วิทยาลัยการทัพบก

สรุปเนื้อหา

งาน กอ.รมน.
ที ทบ.รับผิดชอบ

คํานํา
เอกสารสรุปงาน กอ.รมน.ที่ ทบ.รับผิดชอบ ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับเปนเอกสารเบื้องตน
ให ผบ.หนวยระดับ กรม. ไดใชทบทวนความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับงาน กอ.รมน.ที่ ทบ.รับผิดชอบ โดยไดสรุป
จาก ยุทธศาสตร กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ทั้งนี้หากตองการคนควาเพิ่มเติม สามารถคนควาไดจาก
ยุทธศาสตร กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ ตอไป ตลอดจนใหเห็นถึงนโยบายการปฏิบัติงาน
ในดานการใชกําลังในการรักษาความมั่นคงภายใน และ การสนับสนุนแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ จชต.
ในป งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการทดสอบ
ความรูดวย
สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร

สรุปงาน กอ.รมน.ที่ ทบ.รับผิดชอบ
สาระสําคัญของยุทธศาสตรกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.วิสัยทัศน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนองคกรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และ
ประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อใหเกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบ
สุขของประชาชน
๒. พันธกิจ
๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการปองกัน
ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแกไขบรรเทาเหตุการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติ
๒.๒ ปกปองสถาบันหลักของชาติและสรางความรักสามัคคีของคนในชาติดวยพลังประชารัฐภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๓ ปกปองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้ง ดาเนินการอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเปน
หลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๒.๔ พัฒนาและเสริมสรางระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๓. วัตถุประสงคมูลฐานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๑ การบูรณาการและประสานงานแผนงานดานความมั่นคงของทุกสวนราชการในการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศ
๓.๒ การบูรณาการและประสานงานกับทุกภาคสวนในการพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓.๓ การบูรณาการประสานงานดานการขาวและประสานการปฏิบัติในดานการปฏิบัติการขาวสาร เพื่อ
ประเมินภัยคุกคามในการแจงเตือนและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๓.๔ การจัดตั้งกลุมองคกรภาคประชาชน และองคกรสื่อสารมวลชน เพื่อปลูกฝงอุดมการณดานการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนความรักความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ

๔. แนวความคิดทางยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.๑ การปองกันและสนับสนุนการแกไขปญหาของชาติในมิติภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการแกไข
ปญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.๒ การสรางสภาวะที่เกื้อกูลตอการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๔.๓ การประสานความรวมมือกับทุกสวนราชการและองคกรภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ
ปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.๔ การเสริมสรางความรักสามัคคีและความปรองดอง ไมแบงแยกแบงฝายของคนในชาติ
๔.๕ การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบโดยการใช
ประโยชนจากกลุมพลังมวลชนที่จัดตั้งโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕. ประเด็นยุทธศาสตร
๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริม
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๑.๑ เปาประสงคที่ 1 มีกลไกการขับเคลื่อนการปองกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแกไข
บรรเทาเหตุการณที่อาจเปนภัยหรือเปนภัยตอความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน
๑.๒) จํานวนของเครือขายประชารัฐระดับพื้นที่
๒) กลยุทธ
๒.๑) พัฒนาและสรางกลไกดานความมั่นคงภายในประเทศและระบบการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหพรอมเผชิญสถานการณทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
๒.๒) เสริมสรางใหประชาชนและสังคมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณภัย
คุกคามหรืออาจเปนภัยคุกคามดานความมั่นคงภายในประเทศ
๒.๓) สงเสริมการสรางเครือขายประชารัฐเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นที่
๕.๑.๒ เปาประสงคที่ ๒ สังคมมีความมั่นคงและประชาชนมีความปลอดภัย
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) จํานวนเหตุรุนแรงที่เปนภัยคุกคามลดลง
๑.๒) จํานวนกิจกรรมการพัฒนาในมิติตาง ๆ
๒) กลยุทธ
๒.๑) เสริมการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐในการบังคับใชอานาจตามกฎหมาย
๒.๒) สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมเครือขายเฝาระวังภัย
๒.๓) เสริมสรางความมั่นใจใหสังคมและประชาชนในการดาเนินชีวิตและกิจกรรม
อยางปกติเพื่อนาไปสูการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
๕.๑.๓ เปาประสงคที่ ๓ มีความพรอมเผชิญตอภัยคุกคามหรืออาจเปนภัยคุกคามความมั่นคงใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ในทุกรูปแบบ
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความเขาใจในแผนงาน/โครงการเตรียมความพรอมเผชิญกับภัยคุกคาม

๑.๒) ปริมาณการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนลดลง
๒) กลยุทธ
๒.๑) พัฒนาและจัดทําแผนเตรียมความพรอมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
๒.๒) พัฒนาศักยภาพกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศใหพรอมรับสถานการณภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นที่
๒.๓) สงเสริมความรวมมือแบบประชารัฐเพือ่ เตรียมเผชิญกับเหตุการณที่เปนภัยหรือ
อาจเปนภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ
๕.๑.๔ เปาประสงคที่ ๔ มีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
๒) กลยุทธ
๒.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒.๒) ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางและอัตรากาลังที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
๕.๑.๕ เปาประสงคที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
๑.๒) จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน
๒) กลยุทธ
๒.๑) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๒) จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
๒.๓) สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
๕.๑.๖ เปาประสงคที่ ๖ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒) กลยุทธ
พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในทุกดาน
๕.๑.๗ เปาประสงคที่ ๗ มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
๑.๒) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
๒) กลยุทธ
๒.๑) จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๒.๒) ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

๕.๑.๘ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
กิจกรรมหลัก : การอํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หนวยงานภาครัฐ
๒) แผนงานแกไขปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
กิจกรรมหลัก : การแกไขปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
๓) แผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : การอานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐดานยาเสพติด
๔) แผนงานปองกันและฟนฟูปาและทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก : การผนึกกาลังปองกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรปา
ไมและทรัพยากรปา
๕) แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : การบูรณาการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖) แผนงานรองรับผลกระทบที่เกิดจากขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศตอ
ความมั่นคงภายใน
กิจกรรมหลัก :
๖.๑) การบูรณาการเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม
๖.๒) การบูรณาการแกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
๕.๒ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมสถานการณที่อาจเปนภัย
หรือเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๒.๑ เปาประสงคที่ ๑ ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจงเตือนขาวดานความมั่นคง
ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วัด
จํานวนขาวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใชประโยชนได
๒) กลยุทธ
๒.๑) มีการรายงานการติดตามสถานการณและการแจงเตือนที่ทันเวลาและเชื่อถือได
๒.๒) พัฒนาระบบขาวกรองดานความมั่นคงภายในประเทศ
๕.๒.๒ เปาประสงคที่ ๒ มีกลไกการบูรณาการดานการขาวกับทุกภาคสวน
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) จํานวนครั้งของการประชุมรวมกับหนวยงานดานการขาว
๑.๒) ปริมาณขาวสารที่มีการบันทึกในฐานขอมูล
๒) กลยุทธ
๒.๑) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน
๒.๒) จัดทาแผนงานดานการขาวแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในประชาคม
ขาวกรอง

๒.๓) การจัดระบบ/พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูล
๕.๒.๓ เปาประสงคที่ ๓ มีระบบเครือขายขาวประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) จํานวนของเครือขายขาวภาคประชาชน
๑.๒) ปริมาณขาวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใชประโยชนได
๒) กลยุทธ
๒.๑) การจัดตั้งเครือขายขาวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒) พัฒนาระบบการทางานดานเครือขายขาวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนามาใชประโยชนในการแกไขปญหาความมั่นคงภายในประเทศได
๕.๒.๔ เปาประสงคที่ ๔ พัฒนาบุคลากรดานการขาว
๑) ตัวชี้วัด
บุคลากรดานการขาวไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
๒) กลยุทธ
๒.๑) พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๒.๒) สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานการขาวที่จาเปนตอการปฏิบัติงาน
๕.๒.๕ เปาประสงคที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๒) กลยุทธ
๒.๑) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒) สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๕.๒.๖ เปาประสงคที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๒) ผูใชระบบไดรับฝกอบรมความรูที่จาเปนตอการใชงานอยางนอย 1 ครั้ง/ป
๒) กลยุทธ
๒.๑) จัดใหมีระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขาวได
๒.๒) สงเสริมและอบรมองคความรูที่จาเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๕.๒.๗ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
กิจกรรมหลัก :
๑.๑) การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโนมของสถานการณ
๑.๒) การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
๒) แผนงานแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ

กิจกรรมหลัก : การอํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หนวยงานรัฐในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕.๓.๑ เปาประสงคที่ ๑ มีความจงรักภักดี ความรักสามัคคี และรวมปกปองสถาบันหลักของชาติ
โดยพลังประชารัฐ
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) รอยละความสําเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๑.๒) ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสานึกใหกับประชาชน
๒) กลยุทธ
๒.๑) สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรู มีความภูมิใจ เขาใจบทบาทความสําคัญ
และคุณคาของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒.๒) สงเสริมการจัดการเรียนรูความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประวัติศาสตรชาติไทย
๒.๓) สงเสริมกิจกรรมสรางจิตสานึกและความเขาใจในความสําคัญของ เอกราชของ
ชาติโดยพลังประชารัฐ
๒.๔) สงเสริมการเรียนรูความสําคัญของประวัติศาสตรชาติไทยใหเกิด ความรักและ
หวงแหนในเอกราชของชาติ
๒.๕) สงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองของหลักศาสนาทุกศาสนา
๒.๖) สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม
๕.๓.๔ เปาประสงคที่ ๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หลักการทรงงาน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองคความรูของสถาบันพระมหากษัตริยไดรับการสงเสริม ขยายผล และนําไป
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) รอยละความสําเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๑.๒) รอยละของประชาชนที่เขาใจและใหความรวมมือ
๒) กลยุทธ
๒.๑) สงเสริมสนับสนุนและขยายผลความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริไปสูทุกภาคสวนและประชาชน
๒.๒) สรางความรวมมือกับกลุมเครือขายเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูหลักการทรง
งาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดาริของสถาบันพระมหากษัตริย
๕.๓.๕ เปาประสงคที่ ๓ เสริมสรางความรักความสามัคคีของคนในชาติและสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) รอยละความสําเร็จของการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ในการลดความ
ขัดแยงในสังคม
๑.๒) ระดับความสําเร็จกิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี
๒) กลยุทธ

๒.๑) เสริมสรางความเขาใจทุกภาคสวนในสังคมเพื่อนาไปสูความรักสามัคคีของคนใน
ชาติ
๒.๒) สงเสริมการจัดตัง้ เครือขายการสรางความสามัคคีของชุมชนแบบประชารัฐ
๒.๓) เสริมสรางความเขาใจและคานิยมที่ถูกตองในการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒.๔) ลดเงื่อนไขสําคัญที่นาไปสูความขัดแยงของคนในชาติ
๒.๕) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของสื่อและการรูเทาทันสื่อของประชาชน
๕.๓.๖ เปาประสงคที่ ๔ พัฒนาบุคลากร
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการฝกอบรมบุคลากรประจาป
๑.๒) ระดับความสําเร็จของการประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
๒) กลยุทธ
๒.๑) จัดทาแผนการฝกอบรมบุคลากรประจาป
๒.๒) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
๕.๓.๗ เปาประสงคที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๒) ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการฝกอบรมดาน
Cyberspace Operation
๒) กลยุทธ
พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
Cyberspace Operation
๕.๓.๘ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
กิจกรรมหลัก :
๖.๓) สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ
๖.๔) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
๖.๕) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษไวซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
๒) แผนงานสรางความรักความปรองดองและสรางความยุติธรรมในสังคมภายใตหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแยง
กิจกรรมหลัก :
๒.๑) โครงการใหความรูดานสิทธิมนุษยชนและหนาที่พลเมืองที่ถูกตองเหมาะสมกับ
สังคมไทย
๒.๒) โครงการจัดตั้งศูนยแกไขอาชญากรรมแบบทันทวงที
๒.๓) โครงการจัดระเบียบความเรียบรอยในสังคมและสังคมเสมือนจริง (Social
Media) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔) สรางความเขมแข็งสูการปฏิรูปสังคม
๒.๕) คนไทยหัวใจเดียวกัน
๒.๖) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรและเจาหนาที่ “งานปรองดอง
สมานฉันท”
๒.๗) สรางจิตสานึกรักสามัคคี
๒.๘) ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดานการสรางความปรองดอง
๕.๔ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๕.๔.๑ เปาประสงคที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่
๑) ตัวชี้วัด
จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒) กลยุทธ
๒.๑) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒.๒) การแกไขปญหาภัยแทรกซอน
๒.๓) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานดานการขาว
๒.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของกําลังประจําถิ่น กาลังตํารวจ กําลังประชาชน
และกลไกปกติของรัฐ
๒.๕) การตอสูทางความคิด
๕.๔.๒ เปาประสงคที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นที่
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) รายไดตอหัวของประชาชนในพื้นที่ตอป
๑.๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขาถึงบริการของภาครัฐ
๒) กลยุทธ
๒.๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสรางพื้นฐาน
๒.๒) การพัฒนาการศึกษา
๒.๓) การสนับสนุนสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
๕.๔.๓ เปาประสงคที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
๑) ตัวชี้วัด
จํานวนเหตุการณที่แสดงถึงความขัดแยงทางวัฒนธรรมของชุมชน
๒) กลยุทธ
๒.๑) การเสริมสรางความเขาใจและความไววางใจระหวางประชาชนกับประชาชน
และประชาชนกับเจาหนาที่
๒.๒) การสงเสริมการเรียน การสอนภาษาไทย ภาษามลายูกลาง ภาษามลายูถิ่น และ
ภาษาตางประเทศ
๕.๔.๔ เปาประสงคที่ ๔ การสรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อกูลตอการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต
๑) ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการพูดคุยระหวางผูที่มีความเห็นตาง
๒) กลยุทธ

๒.๑) การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๒.๒) การแสวงหาความรวมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นที่
๕.๔.๕ เปาประสงคที่ ๕ การอานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และการสรางความเขาใจ
๑) ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒) กลยุทธ
๒.๑) การอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่
๒.๒) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนโดยไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
๒.๓) การสรางความเขาใจ สนับสนุนใหมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การมีสวนรวมอยางสรางสรรค
๕.๔.๖ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานเฝาระวังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
กิจกรรมหลัก :
๑.๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑.๒) การอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กิจกรรมหลัก : การอํานวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
๓) แผนงานพัฒนาการศึกษา สงเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก :
๓.๑) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๓.๒) การเสริมสรางความเขาใจทั้งในประเทศและตางประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน
๓.๓) การแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี
๔) แผนงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก :
๔.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๔.๒) งานกาลังพลและการดาเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕.๕ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๕.๑ เปาประสงคที่ ๑ ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการองคกร
๑) ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองคกร
๒) กลยุทธ
๒.๑) ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากาลังของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรใหมีความเหมาะสมและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง
๒.๒) พัฒนาและจัดทาระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความรวมมือทั้ง
ภายในประเทศและความรวมมือระหางประเทศ
๒.๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง

๒.๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัยและครอบคลุม
การปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
๒.๕) พัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรูองคกรใหมีความตอเนื่อง
๒.๖) พัฒนาและปรับปรุงการจัดทางบประมาณเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการ
๒.๗) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัยตอ
สถานการณปจจุบันและสามารถรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
๒.๘) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
๕.๕.๒ เปาประสงคที่ ๒ ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาหนวย
๑.๒) จํานวนเครือขายทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๑.๓) จํานวนรายงานการศึกษาวิจัย
๒) กลยุทธ
๒.๑) สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เชน ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการรักษาความมั่นคงภายในของตางประเทศ
๒.๒) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๕.๕.๓ เปาประสงคที่ ๓ แผนแมบทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒๐ ป
๑) ตัวชี้วัด
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทาแผนแมบทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๑.๒) พระดับความสําเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการดานความมั่นคงระดับชาติ
และระดับพื้นที่
๒) กลยุทธ
๒.๑) จัดทาแผนแมบทความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒๐ ป และแผนปฏิบัติ
การดานความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
๒.๒) สรางกลไกการขับเคลื่อนแผนแมบทการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๒๐ ป และแผนปฏิบัติการดานความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่
๕.๕.๔ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
แผนงานรักษาความมั่นคงแหงรัฐ
กิจกรรมหลัก :
๑) โครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยคุกคามดาน
ความมั่นคงภายในประเทศ
๒) โครงการจัดตั้งหนวยงานรองรับการปฏิบัติตามแผนแมบทการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ๒๐ ป
๓) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเสริมการปฏิบัติดานความมั่นคงระดับชาติและ
ระดับพื้นที่

การใชกําลังในการรักษาความมั่นคงภายใน และ การสนับสนุนแกไขปญหาความไมสงบ
ในพื้นที่ จชต. ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารบก
ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ไดระบุไว ใน
นโยบาย เฉพาะ ดานยุทธการ ในเรื่องของการใชกําลังในการรักษาความมั่นคงภายใน และ การสนับสนุน
แกไขปญหาความไมสงบ ใหศึกษา ทําความเขาใจ เพื่อใหรูวา ในปงบประมาณ ๖๒ มีเรื่องใด ที่เปนนโยบาย ที่
ตองปฏิบัติ ในดานของการใชกําลังในการรักษาความมั่นคงภายใน และ การสนับสนุนแกไขปญหาความไมสงบ

สรุป
การทบทวน
ยุทธศาสตร กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเปน แนวความคิดทางยุทธศาสตร
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการรักษาความมั่นคงภายใน และ
ขณะเดียวกัน ตองทําความเขาใจ กับ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู
บัญชาการทหารบก ในการใชกําลังในการรักษาความมั่นคงภายใน และ การสนับสนุนแกไขปญหาความไม
สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อใหรูทิศทาง และนโยบายที่ปฏิบัติในปจจุบันในงาน กอ.รมน.ที่ ทบ.รับผิดชอบ

เอกสารอางอิง
- ยุทธศาสตร กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
- นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ
ผูบัญชาการทหารบก

