราชามาใช้
จงรักภักดีต่อสถาบัน แก้ปัญหาความยากจน

• เสริมสร้างความรักความสามัคคี
• อนุรักษ์พันธ์พืชไทยให้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
• ความมั่นคงทางด้านอาหาร
๔. ผลงานที่ผ่านมา
• จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์แล้ว ๔ ต�ำบล
• แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์   ๖๒ ครัวเรือน   ๒๕ โรงเรียน   ๙ ศูนย์การเรียนรู้ น�้ำหนักรวม ๓๑,๘๐๐ กรัม
ราคา ๔๒๔,๐๐๐ บาท
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๕. เป้าหมายสุดท้าย
ทุกต�ำบลมีธนาคารเมล็ดพันธุ์

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

บอร์ดนิทรรศการ กอ.รมน.ภาค ๒
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒
โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้ โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน
รวมไทยสร้างชาติ
ผนึกทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคง ด้านอาหาร

ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย                       ถ่ายทอดองค์ความรู้              สนับสนุนงบประมาณ ๒,๑๖๖,๕๐๐ บาท
• โรงเรียนในภาคอีสานเข้าร่วมโครงการ ๓๒ แห่ง
• เติมเต็มโภชนาการและสร้างการเรียนรู้
• นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวัน ๕,๐๑๘ คน
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
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สร้างยุวเกษตร

สร้างการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒
การบริหารจัดการน�้ำของ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์
ค�ำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน�้ำจังหวัด สุรินทร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำชาติ
๑. การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค
๒. การสร้างความมั่นคงของน�้ำภาคการผลิต
๓. การจัดน�้ำท่วมและอุทกภัย
๔. การจัดการคุณภาพน�้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
๕.การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำ 
๖ การบริหารจัดการ
PLAN
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กระบวนการจัดท�ำแผนบริหาร จัดการทรัพยากรน�้ำจังหวัดสุรินทร์
๑. การสืบสภาพปัญหา
๒. การพิจารณาปัจจัยในการวางแผน
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๓. กระบวนการจัดท�ำแผนเชิงพื้นที่
๔. การบูรณาการแผนงาน/โครงการ

CHECK

๕. กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
๖. การพิจารณาเจ้าภาพ/หน่วยเจ้าของงบประมาน

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

DO
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Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ACT
              

๗. การเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ
๘. การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

รวม ๑,๘๒๘ โครงการ
๘๒๕ โครงการ พื้นที่เขตชลประทาน
๑,๐๐๓ โครงการ พื้นที่นอกเขตชลประทาน
แผนการบริหารจัดการน�้ำ ๒๐ ปี
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บทสรุป

ข้อเสนอแนะ

บอร์ดนิทรรศการ กอ.รมน.ภาค ๓
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
คนล�ำปางสุขภาพดีไม่มีหมอกควันการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดล�ำปางประจ�ำปี ๒๕๖๓
• จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล�ำปางปี ๒๕๖๓
ณ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดล�ำปางตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒   จนกว่าสถานการณ์
กลับสู่สภาวะปกติ
• จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล�ำปาง
• จัดท�ำแผนเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล�ำปางปี ๒๕๖๓
• จัดท�ำประกาศจังหวัดล�ำปางเรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดล�ำปาง
๑. เป้าหมาย
ประชาชนมีสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บปวย สาเหตุจากหมอกควัน ลดลงร้อยละ ๗๐
ผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๖๒        
๘๒,๕๘๐  คน  
ผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๖๓          
๒๔,๗๖๑  คน            ลดลง ๗๐.๐๒ %

ลดลง ๖๔.๒๒ %

จ�ำนวนวันที่ค�ำฝันละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการด�ำเนินงานปี ๒๕๖๒
๔๘ วัน
ผลการด�ำเนินงานปี ๒๕๖๓
๔๐ วัน

ลดลง ๑๖.๖๖ %

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

จ�ำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ระบบ MODIS ติดลงร้อยละ ๕๐
ผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๖๒  
๘๗๕  จุด
ผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๖๓  
๓๑๓ จุด

PM๒.๕ ระหว่าง ๕๑-๗๕ mg/m๓
• ลาดตระเวนดับไฟ ป้องกันเหตุลุกลาม
• ฉีดพ่นละอองน�้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ชุมชน
• ตรวจวัดค่าควันด�ำ ติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ก่อสภาวะฝุ่นควัน
สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

PM๒.๕ ระหว่าง ๗๖-๑๐๐ mg/m๓
• ใช้อ�ำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมพื้นที่แหล่งก�ำเนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ
• บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้จุดไฟเผาป่า/บุกรุกป่า
PM๒.๕ มากกว่า ๑๐๐ mg/m๓
• จัดสถานที่รองรับ (Clean Room) ให้สามารถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่
• สนับสนุนการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน
• ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การท�ำฝนเทียมในช่วงวิกฤตการลาดตระเวน
		 ดับไฟทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ
• จัดตั้งด่านตรวจจุดสกัด ลาดตระเวนในพื้นที่จุดเสี่ยง พื้นที่ป่า บ่อขยะ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้
• ส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาและการปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรในรูปแบบวนเกษตร
• การสร้างป่าเปียก Food Bank
• ผลักดันให้ภาคเอกชนด�ำเนินโครงการ CSR ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76

  สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ จังหวัดพิจิตร
โคก หนอง นา ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Internal Security Operations Command

บอร์ดนิทรรศการ กอ.รมน.ภาค ๔
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( ชุมพร Model )
จุดตรวจความมั่นคงฯ ในพื้นที่ จ.ชุมพร

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.)

ฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

ฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
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กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรด COVID-๑๙ ( ระนอง Model )

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผลักดันส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

เพิ่มมาตรการในการป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
• บูรณาการจัดชุดลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ
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• ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

• จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
“เจตนารมณ์ ผอ.รมน.ภาค ๔”

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สร้างความปลอดภัย สร้างความเข้าใจไม่สร้างเงื่อนไข
ให้ความเป็นธรรม น้อมน�ำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา”
ด้านความมั่นคง
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ด้านการบริหารสถานการณ์เพื่อจ�ำกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19

การป้องกันการแพร่ระบาด

การสกัดกั้นตามแนวชายแดน

การช่วยเหลือประชาชน
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ยุทธศาสตร์หลักการแก้ไขปัญหา
น้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทานได้แก่ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "การพัฒนตามภูมิสังคม"
รวมทั้งแนวทางพระราชด�ำริ "จิตอาสาท�ำความดีด้วยหัวใจ"
ด้านการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจฐานราก

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โครงการระดับภาค

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐
สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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ด้านการพัฒนาชีวิตกลุ่มคนเปราะบางขาดโอกาส

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์

ยุทธการ

• กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและภัยคุกคามรูปแบบอื่น
• ลักษณะภูมิประเทศ
• บุคคลเฝ้าระวัง
• การสกัดกั้นท�ำลายความพยายาม

ยุทธวิธี
• ข้อมูลเชิงลึก
• ติดตามความเคลื่อนไหว
• การวิเคราะห์
• การบังคับใช้กฎหมาย

การบูรณาการเครื่องมือพิเศษด้านข่าว
ระบบเครือข่าย Cloud Service
• การเฝ้าตรวจทางอากาศ

• การควบคุมและบังคับบัญชา
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
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        สถานีบังคับบัญชาเคลื่อนที่ (รถ GRIZZLY)

• การเฝ้าตรวจภาคพื้น

ผลสัมฤทธิ์ (Achievements)
๑. สถิติการใช้ระบบกล้อง CCTV ขยายผลทางคดีในเขตเมืองเศรษฐกิจหลัก มี ๕๓๓ เหตุการณ์
ขยายผลได้ ๕๑๑ คดี  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗ %
๒. สนับสนุนภารกิจการเดินทางกลับประเทศของคนไทยตามแนวชายแดนมีผู้ผ่านการคัดกรอง
๒๔,๔๔๖ ราย
๓. ภาพรวมเหตุการณ์ความรุนแรงในปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ถึง ๖๕%
๔. เฝ้าตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติด้วยระบบกล้อง CCTV

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ระบบวิเคราะห์ภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
๑. ระบบวิเคราะห์ภาพเพื่อการแจ้งเตือนเหตุเฝ้าระวัง
๒. ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ภาพย้อนหลัง

การบูรณาการกล้องหน่วยงานในพื้นที่ จชต. ๖,๖๖๕ กล้อง

สรุปผลการปฎิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๓  
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ระบบปฎิบัติการร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
๑. ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน (LPR)
๒. ระบบบริหารจัดการภาพ (VMS)
๓. ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ (SA)
๔. ระบบสารสนเทศ (GIS)
๕. ระบบบริหารจัดการกล้องชายแดน (Milestone)
๖. ระบบตรวจจับใบหน้า (Face Detection)
๗. ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ภาคสนาม (VDM/ตาสับปะรด)

Internal Security Operations Command
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

บอร์ดนิทรรศการ ส่วนกลาง สนย.กอ.รมน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.
ตาม โครงการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล แผน ต�ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
เป็นโครงการส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ของ กอ.รมน.
โดยมุง่ เน้นในแผนแม่บทย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระ
ทบต่อความมั่นคงประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้าน จ�ำนวน ๒๓ ด้าน

วิธีด�ำเนินการ
น�ำพันธกิจ ๔ ประการของ กอ.รมน. มาเป็นกิจกรรมในการด�ำเนินงานโครงการ
• แจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มและภัยคุกคามด้านความมั่นคง
• การวางแผนและการอ�ำนวยการ
• การเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
• การติดตามและประเมินผล
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การจัดท�ำแผนปฏิบัติการใน ๗๗ จังหวัด
ปี ๖๓ แต่ละจังหวัดจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านอย่างน้อย ๕ ด้าน

ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๔ ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณ และด�ำเนินการต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จ�ำนวน
๓,๐๐๐ ต�ำบล และจะด�ำเนินการจนครบทุกพืน้ ทีภ่ ายในปี ๒๕๖๕ จะท�ำให้ทกุ ต�ำบลในประเทศไทยมีระบบการท�ำงาน
ด้านความมั่นคงที่สมบูรณ์ขึ้น มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและภาคส่วนต่างๆ การด�ำเนินงานทุกขั้นตอน รับทราบและ
มีความเข้าใจ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. จังหวัดมีความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
๒. ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมายมีความตระหนักรู้และเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศและเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของคนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีประสิทธิภาพ แผนงาน/ โครงการด้านความมัน่ คงบรรลุตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง กรณี ที่แผนงานโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
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ต�ำบลต้นแบบ ต�ำบลรางจรเข้ อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิเคราะห์ปัญหาและการประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม
          อบต.รางจรเข้จัด จัดท�ำระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้สามารถน�ำเสนอข้อมูลใน รูปแบบ
แผนที่ (Map visualization) เพื่อระบุปัญหา และกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ตามช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยท�ำงาน และวัยสูงอายุ โดยจัดกระบวนการให้เหมาะสม แต่ละ
ช่วงวัยและครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
ปัญหาเร่งด่วน             ยาเสพติด             เศรษฐกิจ             สิ่งแวดล้อม

จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังปัญหาความต้องการด้านความมั่นคงด้านต่าง ๆ
๑. การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้
๒. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
๔. การสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ
๕. การสร้างความยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖. โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
น�ำไปสู่
แผนงาน             โครงการ             แก้ไขปัญหา
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ด�ำเนินงานตามแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงหรือต่อยอด
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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