
 

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ 

เร่ือง  การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   

 
เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร 
การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาบรรลุผลตาม
เปาหมายในอันที่จะทําใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 

 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจึงออกคําส่ังไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศ และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศ เร่ือง การจัดตั้งหนวยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

๒. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เร่ือง นโยบายและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

๓. คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๔๘ เร่ือง 
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเปนผูใช อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เร่ือง การ
แตงตั้งพนักงาน เจาหนาที่ หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน และคณะที่ปรึกษา 

๕. คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เร่ือง แกไข
เพ่ิมเติมคําส่ังนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖. คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การ
แตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๗. คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ 



- ๒ - 

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

            

                             

๘ .  คํ า ส่ัง หัวหน าคณะปฏิ รูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ ๑๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เร่ือง แกไขคําส่ัง
นายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 
ขอ ๒  ในคําส่ังนี้ 
“กอ.รมน.” หมายความวา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
“ผอ.รมน.” หมายความวา ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
“ศอ.บต.” หมายความวา ศูนยอํานวยการบริหารจัดหวัดชายแดนภาคใต 
“ผอ.ศอ.บต.” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
“พตท.” หมายความวา กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร 
“ผอ.พตท.” หมายความวา ผูบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร 
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย 
อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

 
ขอ ๓  ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึน เรียกโดยยอวา 

“ศอ.บต.” เปนหนวยงานภายในสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตการกํากับ ดูแล ของ กอ.รมน. และ
ใหรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ผอ.ศอ.บต. รับผิดชอบบังคับบัญชาขาราชการและการดําเนินงานของ 
ศอ.บต. 

การจัด โครงสร า ง  และ อัตรากํ า ลั งภายใน  ศอ .บต .  ให เปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

 
ขอ ๔  ให ศอ.บต. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายเสริมสราง

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี ้
๑) กํากับ เรงรัด การปฏิบัติของฝายพลเรือนตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา การสรางความเปนธรรม การแกไข
ปญหาความเดือดรอน และการสรางความเขาใจในพื้นที่ โดยประสานการปฏิบัติกับ พตท. ในการ
ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในพื้นที่ 

๒) รวบรวม กล่ันกรอง บูรณาการ และเสนอแนะการจัดทําแผนงานโครงการ 
และการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน 
เสนอตอ กอ.รมน. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนตลอดจนการประสานงาน 
ติดตาม และประเมินผล ใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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๓) อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการบริหารงานยุติธรรม คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ การอํานวยความเปนธรรมโดยการรับเรื่องราวรองทุกข การเยียวยาและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไมเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบและแกไขปญหา
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ 

๔) พัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที ่

๕) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และแกไขปญหาความ
ไมสงบในพื้นที่ 

๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ ผอ.รมน. ภาค ๔ มอบหมาย 
 
ขอ ๕  ให กอ.รมน. จัดตั้งกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร เรียกโดย

ยอวา “พตท.” เปนหนวยงานภายใต กอ.รมน. ภาค ๔ โดยมี ผอ.บตท. ซึ่งแตงตั้งโดย ผอ.รมน. 
รับผิดชอบการบังคับบัญชาขาราชการและการดําเนินงานของ พตท. 

การจัดโครงสราง และอัตรากําลังภายใน พตท. ใหเปนไปตามที่ กอ.รมน. 
กําหนด 

 
ขอ ๖  ให พตท. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายเสริมสรางสันติ

สุขจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 
๑) กํากับและเรงรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต ของสวนราชการฝายทหาร ตํารวจ และพลเรือน และประสานการปฏิบัติงานกับ 
ศอ.บต. ในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่ 

๒) ส่ังการ อํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติการระหวางพลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการปองกันและแกไขปญหาการการกอความไมสงบ
ในพื้นที่และสงเสริมความเขาใจกับประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดตอกัน 

๓) จัดทําแผนงาน โครงการ และการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เสนอตอ กอ.รมน. เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน ตลอดจนการประสานงาน ติดตามและประเมินผล ใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) พัฒนางานดานการขาวใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ทั้งฝายพลเรือน ตํารวน ทหาร พัฒนากําลังประชาชน และกําลัง
ประจําถ่ิน ใหมีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนตนเองได 

๕) แตงตั้งชุดทํางานหรือชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจชวยเหลือการดําเนินการไดตาม
ความจําเปน 

๖) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ ผอ.รมน. ภาค ๔ มอบหมาย 
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ขอ ๗  ให ผอ.ศอ.บต. แตงตั้งสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใตประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) เสนอแนะการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะการพัฒนา

การศึกษา การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และการจัดสรรและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที ่

๒) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และความเสมอภาค 
๓) รับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมความเสมอภาคและสิทธิ

เสรีภาพ 
การแตงตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตอยาง

นอยประกอบดวย ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน นักวิชาการทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ส่ือมวลชน และอ่ืน ๆ 
ในสัดสวนที่เหมาะสม 

สภาท่ีปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต อาจแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

ให ศอ.บต. สนับสนุนสถานที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร และงบประมาณ ที่จําเปน
สําหรับการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ขอ ๘  ให ผอ.ศอ.บต. รวมกับ ผอ.พตท. เสนอแนะ ผอ.รมน. โดยผาน ผอ.

รมน. ภาค ๔ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปนี้ 
๑) การสรรหาขาราชการที่ดี มีความสามารถไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต หรือการขอยืมตัวขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐชวยปฏิบัติงานของ ศอ.บต. 
หรือ พตท. ไดตามความจําเปน 

๒) การโยกยายขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเหมาะสมออกจากพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๓)  การใหบําเหน็จประจําปเปนกรณีพิเศษ และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ สําหรับ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

 
ขอ ๙  ให ผอ.รมน. มีอํานาจในการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการ 

และงบประมาณภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําป งบกลาง ตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใน
หลักการไวแลว 

 
ขอ ๑๐ ให ผอ.รมน. ภาค ๔ มีอํานาจดังนี ้
๑) บังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของ ศอ.บต. และ พตท. 
๒) ส่ังการการใชกําลังพลเรือน ตํารวจ และทหาร ไดตามความเหมาะสมในการ

รักษาความสงบและความมั่นคง และปองกันและแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที ่
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๓) การยายขาราชการซึ่งตนสังกัดโยกยายออกนอกพื้นที่เนื่องจากมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม ดังกลาวกลับเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่อีกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. 
ภาค ๔ กอน 

 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กองทัพบก และ กอ.รมน. รวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการสงคืน สงมอบ ถายโอนภารกิจ
และพันธะผูกพันทั้งปวงของหนวยงานที่ถูกยกเลิกตามคําส่ังนี้ เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
และใหแลวเสร็จภายในสองเดือน โดยแนวทางใหภารกิจของคณะกรรมการนโยบายเสริมสราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กสชต.) และคณะกรรมการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กบชค.) ไปเปนของ กอ.รมน. และ
ภารกิจของกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) ไปเปนของ 
กอ.รมน.ภาค ๔ 

 
ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สภาที่ปรึกษาที่จัดตั้งข้ึนภายใต

คําส่ังนี้ ใหไดรับคาตอบแทนที่เก่ียวของไดตามระเบียบของทางราชการ 
 
ขอ ๑๓  ใหสวนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ใหการสนับสนุนการ

ปฏิบัติการทั้งปวงตามคําส่ังนี ้
 
ขอ ๑๔  การยกเลิกประกาศ หรือคําสั่ง ตามขอ ๑ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด

สองเดือนนับแตวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
 
 

 


