
 

 

 

คูมือผูบังคับบัญชา 

การบริหารงานบุคคล : ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเลขาธิการ  



น ๒๕๕สารบัญ 
 

                              เรื่อง                    หนา  
 

๑. อนุมัติหลักการใหจัดทําคูมือในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 สําหรับขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 
 

๒.  คํานํา   
 

๓.  การบริหารงานบุคคล   

 เรื่องท่ี ๑ การจัดระเบียบราชการ และขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

 เรื่องท่ี ๒  การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

 เรื่องท่ี ๓ การเทียบตําแหนง 

 เรื่องท่ี ๔ การจัดทําแผนบริหารกําลังคนประจําป 

 เรื่องท่ี ๕ การสรรหา การบรรจุ และการแตงต้ัง 

 เรื่องท่ี ๖ การรับโอน  (ควรรับโอนหลังวันท่ี ๑ เม.ย.  หรือ ๑ ต.ค. เพื่อใหสวนราชการ  

ตนสังกัดเดิมของผูจะโอนมาสังกัด กอ.รมน. ไดดําเนินการเรื่องการเล่ือน

เงินเดือนใหแลวเสร็จ ) 

 เรื่องท่ี ๗ การเล่ือนระดับ 

 เรื่องท่ี ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เรื่องท่ี ๙ การเล่ือนเงินเดือน   

 เรื่องท่ี ๑๐ การพัฒนา ฝกอบรม และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

 เรื่องท่ี ๑๑ สิทธิกําลังพล และสวัสดิการ 

 เรื่องท่ี ๑๒ การลา 

 เรื่องท่ี ๑๓ การรักษาจรรยาขาราชการ 

 เรื่องท่ี ๑๔ วินัยและการรักษาวินัย    

 เรื่องท่ี ๑๕ การออกจากราชการ 

  (กรณีขอลาออก  ผูขอลาออกควรออกจากราชการหลังวันท่ี ๑ เม.ย.  หรือ       

  ๑ ต.ค. เพื่อใหผูขอลาออกมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในรอบ  

  ๖ เดือน กอน) 



 เรื่องท่ี ๑๖ การรองทุกข 

 เรื่องท่ี ๑๗ เครื่องแบบ 

 เรื่องท่ี ๑๘ บัตรประจําตัวขาราชการ 

 เรื่องท่ี ๑๙ การทําความเคารพและมารยาท 

 เรื่องท่ี ๒๐ ระเบียบงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

  คูมือผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. นี้    

จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ในกองอํานวยการรักษาม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร และผูท่ีเก่ียวของ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนประจํา 

นับต้ังแตการจัดระเบียบราชการ การกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและการให

ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การเทียบตําแหนง การจัดทําแผนบริหารกําลังคนประจําป การสรรหา 

การบรรจุและการแตงต้ัง  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การเลื่อนเงินเดือน   

การพัฒนา ฝกอบรม และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  สิทธิกําลังพล และสวัสดิการ  การลาประเภทตาง ๆ  การ

รักษาจรรยาขาราชการ  วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  การรองทุกข  เครื่องแบบ  การจัดทํา

บัตรประจําตัวขาราชการ   การทําความเคารพและมารยาท  และระเบียบงานสารบรรณ  โดยแบงการจัดทํา

ออกเปนรายเรื่อง เพ่ือสะดวกตอการทําความเขาใจและใชประโยชนในการอางอิง และการบริหารงาน   

บริหารกําลังพล ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หวังเปนอยางยิ่ง 

วา คูมือผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ในเรื่องตาง ๆ ท่ีจัดทําขึ้นนี้ จะอํานวยประโยชนใหกับผูบริหาร 

ผูบังคับบัญชา ในกองอํานวยการรักษาม่ันคงภายในราชอาณาจักร ผูท่ีเก่ียวของ และผูสนใจ ไดตามสมควร 

 

 

 

นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ 

ผูเชี่ยวชาญ สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

โทร ๘๓๒๗๐ 

 

สบค.กอ.รมน. 

 ผูจัดทํา 

 

 

 

 



 

 

 

คูมือผูบังคับบัญชา 

การบริหารงานบุคคล : ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( เรื่องท่ี ๑ การจัดระเบียบราชการ และขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ) 

 

 

 

 

สํานักงานรองเลขาธิการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

 

  คู มือผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลสํ าหรับขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน .         

เรื่องท่ี ๑ การจัดระเบียบราชการ และขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. นี้   จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ในกองอํานวยการรักษาม่ันคงภายในราชอาณาจักร และผู ท่ี

เก่ียวของ  เก่ียวกับท่ีมาของการจัดระเบียบราชการ การกําหนดโครงสราง และอัตรากําลัง ตลอดจนกลไกใน

การบริหารงานดานบุคคลของพลเรือน ในภาพรวม  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

  สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หวังเปนอยางยิ่ง 

วา คูมือผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ในเรื่องท่ี ๑ การจัดระเบียบราชการ และขาราชการพลเรือน

ประจํา กอ.รมน. จะอํานวยประโยชนใหกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ในกองอํานวยการรักษาม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร ผูท่ีเก่ียวของ และผูสนใจ ไดตามสมควร 

 

 

 

นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ 

ผูเชี่ยวชาญ สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

โทร ๘๓๒๗๐ 

 

สบค.กอ.รมน. 

 ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องท่ี ๑  การจัดระเบียบราชการ และขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

 

ประวัติความเปนมา 

 กอง อําน วยการ รักษาควา มม่ันคงภาย ใน ราชอา ณาจั กร  (กอ .ร มน. ) ไดจั ดต้ั งขึ้น ตา ม

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีอํานาจหนา ท่ีและ

รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เปนองคกรหลัก ในการบูรณาการ อํานวยการ 

และกํากับดูแลการปฏิบัติงานปองกัน และแกไขปญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอย ของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐ พรอมท้ังดําเนินการเสริมสราง ให

ประชาชนตระหนักในหนาท่ี ท่ีจะเทิดทูน พิทักษและรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดย

ใหความสําคัญตอการสงเสริม   ใหประชาชน เขามามีสวนรวม ท้ังในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ และ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยการนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เปนหลักในการดําเนินงาน ซ่ึงประวัติความเปนมา  ของกองอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยสรุปมีดังนี้  

 พ.ศ.๒๕๑๖ รัฐบาลมีนโยบายใหแปรสภาพ กองอํานวยการปองกัน และปราบปรามคอมมิวนิสต 

(กอ.ปค.) เปนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน) แตยังคงใหมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ 

ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และยังคงมีความรับผิดชอบในภารกิจปองกัน และปราบปราม

คอมมิวนิสตตอไป โดยมีการทบทวนวิเคราะห เพ่ือพัฒนานโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตรและยุทธวิธี เพ่ือให

สามารถยุติสถานการณกอการราย ใหสําเร็จลงโดยเร็ว 

  พ.ศ.๒๕๒๓ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนา และประกาศนโยบายการตอสู เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต 

เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ (นโยบาย ๖๖/๒๓) ยึดถือปรัชญา “สันติภาพเปนรากฐานของความม่ันคง 

และความม่ันคงอันถาวร เปนบอเกิดแหงความม่ันคงสมบูรณพูนสุข ของอาณาประชาราษฎรในราชอาณาจักร” 

(ตรงกับสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  

 พ.ศ.๒๕๒๕ ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตมีนอยลง และมีการปรับปรุงโครงสรางฯ คณะรัฐมนตรี 

ไดปรับบทบาทของ กอ.รมน. ใหปฏิบัติภารกิจทางดานการปองกัน และปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบ

และเสริมความม่ันคงชายแดน การพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี การแกปญหาชนกลุมนอยและผูหลบหนี

เขาเมือง การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี (หนวยสันตินิมิต) การ

ปฏิบัติงานดานการขาวและปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) (ตรงกับสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี) 

 พ.ศ.๒๕๔๓ (๑ เมษายน) คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิก พ.ร.บ.ปองกันการกระทําอันเปน

คอมมิวนิสต (ตรงกับสมัย นายชวน หลีกภัย ดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี) พ.ศ.๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรี ปรับลด

บทบาทของ กอ.รมน. ลง โดยเฉพาะการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และเพ่ิมบทบาทดานการ

ประสานงาน มีการปรับโครงสราง กอ.รมน. จากเดิมโดยแตงต้ังใหผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน รอง ผอ.รมน.

โดยตําแหนง ตอมาแตงต้ังปลัดกระทรวงมหาดไทย และ รอง ผอ.รมน.ฝายการเมือง โดยใหมีตําแหนง     



ผูชวย ผอ.รมน. ๕ ตําแหนง คือ ผบ.ทบ.  ผบ.ทร.  ผบ.ทอ.  ผบ.ตร และอธิบดีกรมการปกครอง (ตรงกับสมัย 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  

 พ.ศ.๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามคํา ส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๘/๒๕๔๕ ลงวันท่ี  

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตามท่ีสํานักงาน

สภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ (ตรงกับสมัย พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  

 พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องการ

จัดต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน โดยใหยกเลิก คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ๑๕๘/๒๕๔๕ ลงวันท่ี 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน เปนหนวยงานในสํานักนายกรัฐมนตรี 

โดยมี ผูบัญชาการทหารบก เปนผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (ผอ.รมน.) มีอํานาจหนา ท่ีรับผิดชอบ

บังคับบัญชาขาราชการ และการดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในและหนวยงาน        

ในสายงาน (ตรงกับสมัย พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  

 พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (ตรงกับสมัย พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  

 

การจัดระเบียบราชการ  

  ๑. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ใหจัดต้ัง

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.” ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 

มีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

   กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี  โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบงสวนราชการและ

อํานาจหนาท่ีของสวนงาน และอัตรากําลัง ใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  ๒. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑และวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 

๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบการจัดโครงสราง การแบงสวนราชการอํานาจหนา ท่ี และกําหนดอัตรากําลังของ        

กอ.รมน. รวม ๙๗๗ อัตรา แบงเปน ๒ ประเภท คือ อัตรากําลังชวยราชการ จํานวน ๗๗๗ อัตรา เพ่ือบรรจุ

ขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร ชวยราชการ  และอัตรากําลังประจํา จํานวน ๒๐๐ อัตรา เพ่ือบรรจุและ

แตงต้ังกําลังพลในอัตรากําลังประจําเขาปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ มติ ครม. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงสราง 

การจัด การแบงสวนงาน อํานาจหนา ท่ี และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตามท่ีกองอํานวยการรักษา กอ.รมน. เสนอ โดยให กอ.รมน. รับไปพิจารณาใน

รายละเอียดรวมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยยึดหลักความ

เหมาะสม จําเปน ไมเกิดความซํ้าซอนกับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน และสอดคลองกับ



ขอกฎหมาย ท้ังนี้ ใหพิจารณาความเห็นและขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก

งบประมาณ และสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติดวย ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการท่ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญตอง

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การกําหนดนโยบาย ระบบ 

และระเบียบทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนด

นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด 

        ๒.๑.๒ การพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนสามัญของ กอ.รมน. 

เห็นควรให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา โดยยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

(เรื่อง ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑) กลาวคือ ไมใหเพ่ิมอัตราขาราชการ  

ต้ังใหม ยกเวนกรณีจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได 

                ๒.๑.๓ เพ่ิมเติม “กลุมพัฒนาระบบบริหาร” ไวในสวนอํานวยการ โดยรับผิดชอบงาน 

ขึ้นตรงตอเลขาธิการ กอ.รมน. ทําหนาท่ีพัฒนาการบริหารของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ

และคุมคา 

           ๒.๑.๔ การกําหนดอัตรากําลังพลเพ่ือปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ควรคํานึงถึงจํานวน 

คุณสมบัติ คุณวุฒิของตําแหนงใหสอดคลองกับภารกิจและปริมาณงานตามความจําเปนและเหมาะสมอยาง

แทจริง มีการกําหนดระยะเวลาในการยืมตัวขาราชการมาชวยปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน รวมท้ังพิจารณาจัดทํา

แผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนด เพ่ือจะไดวางแผนบุคลากรท้ังในสวนขาราชการพลเรือนและขาราชการชวยราชการใหสอดคลองกับ

อํานาจ หนาท่ี และภารกิจท่ีรับผิดชอบตามสถานการณในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม 

 ๒.๑.๕ กา รจั ดสวน งา นภา ยในของ กอ.ร มน . ต องสอดคล อ งกับหลั กกา รตา ม

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบรรจุผูปฏิบัติงานใน        

กอ.รมน. ควรมีผูแทนหนวยงานดานความม่ันคงท้ังจากพลเรือน ตํารวจ และทหารตามความเหมาะสม เพ่ือให

การปฏิบัติงานดานการอํานวยการในการรักษาความม่ันคงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ย.๕๑ กอ.รมน. ไดจัดต้ังคณะทํางาน

ขึ้นมา ๑ คณะ ประกอบดวย ผูแทน นขต.กอ.รมน. และผูแทนสวนราชการ  ไดแก สภาความม่ันคงแหงชาติ 

สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.  โดยคณะทํางานฯ ดังกลาว ไดประชุมพิจารณา

รวมกันในประเด็นตาง ๆ ตามขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น ๔ ครั้ง  เม่ือวันท่ี ๓ ก.พ. ๑๐ ก.พ.      

๒๗ มี.ค. และ ๒๗ เม.ย.๕๒  และคณะทํางานฯ ไดมีความเห็นตอการจัดโครงสรางและอัตรากําลัง ซ่ึงเปนไป

ตามขอกฎหมายและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามหนังสือ สนผ.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑.๒/

๑๑๑๕ ลง ๒๖ พ.ค.๕๒) ดังนี้  

 (๑) ดานโครงสราง 

  (๑.๑) ใหจัดต้ัง กลุมพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงตอ เลขาธิการ กอ.รมน.  

  (๑.๒) ใหจัดต้ัง กลุมตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตอ เลขาธิการ กอ.รมน. 



  (๑.๓) ใหขยายฝายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

 (๒) ดานอัตรากําลัง 

  (๒.๑) ปรับลดอัตราระดับสูงท้ังในสวนขาราชการประจํา และขาราชการชวย

ราชการ ตามความเหมาะสม  

  (๒.๒) ปรับอัตราชวยราชการ ใหบรรจุท้ังขาราชการพลเรือน ตํารวจ และทหาร 

  (๒.๓) กําหนดตําแหนง ประเภท และระดับ ท้ังอัตราขาราชการประจํา และชวย

ราชการ ใหสอดคลองกับระเบียบของขาราชการพลเรือน  

 โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะท่ี ๒) ไดใหความเห็นตอการจัดโครงสรางและ

อัตรากําลัง วา การแบงสวนราชการภายในและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงานภายใน กอ.รมน. และ

การกําหนดกรอบอัตรากําลังของ กอ.รมน. ตองเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ตามมาตรา ๕ วรรค ๒ แหง 

พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑  และใหกําหนดกลไกการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือใหขาราชการประจําซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน ไดรับสิทธิหนาท่ี และการคุมครองท่ีสอดคลองกับกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 กอ.รมน. โดย สนผ.กอ.รมน. จึงไดจัดทํา รางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ ผอ.รมน. 

และ เสนอ ครม. เพ่ือขอความเห็นชอบ ตอไป   

  ๒.๒ มติ ครม. ๒๓ มิ.ย .๕๒ คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็น ชอบ ในหลักการ รา งคํา ส่ังสํ านั ก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสราง  การแบงสวนงาน  อํานาจหนาท่ีของสวนงาน และอัตรากําลังของกอง

อํานวยการรั กษาความม่ันคงภายในร าชอา ณาจักร ตา มท่ีกองอํานวยการ รักษา ความ ม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ มีสาระสําคัญดังนี้ 

   ๒.๒.๑ กําหนดโครงสรางและแบงสวนงานของ กอ.รมน. แบงเปน ๑๒ สวนงาน รวมท้ัง

กําหนดอัตรากําลังของ กอ.รมน. มีจํานวนท้ังสิ้น ๙๗๗ อัตรา  (เปนอัตราชวยราชการ ๗๗๗ อัตรา  และอัตรา

ประจํา ๒๐๐ อัตรา)  และใหหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนการอํานวยการของ กอ.รมน. ตามท่ีไดรับการ

ประสานและรองขอ และสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ

พิจารณา ท้ังนี้ ใหรับความเห็นของสวนราชการท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะความเห็นของสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับ

การกําหนดประเภทตําแหนงสายงาน และระดับตําแหนง ไมสอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนด

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ รวมท้ังความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

เก่ียวกับการให กอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนา เปนหนวยควบคุมทางการบังคับบัญชาศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไมสอดคลองกับโครงสรางการจัดแบงสวนราชการ อํานาจหนา ท่ี  และ

อัตรากําลังของ กอ.รมน. ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได

กําหนดให ศอ.บต. เปนหนวยงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการ กอ.รมน. ไปประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการ

ตอไป 



                 ๒.๒.๒ ในการบริหารจัดการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้  ให กอ.รมน. รับ

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย 

 ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มิ.ย.๕๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โดยคณะกรรมการรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ ครม. คณะท่ี ๑ ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ และ

เชิญผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวมชี้แจง จํานวน ๓ ครั้ง เม่ือวันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๑ และ ๒ ก.ค.๕๒ โดยไดมี

การปรับแก ตรวจพิจารณา และปรับความเหมาะสมของรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี กอ.รมน. เสนอ ตาม

มติ ครม. (ตามหนังสือ สนผ.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑.๒/๑๖๗๙ ลง ๖ ส.ค.๕๒)  

  ๓. คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ไดมีมติในการประชุมเม่ือ

วันท่ี ๙ ก.ค.๕๒ เห็นชอบอัตรากําลังชวยราชการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. จํานวน ๗๗๗ อัตรา สวนกรอบ

อัตรากําลังประจํา ๒๐๐ อัตรา ให กอ.รมน. หารือสวนราชการท่ีเก่ียวของ และเสนอขอความเห็นชอบจาก 

ครม. เพ่ือดําเนินการตอไป (ตามหนังสือ สนผ.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑.๒/๑๖๗๙ ลง ๖ ส.ค.๕๒) 

 ๔. นา ยกรั ฐมนตรี  ได ลงน ามใน คําสั่ ง สํา นั กน ายกรัฐมนตรี ท่ี  ๑๗๙/ ๒๕๕๒ ลงวัน ท่ี              

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน อํานาจหนา ท่ีของสวนงาน และอัตรากําลัง

ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมติ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของ กอ.รมน. เปนไปดวยความเรียบรอย  

  โดยมีโครงสรางและสวนงาน ๑๒ สวนงาน ดังตอไปนี้  

  ๔.๑ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  ๔.๒ กลุมตรวจสอบภายใน 

  ๔.๓ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง 

  ๔.๔ สํานักการขาว 

  ๔.๕ สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ 

  ๔.๖ สํานักบริหารงานบุคคล 

  ๔.๗ สํานักบริหารงานท่ัวไป 

  ๔.๘ สํานักงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๙ ศูนยติดตามสถานการณ 

  ๔.๑๐ ศูนยประสานการปฏิบัติ 

  ๔.๑๑ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 

  ๔.๑๒ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 

  พรอมท้ังกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงานและการบังคับบัญชา 

 ๕. ผอ.รมน. ไดมีคําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๒๓๖/๒๕๕๒ ลง ๒๐ ส.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ

แบงสวนงาน อํานาจหนาท่ีของสวนงาน และอัตรากําลังของ กอ.รมน. และคําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๒๓๗/๒๕๕๒ ลง 

๒๐ ส.ค.๕๒ เรื่อง อัตรากําลังพลชวยราชการเพ่ือปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เพ่ือใหเปนไปตามคํา ส่ังสํานัก



นายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒  โดยเปนการกําหนดใหบรรดาระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ท่ีมีอยู เดิม ใหใชในการ

บริหารงานภายใน กอ.รมน. จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง และใหสวนงานท่ีเก่ียวของเรงรัดจัดทําระเบียบ 

คําสั่ง คําชี้แจง ใหสอดคลองกับการจัดโครงสราง ฯ โดยใหสามารถเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา เพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป และกําหนดโครงสราง การแบงสวน

งาน อํานาจหนาท่ี และอัตรากําลัง (คําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๒๓๖/๒๕๕๒ และ ๒๓๗/๒๕๕๒ ลง ๒๐ ส.ค.๕๒) 

  ๖. ในการกําหนดหนาท่ีและการดําเนินงานเอกสารภายใน กอ.รมน. นั้น ผอ.รมน. ไดออกคําสั่ง 

กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การกําหนดหนาท่ีและการดําเนินงานเอกสารใน

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยในคําสั่งนี้ มีการกําหนดนิยามคําวา “สั่งการและ

ปฏิบัติราชการ”  และ “กํากับการปฏิบัติงาน” เทานั้น  ดังนี้ 

   “สั่งการและปฏิบัติราชการ” หมายความวา ส่ัง อนุญาต หรือ อนุมัติใหขาราชการ หรือ       

ผูปฏิบัติราชการในสายงานของ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ตามขอบเขตอํานาจหนา ท่ี ท่ี   

กอ.รมน. กําหนด 

   “กํากับการปฏิบัติงาน” หมายความวา กํากับดูแลโดยท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ หรือ 

ดําเนินการใด ๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท่ี กอ.รมน. รับผิดชอบ ใหเปนไปตามนโยบายของ ผอ.รมน. 

  ๗. กอ.รมน.  มีหนังสือ  กอ.รมน . ท่ี นร ๕๑๐๐/๓๗๖ ลง ๑๙ พ.ย.๕๒ เรียน กรรมกา ร

อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เพ่ือใหความเห็นชอบอัตรากําลังประจํา จํานวน ๒๐๐ 

อัตรา เพ่ือเสนอ ผอ.รมน. และขอความเห็นชอบจาก ครม. ตอไป  

  ๘. ผอ.กอ.รมน. ลงนามในคําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๕๒/๒๕๕๓ ลง ๒๘ ม.ค.๕๓ เรื่อง อัตรากําลัง

ประจําปฏิบัติงานใน กอ.รมน. โดยเปนการกําหนดอัตรากําลังในสวนขาราชการประจํา จํานวน ๒๐๐ อัตรา  

  ๙. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  มีมติเห็นชอบอัตรากําลังประจํา

จํานวน ๒๐๐ อัตรา ใหมีสถานะเปนขาราชการพลเรือน และใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.๒๕๕๑ มาใชบังคับ รวมท้ังใหไดรับเงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

ตามท่ีขาราชการพลเรือนสามัญไดรับโดยอนุโลม และให กอ.รมน. รับควา มเห็นของฝายเลขานุกา ร

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติเก่ียวการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ  นั้น  ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการประเภทนั้น ๆ  สําหรับอัตรากําลังประจํา กอ.รมน.  

ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ (ท้ังนี้ ในบันทึกท่ีเสนอ ครม. พิจารณา มิไดกําหนดสถานะขาราชการพลเรือน

สามัญ แตกําหนดเปนขาราชการพลเรือน) ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ

พลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และอัตรากําลังประจํา กอ.รมน. ซ่ึงเปนขาราชการทหาร

ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง

ตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

(รายละเอียดอัตรากําลัง ตามเอกสาร ๒) 



  ๑๐. ผอ.รมน. ไดออกคําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๓๑๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การ

มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการใหกําลังพลปฏิบัติหนาท่ี พนหนา ท่ี เปลี่ยนตําแหนงปฏิบัติหนา ท่ีใน 

กอ.รมน. โดยสรุปดังนี้ 

   ๑๐.๑ การบรรจุขาราชการประจํา ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน     

พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามหลักเกณฑท่ี กอ.รมน. กําหนด 

   ๑๐.๒ การขอตัวกําลังพลชวยราชการ ใหปฏิบัติตามคําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๓๑๑/๒๕๕๓ ลง

วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

  ๑๑. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประกอบกับความเห็นของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน. ได

พิจารณาใหความเห็นชอบตามท่ี กอ.รมน. เสนอ ๓ ประเด็น  (ท้ังนี้ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม

ดังกลาว) ไดแก  

   ๑๑.๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. (ก.พ.กอ.รมน.) โดยมี

องคประกอบและอํานาจหนาท่ีเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนประจํา ใน       

กอ.รมน.  เชนเดียวกับ ก.พ. และ อ.ก.พ. ในสวนราชการอ่ืน   

    ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนกลไกตามท่ีกําหนด พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

   ๑๑.๒ กําหนดผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.   

     ท้ังนี้  เพ่ือแบงเบาภาระผูบังคับบัญชา และใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน พรบ.ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

   ๑๑.๓ ใหสํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการเรื่องการโอนขาราชการ เพ่ือใหขาราชการพลเรือน

ประจํา กอ.รมน. สามารถโอนไดเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ  ท้ังนี้  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการ

เรียบรอยแลว 

  ๑๒. คําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๔๑๕/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนประจํากองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   

   องคประกอบ  

   ๑๒.๑ เลขาธิการ กอ.รมน.     ประธานกรรมการ 

   ๑๒.๒ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ท่ีรับผิดชอบสายงานกําลังพล รองประธานกรรมการ 

   ๑๒.๓ ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนากลุมงาน   กรรมการ 

     ซ่ึงเปนหนวยขึ้นตรง กอ.รมน. 

   ๑๒.๔ ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 

     ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย 

     ท่ีประธาน ก.พ.กอ.รมน. แตงต้ัง จํานวนไมเกินสามคน 

   ๑๒.๕ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

            และเลขานุการ 



 

   ๑๒.๖ ผูชวยผูอํานวยการสํานักบริหารงานบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

   ๑๒.๗ ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

  

   อํานาจหนาท่ี  

   ให ก.พ.กอ.รมน. มีอํานาจหนา ท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ.กรม) และ/หรือ คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.

กระทรวง) ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และพิจารณากําหนด

ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. เสนอผู อํานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เพ่ือประกาศใชบังคับตอไป 

  

  ๑๓. ประธาน ก.พ.กอ.รมน. ไดมีคํา ส่ังคณะกรรมการขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.           

ท่ี ๑/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.กอ.รมน.   

 

 

 

ดร.บุญปลูก   ชายเกตุ   (อดีตเลขาธิการ ก.พ.)  

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

ดร.สมโภชน   นพคุณ   (อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.)  

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

นางฐะปาณีย อาจารวงศ  (รองเลขาธิการ ฝายบริหาร  

                                สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 

   

  ท้ังนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามคําสั่งนี้ ครบวาระในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา ขณะนี้ 

อยูระหวางการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม 

 

  ๑๔. คําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผูบังคับบัญชาผู มีอํานาจ

สั่งบรรจุแตงต้ัง  ไดกําหนดผูมีอํานาจในการสั่งบรรจุแตงต้ังขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ตามตําแหนง

ในแตละประเภทและแตละระดับ  ดังนี้ 



ผูมีอํานาจส่ังบรรจุ

แตงต้ัง 

ประเภทตําแหนง ระดับ ขอความเห็นชอบ 

ผอ.รมน. บริหาร 

วิชาการ 

สูง 

ทรงคุณวุฒิ 

ไดรับอนุมัติจาก ครม. จากนั้น 

ผอ.รมน. สั่งบรรจุ และนําความ

กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

รอง ผอ.รมน. บริหาร 

อํานวยการ 

วิชาการ 

ตน 

สูง 

เชี่ยวชาญ 

ไดรับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. 

 

 

 

เลขาธิการ กอ.รมน. อํานวยการ 

วิชาการ 

ท่ัวไป 

ตน 

ชํานาญการพิเศษ 

ทักษะพิเศษ 

ไดรับความเห็นชอบจาก   

รอง ผอ.รมน. 

รองเลขาธิการ กอ.รมน. 

(สายกําลังพล) 

วิชาการ 

 

 

ท่ัวไป 

ปฏิบัติการ และ

ชํานาญการ 

 

ปฏิบัติงาน 

ชํานาญงาน และ 

อาวุโส 

- 

 

  ๑๕. ในดานการดําเนินการทางคดี กอ.รมน. ไดมี คํา ส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๔๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี      

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและ

ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคดําเนินการทางคดี  เพ่ือใหการดําเนินการทางคดีมีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพ  (เอกสาร ..... ) โดย 

   ๑๕.๑ มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติราชการ

แทนผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการฟองคดี ถูกฟองคดี แตงต้ังทนายความเพ่ือฟอง

คดี แกตางคดี และดําเนินการเก่ียวกับคดีความท้ังปวงในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองของกองอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

   ๑๕.๒ มอบอํานาจใหผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๑ – ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการฟองคดี ถูกฟองคดี แตงต้ังทนายความเพ่ือฟองคดี 

แกตางคดี และดําเนินการเก่ียวกับคดีความท้ังปวงในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองของกองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีการฟองคดีหรือถูกฟองคดีตอศาลยุติธรรม หรือ ศาลปกครองท่ีมี



เขตอํานาจศาลในพ้ืนท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๑ – ๔ หรือกองอํานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค ๔ สวนหนา แลวแตกรณี 

  กลาวโดยสรุป ในการจัดระเบียบราชการ และอัตรากําลัง  มีดังนี้ 

  ๑. การจัดโครงสราง แบงสวนราชการและอํานาจหนา ท่ีของสวนงาน รวมท้ังกําหนดกรอบ

อัตรากําลัง อยางไร ดําเนินการได โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้  เปนไปตามมาตรา ๕ แหง

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 

  ๒. อัตรากําลัง และการบริหารงานบุคคล แบงเปน ๒ ประเภท  

   ๒.๑ ขาราชการชวยราชการ เปนตามมติคณะรัฐมนตรี และบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย

ของตนสังกัด  

   ๒.๒ ขาราชการพลเรือนประจํา เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และบริหารงานบุคคลตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และมติ ก.พ.กอ.รมน. (อัตรากําลัง ตามเอกสาร ๒) 

 

 

********************************************* 


