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คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อให้การดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาชน และภาคประชาสังคม
จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑) แม่ทัพน้อยที่ ๔
ประธานกรรมการ
๒) พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
รองประธานกรรมการ
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
กรรมการ
๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
กรรมการ
๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
กรรมการ
๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
กรรมการ
๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
กรรมการ
๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
๑๐) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
กรรมการ
๑๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กรรมการ
๑๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
กรรมการ
๑๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
กรรมการ
๑๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
กรรมการ
๑๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
กรรมการ
๑๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
๑๗) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
กรรมการ
๑๘) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
กรรมการ
๑๙) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
กรรมการ
๒๐) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
กรรมการ
๒๑) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓
กรรมการ
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๒๒) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
กรรมการ
๒๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕
กรรมการ
๒๔) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖
กรรมการ
๒๕) ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
กรรมการ
๒๖) ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
กรรมการ
๒๗) ผู้แทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘
กรรมการ
๒๘) ผู้แทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙
กรรมการ
๒๙) เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
กรรมการและเลขานุการ
๓๐) ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑) รองผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อํานาจหน้าที่
๑) ดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒) ประสานงาน กํากับดูแล และเร่งรัดการดําเนินการของส่วนราชการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) รับ ผิ ด ชอบงานการรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ย และกํ า หนดมาตรการการรั ก ษา
ความปลอดภัยที่จําเป็น สําหรับการดําเนินการ ตามข้อ ๑
๔) จั ด การประชุ ม หรื อ เชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจากส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบมาให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการ และ
ดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า
ในพื้นที่ภาคใต้
๕) รายงานผลการดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นฯ
ในระดั บ พื้ น ที่ แ ก่ ค ณะกรรมการการสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และรั บ ทราบความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ภายใน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
๖) มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางานฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
๓. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
ตามข้อ ๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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สํ า หรั บ การเบิ ก จ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การอื่ น ๆ
ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คําสั่งนี้
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ หรือตามระเบียบของทาง
ราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

