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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๕/๒๕๔๙
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และตอมาไดมีประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แลว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรเสริม สรางสัน ติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต” (กบชต.) โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๒.๑ คณะที่ปรึกษา
๒.๑.๑ ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ประธานที่ปรึกษา
๒.๑.๒ อัยการสูงสุด
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
๒.๑.๓ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่ปรึกษาดานความมั่นคง
๒.๒ คณะกรรมการ
๒.๒.๑ ผูบัญชาการทหารบก
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
กรรมการ
๒.๒.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๒.๒.๔ ผูบัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
๒.๒.๕ ผูบัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
๒.๒.๖ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
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อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการ
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒.๒.๑๒ ผูแทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
๒.๒.๑๓ ผูแทนศูนยอํานวยการตอสู
กรรมการ
เพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ
๒.๒.๑๔ เสนาธิการทหารบก
กรรมการและเลขานุการรวม
๒.๒.๑๕ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการรวม
ฝายกิจการพิเศษ
๒.๒.๑๖ อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการและเลขานุการรวม
๒.๒.๑๗ รองเสนาธิการทหาร (ฝายทหารบก)
กรรมการและเลขานุการรวม
๒.๒.๑๘ ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการรวม
ขอ ๓ อํานาจหนาที่
ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดนี้ และปฏิบัติหน าที่อื่น ใดตามที่
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๓.๑ บูรณาการ วางแผน สั่งการ อํานวยการ ประสานงาน เรงรัด กํากับ ดูแ ล
และตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ของหนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ใหเปน ไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแนวทางเสริม สรางสัน ติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ศึกษา วิเคราะห และแปลงแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการเสริม สราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ของคณะกรรมการนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
(กสชต.) ไปสูการปฏิบัติใ นระดับยุทธการและยุทธวิธีอยางมีเอกภาพ รวมทั้ง กําหนดแนวทางการ
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ดําเนินการเพิ่มเติม เพื่อใหบังเกิดประสิทธิผลตอการยุติสถานการณความรุนแรงโดยเร็ว และเสริมสราง
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน
๓.๓ รวบรวม กลั่นกรอง เสนอแนะ การจัดทําแผนงาน/โครงการ และการจัดตั้ง
งบประมาณของสวนราชการและองคกรตาง ๆ เพื่อใหมีการบูรณาการในการ แกไขปญหาในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ
๓.๔ ให คํ า แนะนํ า เสนอแนะ และร ว มแก ไ ขป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคติ ด ตาม
สถานการณ เพื่อพิจารณาปรับ แผนงานใหเปน ไปตามนโยบายในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
และใกลชิด สามารถดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ใหเกิด
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาในพื้น ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้น จนกวาสถานการณจะ
คลี่คลายกลับสูภาวะปกติ
๓.๕ ให ห น ว ยราชการ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง มาชี้ แ จง จั ด ส ง
ขอมูล และใหการสนับสนุนกําลังพล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณเพื่อ
ใชในการปฏิบัติงานได
๓.๖ เสนอแนะ และขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการนโยบายเสริมสราง
สัน ติ สุ ข จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (กสชต.) ในการพิ จ ารณาให ค วามดี ค วามชอบ ให คุ ณ ให โ ทษ
และแตงตั้ง โยกยายขาราชการ พนักงานองคกรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน กําหนด
มาตรฐานการจูงใจ และปกปองคุมครองขาราชการ และผูปฏิบัติงานในพื้นที่
๓.๗ แต ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษา/คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํ า งาน ช ว ยเหลื อ
การดําเนินการไดตามความจําเปน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

