เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔

คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ ๓๒/๒๕๕๔
เรื่อง โครงสร้างการจัดและอัตรากําลัง
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ประจําปี ๒๕๕๔
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์การแก้ไขปัญ หาความมั่นคงในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ดําเนินการดังนี้
๑. ยกเลิกคําสั่ง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๔๒๗/๒๕๕๒
เรื่อง โครงสร้างการจัดและอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ประจําปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. กําหนดโครงสร้างการจัดและอัตรากําลังของหน่วยปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ หน่ว ยปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ร ะบบการบริหาร
จัดการและการควบคุม สั่งการ อํานวยการ และกํากับดูแลของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร ตามอัต ราเฉพาะกิ จ กองอํา นวยการรั กษาความมั่น คงภายในภาค ๔ ส่ ว นหน้ า
ประจําปี ๒๕๕๔ ตามผนวก ก และ ข ที่แนบท้ายคําสั่งนี้
๒.๒ ให้หั ว หน้าส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานต้น สังกั ด พิ จารณาบรรจุกํ าลั งพล/บุ คลากร
เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ ๒.๑
๒.๓ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ ๒.๑ และสิท ธิ
ประโยชน์ของกําลังพล/บุคลากร ที่บรรจุในหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว ตามข้อ ๒.๒ ให้เป็นไปตามคําสั่ง
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้กําลังพลของ ศูน ย์อํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จํานวน ๓๐๐ อัตรา
ซึ่ง มี ฐานะเป็ น หน่ว ยเฉพาะกิ จ ในพื้ น ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เช่ น เดีย วกั บกองอํ า นวยการรั ก ษา
ความมั่ นคงภายในภาค ๔ ส่ว นหน้า ยังคงได้รับ สิท ธิเ ช่น เดี ย วกับ กําลัง พลของหน่ว ยที่อยู่ ภายใต้
โครงสร้างการจัดและอัตรากําลังพลของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
จึงถึง วัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็ น วัน ก่อนวั น ที่พ ระราชบัญ ญัติ การบริหารราชการจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผนวก ก อัตรากําลังพล กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๖๔,๒๗๒

ประกอบคําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๓๒/๒๕๕๔ ลง ๒๖ ม.ค.๕๔

ที่ปรึกษา
๕๐

ส่วนบังคับบัญชา
๒๑๓

ฝ่ายพลเรือน
๘,๒๓๘

บค.
๑๕๒

กกล.ตํารวจ
๑๖,๙๑๘

ขว.
๗๐

นผ.
๓๐๖

ศขก.จชต.
๙๐๒

บป.
๑๕๐

กกล.ทหาร
๓๔,๖๒๕

มศ.
๒๕๑

ศูนย์สันติสุข
๓๓๓

ปช.
๓๐

ปส.
๔๘

ส่วนการพัฒนา

๑,๙๘๖

2291/61 วร/ปศ

หนา ๑ ของ ๒ หนา
ผนวก ข ( อัตรากําลังพล กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ) ประกอบคําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ ๓๒/๒๕๕๔ ลง ๒๖ ม.ค.๕๔ เรื่อง โครงสรางการจัด และอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา
ประจําป ๒๕๕๔
หนวย/ตําแหนง

ลําดับ

เหลา

อัตรา

๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา

จํานวน
๑,๒๒๐

๑.๑ สวนบังคับบัญชา

๒๑๓

๑.๑.๑ สํานักงานผูบังคับบัญชา ( สง.ผบช. )

๘๐

๑.๑.๒ คณะทํางาน

พตท.

ส.ต. - พล.ท.

๔๘

๑.๑.๓ ศูนยประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตร

พตท.

ส.ต. - พล.ท.

๖๕

๑.๑.๔ แผนกการเงิน ( ผกง. )

๒๐

๑.๒ กองบริหารงานบุคคล ( บค. )

๑๕๒

๑.๓ กองขาว ( ขว. )

๗๐

๑.๔ กองนโยบายและแผน ( นผ. )

๓๐๖

๑.๕ กองบริหารงานทั่วไป ( บป. )

๑๕๐

๑.๖ กองงานมวลชนและกิจการพิเศษ ( มศ. )

๒๕๑

๑.๗ กองปลัดบัญชี ( ปช. )

๓๐

๑.๘ กองปฏิบัติการขาวสาร ( ปส. )

๔๘

๒ กองกําลังทหาร ( กกล.ทหาร )

๓๔,๖๒๕

๒.๑ หนวยเฉพาะกิจยะลา (ฉก.ยะลา)

๕,๒๗๒

๒.๒ หนวยเฉพาะกิจปตตานี (ฉก.ปตตานี)

๔,๓๐๐

๒.๓ หนวยเฉพาะกิจนราธิวาส (ฉก.นราธิวาส)

๖,๕๖๑

๒.๔ หนวยเฉพาะกิจสงขลา (ฉก.สงขลา)

๓๔๙

๒.๕ หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ( ฉก.นย.ทร. )

ทร.

๒,๙๐๗

๒.๖ กองพันทหารมาลาดตระเวน (พัน.ม.ลว.) ๑ กองพัน

ทบ.

๗๐๑
๖๗๒

๒.๗ หนวยเฉพาะกิจสันติสุข ( ฉก.สันติสุข )
๒.๘ กองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต (กกล.ทพ.จชต.)

๑๐,๙๒๑

๒.๙ หนวยเฉพาะกิจอโณทัย (ฉก.อโณทัย)

๑,๓๙๙

๒.๑๐ ทัพเรือภาคที่ ๒ สวนหนา ( ทรภ.๒ สน. )

ทร.

๓๒๓

๒.๑๑ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ( กกล.ทอ.ฉก.๙ )

ทอ.

๓๙๔

๒.๑๒ กําลังตามสถานการณ

ทบ.

๘๒๖

๓ กองกําลังตํารวจ ( กกล.ตํารวจ )

ตร.

๑๖,๙๑๘

๔ ศูนยขาวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต ( ศขก.จชต. )

พตท.

๙๐๒

๔.๑ สวนบังคับบัญชาการ

๒๘

๔.๒ สวนอํานวยการและปฏิบัติการ

๒๓๖

หมายเหตุ

หนา ๒ ของ ๒ หนา
หนวย/ตําแหนง

ลําดับ

เหลา

อัตรา

๔.๓ ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด ( ศขบ. )

จํานวน
๙๔

๔.๔ หนวยขาวในอัตรา

๓๒๕

๔.๕ หนวยขาวสวนกลางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

๒๑๙
พตท.

๕ ศูนยสันติสุข

๓๓๓

๖ สวนการพัฒนา

๑,๙๘๖

๗ ฝายพลเรือน

๘,๒๓๘

๗.๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจําขบวนรถไฟ ( อส.รถไฟ )

พตท.

๒๖๐

๗.๒ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา

๒,๑๕๕

๗.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปตตานี

๒,๒๘๓

๗.๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส

๒,๘๒๕

๗.๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา

๗๑๕
พตท. พ.อ.(พ.) - พล.อ.

๘ ที่ปรึกษา

๕๐

ระดับ ๙ - ๑๒
รวมทั้งสิ้น

๖๔,๒๗๒

หมายเหตุ

