
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  และมาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริม
ความม่ันคงของชาติมีเอกภาพ  มีระบบ  และมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน  ตลอดจนมีหน่วยงานหลัก 
ที่เป็นศูนย์กลางในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง  ในการดําเนินการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ”  หมายความว่า  การพัฒนาที่มุ่งขจัดและแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงหรือพื้นที่ที่มีเง่ือนไขของปัญหาความมั่นคงหรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ความม่ันคง  โดยใช้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และการป้องกันประเทศ  รวมทั้งแผนหลักที่เก่ียวข้องเข้ามาสนับสนุนและเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยและให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้   

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ  หน่วยงาน
ภาคเอกชน  องค์กรเอกชน  และภาคประชาชน  ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับเร่ืองที่พิจารณา 

ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
เรียกโดยย่อว่า  “นพช.”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม   
ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ   
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการและรองเลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติและผู้อํานวยการสํานัก  ซึ่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติมอบหมาย   
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อ ๗ ให้  นพช.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  และมาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริม 

ความม่ันคงของชาติ 
(๒) อํานวยการ  ประสานงาน  และกํากับดูแลการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อเสริม 

ความม่ันคงของชาติของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) อนุมัติแผนงานหรือโครงการ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
(๔) ให้ คําปรึกษา   ติดตาม   และกํากับดูแลการดํา เนินการของคณะกรรมการอื่น 

และคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้ 
(๕) ให้คําแนะนํา  เสนอแนะ  และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการ 

การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บทและมาตรการ

ในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด

ตามที่  นพช.  มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  

หรือสภาความม่ันคงแห่งชาติมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการอํานวยการและประสาน 
การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  
เรียกโดยย่อว่า  “อปพ.”  ประกอบด้วย 

(๑) รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เป็นรองประธานอนุกรรมการ  

คนที่หนึ่ง 
(๓) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  เป็นรองประธาน

อนุกรรมการ  คนที่สอง 
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(๔) อนุกรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย  ผู้แทนกองทัพบก   
ผู้แทนกองทัพเรือ  ผู้แทนกองทัพอากาศ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมการปกครอง  
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน  ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ผู้แทนกรมป่าไม้  ผู้แทน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(๕) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และผู้อํานวยการส่วนงานความม่ันคงพิเศษ  สํานักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ความม่ันคงกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เป็นอนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๙ ให้  อปพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความม่ันคงเพื่อเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 

และมาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติต่อ  นพช. 
(๒) อํานวยการ  ประสาน  และบูรณาการแผนงาน  โครงการ  และการปฏิบัติการของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถดําเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) กลั่นกรองแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  เพื่อสนับสนุนการจัดระบบ

ป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  ชายฝั่งทะเล  และเกาะแก่งที่มีปัญหาความม่ันคง 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) กลั่นกรองแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคง 
ในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่  ๑ - ๔  คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือ 
ภาคที่  ๑ - ๓  และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด  ก่อนเสนอ  นพช.  เพื่อพิจารณา 

(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติ 

(๖) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่  อปพ.  มอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่  นพช.  หรือสภาความม่ันคงแห่งชาติมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 

และอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “สล.นพช.”  เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  นพช.  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์  และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ  นพช.   
(๒) ประสานการดําเนินงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริม

ความม่ันคงของชาติ 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้  และมติของ  นพช. 
ข้อ ๑๑ ให้แบ่งส่วนงานของ  สล.นพช.  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการและประสานนโยบาย 
(๒) ฝ่ายประสานแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ 
(๓) ฝ่ายประสานการจัดระบบป้องกันและจัดระเบียบพื้นที่ 
(๔) ฝ่ายประสานความร่วมมือกับประเทศรอบบ้าน 
(๕) ฝ่ายติดตามและประเมินผล 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอํานวยการ 

และประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 

 

ข้อ ๑๒ ให้มีสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนา 
เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “สล.อปพ.”  เป็นหน่วยงานภายในกองอํานวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  อปพ.  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์  และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ  อปพ.   
(๒) ประสานการดําเนินงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอํานวยการ 

และประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  อํานวยการ  และประสานการพัฒนาเพื่อเสริม

ความม่ันคงของชาติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมติของ  อปพ. 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่  ๑ - ๔ 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่  ๑ - ๔  
เรียกโดยย่อว่า  “พมพ.ทภ.  ๑ - ๔”  โดยมีองค์ประกอบตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๔ ให้  พมพ.ทภ.  ๑  ประกอบด้วย 
(๑) แม่ทัพภาคที่  ๑  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองแม่ทัพภาคที่  ๑  ซึ่งแม่ทัพภาคที่  ๑  มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค  ๑  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้แทนทัพเรือภาคที่  ๑  ผู้บัญชาการ
กองกําลังบูรพา  ผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีห์  ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑  
ซึ่งเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑  มอบหมาย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้ว่าราชการ



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

จังหวัดชัยนาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  กองทัพภาคที่  ๑  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ ง   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่  ๑  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๕ ให้  พมพ.ทภ.  ๒  ประกอบด้วย 
(๑) แม่ทัพภาคที่  ๒  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองแม่ทัพภาคที่  ๒  ซึ่งแม่ทัพภาคที่  ๒  มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค  ๒  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี  
ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี  ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขง  
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๒  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๕  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒  ซึ่งเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒  
มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู   
ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  กองทัพภาคที่  ๒  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ ง   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่  ๒  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๖ ให้  พมพ.ทภ.  ๓  ประกอบด้วย 
(๑) แม่ทัพภาคที่  ๓  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองแม่ทัพภาคที่  ๓  ซึ่งแม่ทัพภาคที่  ๓  มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค  ๓  ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  
ผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวร  ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง  ผู้ บัญชาการกองพลพัฒนาที่  ๓   
ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขง  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๓  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓  ซึ่งเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓  มอบหมาย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  กองทัพภาคที่  ๓  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ ง   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่  ๓  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๗ ให้  พมพ.ทภ.  ๔  ประกอบด้วย 
(๑) แม่ทัพภาคที่  ๔  เป็นประธานกรรมการ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) รองแม่ทัพภาคที่  ๔  ซึ่งแม่ทัพภาคที่  ๔  มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค  ๔  ผู้แทนศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้แทนกรมกิจการ
ชายแดนทหาร  ผู้แทนทัพเรือภาคที่  ๒  ผู้แทนทัพเรือภาคที่  ๓  ผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรี  
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๔  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔  
ซึ่งเสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔  มอบหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  กองทัพภาคที่  ๔  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคท่ี  ๔  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๘ ให้  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  มีอํานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติให้สอดคล้องกับ

แผนป้องกันประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติระดับกองทัพ
ภาคที่  ๑ - ๔  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  กรอบนโยบายการพัฒนา
เพื่อเสริมความม่ันคงของกองทัพบกในพื้นที่ชายแดน  และแผนป้องกันประเทศ   

(๓) ร่วมกับจังหวัด  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  ส่วนราชการ  และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 



 หน้า   ๑๐ 
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(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ   
โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญเร่งด่วน  พื้นที่เป้าหมาย  และความสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  เพื่อเสริมการพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

(๕) อํานวยการ  ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามที่  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  มอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่  นพช.  มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ ให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขต

กองทัพภาคที่  ๑ - ๔  เรียกโดยย่อว่า  “สล.พมพ.ทภ.  ๑ - ๔”  เป็นหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่  ๑ - ๔  
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนและประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติในเขตกองทัพภาคที่  ๑ - ๔  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมติของ  
พมพ.ทภ.  ๑ - ๔ 

(๒) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ  งานวิชาการ  งานประชุม  และงานเลขานุการของ  
พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานซึ่ง  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  แต่งตั้ง 

(๓) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอคําชี้แจงเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง  รายงาน  สถิติ  และข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบการพิจารณาของ  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานซึ่ง  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  แต่งตั้งได้ตามความจําเป็น 

(๔) ขอสนับสนุนบุคลากร  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  จากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อปฏิบัติงานหรือใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้ 

(๕) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  หรือประธาน  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  
มอบหมาย 

ข้อ ๒๐ ให้เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑ - ๔  เป็นหัวหน้า  สล.พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  มีหน้าที่
บริหารงานของ  สล.พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  อํานาจหน้าที่ของ  สล.พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  นโยบาย  
และมติของ  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานใน  
สล.พมพ.ทภ.  ๑ - ๔ 
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หมวด  ๖ 
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่  ๑ - ๓ 

และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ 
ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

 

 

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่  ๑ - ๓  
เรียกโดยย่อว่า  “พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓”  และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เรียกโดยย่อว่า  “พมพ.กปช.จต.”  โดยมีองค์ประกอบ
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๒ ให้  พมพ.ทรภ.  ๑  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  ซึ่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  มอบหมายเป็น 

รองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๑  
ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๔  ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน 
และรักษาฝ่ัง  ผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ  ผู้แทนฐานทัพเรือกรุงเทพ  ผู้แทนกองบัญชาการป้องกัน 
ชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑  ซึ่งเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑  มอบหมาย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  ทัพเรือภาคที่  ๑  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่  ๑  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน   
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๓ ให้  พมพ.ทรภ.  ๒  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  ซึ่งผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  มอบหมาย   

เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๔  
ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาภาค  ๔  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ผู้แทนฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒  
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒  ซึ่งเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒  มอบหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  ทัพเรือภาคที่  ๒  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ ง   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่  ๒  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๔ ให้  พมพ.ทรภ.  ๓  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓  ซึ่งผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓  มอบหมาย   

เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๔  
ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาภาค  ๔  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ผู้แทนฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคท่ี  ๓   
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓  ซึ่งเสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓  มอบหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองฝ่ายเสนาธิการ  ทัพเรือภาคที่  ๓  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคท่ี  ๓  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๕ ให้  พมพ.กปช.จต.  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

และตราดมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร  ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๑  
ผู้แทนทัพเรือภาคที่  ๑  ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน 
และรักษาฝ่ัง  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รองเสนาธิการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมอบหมาย  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธินจันทบุรี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราด   



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านความม่ันคง  การบริหารการปกครอง   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการต่างประเทศ  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้หัวหน้ากองฝ่ายอํานวยการ  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่กองฝ่ายอํานวยการกองบัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด  จํานวนสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๖ ให้  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  และ  พมพ.กปช.จต.  มีอํานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติในพื้นที่ชุมชน
ชายฝั่งทะเลเขตเศรษฐกิจจําเพาะ  และเกาะแก่งที่มีปัญหาความม่ันคง  ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ  
ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ความม่ันคงที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติระดับเขตพื้นที่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  กรอบนโยบายการพัฒนา 
เพื่อเสริมความม่ันคงของกองทัพเรือในพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ชายแดน  และแผนป้องกันประเทศ   

(๓) ร่วมกับจังหวัด  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  ส่วนราชการ   
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ   
โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญเร่งด่วน  พื้นที่เป้าหมาย  และความสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  เพื่อเสริมการพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

(๕) อํานวยการ  ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามที่  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  หรือ  พมพ.กปช.จต.  มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่  นพช.  มอบหมาย 
ข้อ ๒๗ ให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขต

ทัพเรือภาคที่  ๑ - ๓  เรียกโดยย่อว่า  “สล.พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓”  เป็นหน่วยงานภายในทัพเรือภาคที่  ๑ - ๓  
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  และให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เรียกโดยย่อว่า  
“สล.พมพ.กปช.จต.”  เป็นหน่วยงานภายในกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ทําหน้าที่
เป็นสํานักงานเลขานุการของ  พมพ.กปช.จต.  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) สนับสนุนและประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติในเขตทัพเรือภาคท่ี  ๑ - ๓  หรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมติของ  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  
หรือมติของ  พมพ.กปช.จต.  แล้วแต่กรณี 

(๒) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ  งานวิชาการ  งานประชุม  และงานเลขานุการของ  
พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  หรือ  พมพ.กปช.จต.  รวมท้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานซึ่ง  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  
หรือ  พมพ.กปช.จต.  แต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๓) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอคําชี้แจงเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง  รายงาน  สถิติ  และข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบการพิจารณาของ  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  หรือ  
พมพ.กปช.จต.  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานซึ่ง  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  หรือ  พมพ.กปช.จต.  
แต่งตั้งไดต้ามความจําเป็น  แล้วแต่กรณี 

(๔) ขอสนับสนุนบุคลากร  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  จากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อปฏิบัติงานหรือใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้ 

(๕) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามท่ี  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  ประธาน  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  
พมพ.กปช.จต.  หรือประธาน  กปช.จต.  มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ให้เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑ - ๓  เป็นหัวหน้า  สล.พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  มีหน้าที่
บริหารงานของ  สล.พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  อํานาจหน้าที่ของ  สล.พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  
นโยบาย  และมติของ  พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานใน  
สล.พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓ 

ให้เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นหัวหน้า  สล.พมพ.กปช.จต.  มีหน้าที่
บริหารงานของ  สล.พมพ.กปช.จต.  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  อํานาจหน้าที่ของ  สล.พมพ.กปช.จต.  
นโยบาย  และมติของ  พมพ.กปช.จต.  และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานใน  
สล.พมพ.กปช.จต. 

หมวด  ๗ 
คณะกรรมการในระดับจังหวัด 

 

 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นองค์กรบริหารงาน



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

จัดการในระดับจังหวัด  ทําหน้าที่ประสานเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่จังหวัด  พมพ.ทภ.  ๑ - ๔  
พมพ.ทรภ.  ๑ - ๓  และ  พมพ.กปช.จต.  เพื่อการจัดทําแผนงานด้านความม่ันคงในแผนพัฒนา 
จังหวัด  และแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ   

ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนฝ่ายทหาร 
และรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  เพื่อจัดทํา  ประสาน  และบูรณาการแผนงาน 
และโครงการด้านความม่ันคงในแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

หมวด  ๘ 
การสนับสนุนของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 

ข้อ ๓๐ เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้กระทรวงที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริม 
ความม่ันคงของชาติจัดตั้งคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสมเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 

ข้อ ๓๑ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๒ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามระเบียบนี้
ตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๓ ให้บรรดาประกาศ  คําสั่ง  แนวทางปฏิบัติ  แผนงาน  หรือโครงการ  ที่ออกโดย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะมีประกาศ  คําสั่ง  เป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


