
 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

ท่ี ๒๐๗/๒๕๔๙ 
เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

    
 

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร การบังคับบัญชา 
และการปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาบรรลุผลตามเปาหมายในอันท่ีจะทําให
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึง
ออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ และคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศ เรื่อง การจัดต้ังหนวยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๐๐/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง นโยบายและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๓. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเปนผูใชอํา นาจตามพระราชกํา หนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๔. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๔/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การ 
แตงต้ังพนักงาน เจาหนาท่ี หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน และคณะท่ีปรึกษา 
 ๕. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แกไข 
เพ่ิมเติมคําสั่งนายกรัฐมนตรท่ีีออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๖. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๔/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การ 
แตงต้ังท่ีปรึกษาเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๗. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การ 
แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๘. คําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ท่ี ๑๙/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง แกไขคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ีออก
ตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๒ ในคําสั่งน้ี 
“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 เฉพาะพ้ืนท่ี อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี 
และอําเภอจะนะ 

ขอ ๓ ใหจัดต้ังศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น เรียกโดยยอวา
“ศอ.บต.” เปนหนวยงานภายในสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตการกํากับ ดูแล ของ กอ.รมน. และใหรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
แตงต้ังเปน ผอ.ศอ.บต. รับผิดชอบบังคับบัญชาขาราชการและการดําเนินงานของ ศอ.บต. 

การจัดโครงสราง และอัตรากํา ลังภายใน ศอ.บต. ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

ขอ ๔ ให ศอ.บต. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 

๑) กํากับ เรงรัด การปฏิบัติของฝายพลเรือนตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขใน 
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา การสรางความเปนธรรม การแกไขปญหา
ความเดือดรอน และการสรางความเขาใจในพ้ืนท่ี โดยประสานการปฏิบัติกับ พตท. ในการปองกัน
และแกไขการกอความไมสงบในพ้ืนท่ี 
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๒) รวบรวม กลั่นกรอง บูรณาการ และเสนอแนะการจัดทําแผนงานโครงการ
และการจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน
เสนอตอ กอ.รมน. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนตลอดจนการประสานงานติดตาม 
และประเมินผล ใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการบริหารงานยุติธรรม คุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ การอํานวยความเปนธรรมโดยการรับเรื่องราวรองทุกข การเยียวยาและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไมเปนธรรม รวมท้ังการตรวจสอบและแกไขปญหา
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเจาหนาท่ีรัฐ 

๔) พัฒนาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 

๕) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และแกไขปญหาความ 
ไมสงบในพ้ืนท่ี 

๖) แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ี ผอ.รมน. ภาค ๔ มอบหมาย 

ขอ ๕ ให กอ.รมน. จัดต้ังกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร เรียกโดยยอวา 
“พตท.” เปนหนวยงานภายใต กอ.รมน. ภาค ๔ โดยมี ผอ.บตท. ซึ่งแตงต้ังโดย ผอ.รมน. รับผิดชอบ
การบังคับบัญชาขาราชการและการดําเนินงานของ พตท. การจัดโครงสราง และอัตรากําลังภายใน 
พตท. ใหเปนไปตามท่ี กอ.รมน.กําหนด 

ขอ ๖ ให พตท. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 

๑) กํากับและเรงรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต ของสวนราชการฝายทหาร ตํารวจ และพลเรือน และประสานการปฏิบัติงานกับ 
ศอ.บต. ในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพ้ืนท่ี 

๒) สั่งการ อํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติการระหวางพลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการปองกันและแกไขปญหาการการกอความไมสงบใน
พ้ืนท่ีและสงเสริมความเขาใจกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีอาณาเขตติดตอกัน 
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๓) จัดทําแผนงาน โครงการ และการจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เสนอตอ กอ.รมน. เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน ตลอดจนการประสานงาน ติดตามและประเมินผล ใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) พัฒนางานดานการขาวใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุน 
การปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ท้ังฝายพลเรือน ตํารวน ทหาร พัฒนากําลังประชาชน และกําลัง
ประจําถิ่น ใหมีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนตนเองได 

๕) แตงต้ังชุดทํางานหรือชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจชวยเหลือการดําเนินการไดตาม 
ความจําเปน 
 ๖) ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ี ผอ.รมน. ภาค ๔ มอบหมาย 

ขอ ๗ ให ผอ.ศอ.บต. แตงต้ังสภาท่ีปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑) เสนอแนะการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และการจัดสรรและการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลอง
กับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒) วินิจฉัยปญหาเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และความเสมอภาค 
๓) รับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมความเสมอภาคและสิทธิ 

เสรีภาพ 
การแตงต้ังสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต

อยางนอยประกอบดวย ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน นักวิชาการทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และอื่น ๆ 
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

สภาท่ีปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต อาจแตงต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

ให ศอ.บต. สนับสนุนสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ บุคลากร และงบประมาณ ท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

ขอ ๘ ให ผอ.ศอ.บต. รวมกับ ผอ.พตท. เสนอแนะ ผอ.รมน. โดยผาน ผอ.รมน. ภาค ๔ 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ดังตอไปนี้ 

๑) การสรรหาขาราชการท่ีดี มีความสามารถไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต หรือการขอยืมตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐชวยปฏิบัติงานของ ศอ.บต.หรือ 
พตท. ไดตามความจําเปน 
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๒) การโยกยายขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมเหมาะสมออกจากพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๓) การใหบําเหน็จประจําปเปนกรณีพิเศษ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ สําหรับ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐในจังหวัดพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๙ ให ผอ.รมน. มีอํานาจในการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการและ
งบประมาณภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําป งบกลาง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใน
หลักการไวแลว 

ขอ ๑๐ ให ผอ.รมน. ภาค ๔ มีอํานาจดังน้ี 
๑) บังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของ ศอ.บต. และ พตท. 
๒) สั่งการการใชกําลังพลเรือน ตํารวจ และทหาร ไดตามความเหมาะสมใน

การรักษาความสงบและความม่ันคง และปองกันและแกไขปญหาการกอความไมสงบในพ้ืนท่ี 
๓) การยายขาราชการซึ่งตนสังกัดโยกยายออกนอกพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีพฤติกรรมไม

เหมาะสม ดังกลาวกลับเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอีกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน.ภาค ๔ กอน 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กองทัพบก และ กอ.รมน. 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการสงคืน สงมอบ ถายโอน
ภารกิจและพันธะผูกพันท้ังปวงของหนวยงานท่ีถูกยกเลิกตามคําสั่งน้ี เปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการและใหแลวเสร็จภายในสองเดือน โดยแนวทางใหภารกิจของคณะกรรมการนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กสชต.) และคณะกรรมการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กบชค.) ไปเปนของ กอ.รมน. และ 
ภารกิจของกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) ไปเปนของ   
กอ.รมน.ภาค ๔ 

ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สภาท่ีปรึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต
คําสั่งน้ี ใหไดรับคาตอบแทนท่ีเก่ียวของไดตามระเบียบของทางราชการขอ ๑๓ ใหสวนราชการ ทุก
กระทรวง ทบวง กรม ใหการสนับสนุนการปฏิบัติการท้ังปวงตามคําสั่งน้ี 

ขอ ๑๔ การยกเลิกประกาศ หรือคําสั่ง ตามขอ ๑ ใหมีผลเมื่อพนกําหนดสอง
เดือนนับแตวันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับ 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง  ณ   วันท่ี   ๓๐   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 


