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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๙๘/๒๕๕๗ 

เร่ือง  การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 

โดยที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีปัญหาความม่ันคงของชาติและความไม่สงบในพื้นที่ 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านอย่างกว้างขวาง  ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการ  อันจะทําให้สามารถบรรลุผลในการขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น  เกิดความสงบสุข 
ในพื้นที่  ความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  เกิดความเชื่อม่ันแก่ประชาชน  ตลอดจน
มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และผู้ที่เก่ียวข้อง  นํานโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ซึ่งจัดทําขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  มาใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ 

ข้อ ๒ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้แบ่งการบริหารงานเป็น  ๓  ระดับ  
ได้แก่  ระดับนโยบาย  ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และระดับหน่วยปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้   

(๑) ระดับนโยบาย  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และมีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้ให้คําปรึกษา 

(๒) ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เรียกโดยย่อว่า  

“คปต .”  ประกอบด้วย   ประธานกรรมการ   กรรมการ   เลขานุการ   และผู ้ช ่วยเลขานุการ 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการบูรณาการงานการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๓๐๗/๒๕๕๕  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

 (ข) ให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  และ
โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาที่เก่ียวกับ 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนสร้างความประสานสอดคล้องในทุกมิติ 
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(๓) ระดับหน่วยปฏิบัติ  ให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  ๔  ส่วนหน้า   
เป็นหน่วยงานหลัก  มีหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวงในพื้นที่  
และให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดให้มีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ส่วนหน้า  เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  ๔  ส่วนหน้า   

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ทั้งนี้  สําหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่
ปลายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  และให้จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานด้านความม่ันคง  เสริมสร้างศักยภาพ   
ขีดความสามารถ  และประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เป้าหมาย  เร่งรัดการดําเนิน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน  ดําเนินการลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง   
และคุ้มครองหรือเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเป้าหมายอ่อนแอ  เพื่อลดความเส่ียงภัยจาก
การก่อเหตุการณ์รุนแรง  ทั้งนี้  โดยต้องมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้าน 

(๒) ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบในการประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
อันเป็นการสร้างหลักประกันความต่อเนื่องและความเชื่อม่ันต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย  โดยในแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขอบเขตในเชิงหลักการของกระบวนการ  กลไกใน 
การขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ  การเชื่อมโยงกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม  และการสนับสนุน
จากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ทางด้านเครื่องมือ  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และเร่ืองอื่น ๆ   
ที่จําเป็น 

(๓) ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนโดยการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

(๔) ให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนราชการ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  เร่งรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้านและทุกมิติ  โดยเข้าถึง
ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนสอดคล้องกับ
ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่ด้วย 
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ข้อ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในการบูรณาการงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ  ๒  (๒)  (ก)  ให้มีอํานาจหน้าที่
ดําเนินการดังนี้   

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ  แผนงาน  โครงการ  และ 
การจัดตั้งงบประมาณ  ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งแนวทางและ
มาตรการการดําเนินการที่เก่ียวข้อง  หลังจากที่ได้มีการพิจารณาของหน่วยงานหรือองค์กรตามท่ีกฎหมายกําหนด  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  แล้วเสนอหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่ออนุมัติ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดพื้นที่พิเศษ  เขตพัฒนาพิเศษ  กรอบแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ  และการบริหารและการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ  หลังจากที่ได้มี 
การพิจารณาของหน่วยงานหรือองค์กรตามที่กฎหมายกําหนด  แล้วเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเพื่ออนุมัติ 

(๓) กําหนดกรอบและแนวทางการจัดทําแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ  ในการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งบูรณาการการดําเนินงานของกระทรวง  
กรม  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  และแผนปฏิบัติการที่กําหนดขึ้น   

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง   
และแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดขึ้น  โดยต้องสอดคล้องกับการบริหารราชการและอํานาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของหน่วยงาน  รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

(๕) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเก่ียวกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ประธานกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อาจพิจารณาเร่ืองใดกับกรรมการที่ เ ก่ียวข้องอย่างน้อยสามคน  เพื่อมีมติของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร่ืองนั้น  และเม่ือมีการประชุม
คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีปกติ  ให้ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติดังกล่าวด้วย   



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ที่ปรึกษา  กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ที่คณะกรรมการขับเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งตั้ง  ได้รับเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามระเบียบของ
ทางราชการ  สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   

ข้อ ๗ ให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน 

(๒) ประสานงานกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลและการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มอบหมาย 

ให้เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ไปช่วยปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานตามปกติ  แล้วแต่กรณี  และจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลา  หรือนอกเวลาก็ได้   

ข้อ ๙ ข้อสั่งการของประธานคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเร่ืองใดหรือการดําเนินการใด ๆ  ตามข้อสั่งการดังกล่าว  ซึ่งมีขึ้นก่อนวันที่มีประกาศนี้  ให้ถือว่า 
ข้อสั่งการหรือการดําเนินการนั้นเป็นมติหรือการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามประกาศนี้  ตอ่เม่ือคณะกรรมการดังกล่าวมีมติรับรองหรือให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


