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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน ปญหาที่สงผลกระทบตอ
ความสงบสุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ จึงจําเปนตองบูรณาการ การดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหา และพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในทุกรูปแบบใหเปนระบบ มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนา และแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รียกว า “ระเบีย บสํานั กนายกรัฐ มนตรี วา ดวยระบบบริหารจัดการเพื่ อ
เสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด ที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด ปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ และ
จังหวัดอื่น หรือบางพื้นที่ในจังหวัดอื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความว า สว นราชการ รัฐ วิสาหกิจ องคก ารมหาชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงศาล และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“กพต.” หมายความวา คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
“กอ.รมน.” หมายความว า กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
“กอ.รมน. ภาค ๔” หมายความวา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
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“พตท.” หมายความว า กองบั ญ ชาการผสมพลเรื อ น ตํ า รวจ ทหาร ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
“ศอ.บต.” หมายความวา ศูน ยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ ๖ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตอสภาความมั่นคงแหงชาติ ในการ
จัดทํานโยบายเสริม สรางสัน ติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ ใหหนวยงานของรัฐ ใชเปน กรอบ
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงนโยบายทุกรอบระยะเวลาหาป
ในการกําหนดนโยบายเสริมสรางสัน ติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามวรรคหนึ่ง ใหมี
สาระสําคัญครอบคลุมทั้งดานความมั่นคงและดานการพัฒนา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อใหไดนโยบายที่มาจากความตองการ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน และ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ขอ ๗ ให กอ.รมน. จัดทํายุทธศาสตร เพื่อรองรับนโยบายเสริมสรางสันติสุข ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งดานความมั่นคง และดานการพัฒนา
ขอ ๘ ใหมีแ ผนพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อแปลงนโยบาย และ
ยุทธศาสตรในแตละดานไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีหนวยงานดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ให ศอ.บต. จัดทํา และบูรณาการแผนงาน และโครงการในดานการพัฒนา
(๒) ให พตท. จัดทํา และบูรณาการแผนงาน และโครงการในดานความมั่นคง
(๓) ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนงาน และโครงการภายใตกรอบนโยบาย และ
ยุทธศาสตรเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับตน
ทั้งนี้ ให กอ.รมน. ภาค ๔ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ
แผนงาน และโครงการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งจัดทําคําของบประมาณเสนอ กอ.รมน.
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หมวด ๒
การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ ๙ เพื่อประโยชนใ นการสงเสริม และสนับสนุน นโยบายเสริม สรางสัน ติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใตให กพต. เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตในดานการพัฒนาตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง ใหมี
สาระสํ า คั ญครอบคลุ ม ในด า นเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ทรั พยากร
เทคโนโลยี การตางประเทศ การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การบริหารจัดการ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ ๑๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับกรอบแนวทางการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมาย ขั้นตอน
วิธีการในการดําเนินงาน และงบประมาณ รวมทั้งการบูรณาการแผนงานและโครงการตาง ๆ ของ
หนวยงานของรัฐใหสอดคลองกัน แลวใหนําเสนอตอ กพต. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๑ เมื่อ กพต. ใหความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการใดตามขอ ๑๐ แลว ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เปนเจาของแผนงานหรือโครงการนั้นใชเปนกรอบหลักในการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป และใหดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเรงดวน และในขณะนั้นยังไมมีแผนงาน
โครงการ หรืองบประมาณรองรับกรณีดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเรงดวนเฉพาะกิจ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๓ นอกจากอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๙/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งอํานาจหนาที่ตามขอ ๙ และขอ ๑๐
แลว ให กพต. มีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดแนวทาง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวทางการพัฒนาเขต
พัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต รวมทั้ ง ปฏิ บั ติห น าที่ อื่ น ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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ให ศอ.บต. เปนสํานักงานเลขานุการ กพต. ทําหนาที่สนับสนุน การดําเนินงานของ กพต.
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานของรัฐ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กพต. มอบหมาย
หมวด ๓
การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐ ใหความสําคัญกับการแปลงนโยบายเสริม สรางสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต และยุทธศาสตร เพื่อรองรับนโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหการ
บริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ตองยึดหลัก
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา และแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
หมวด ๔
งบประมาณรายจาย
ขอ ๑๕ บรรดาแผนงานและโครงการตามหมวด ๑ และหมวด ๒ ที่ไดกําหนดไวใ น
ระเบียบนี้ ใหจังหวัดนําไปเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดของแตละจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผน ดิน เพื่อสํานักงบประมาณจะไดใชเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณาเปนพิเศษในการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ในการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานของรัฐ ใหคํานึงถึง
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรเพื่อรองรับนโยบายเสริมสราง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงาน และโครงการตามระเบียบนี้ดวย
ขอ ๑๖ ใหกระทรวงการคลังวางระเบียบ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใหเงินอุดหนุนแกภาคเอกชน หรือภาคประชาชนที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ
ใหเปนหนวยดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
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เบิกจายเงิน และพัสดุใหสอดคลองกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหคํานึงถึงความ
ยืดหยุน และความคลองตัว เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
หมวด ๕
การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามนโยบายเสริมสรางสัน ติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปน ผลสําเร็จ ให
หนวยงานดังตอไปนี้ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๑) ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนองคกรรับผิดชอบในระดับนโยบาย
(๒) ให กอ.รมน. เปนองคกรรับผิดชอบในระดับยุทธศาสตร
(๓) ให กอ.รมน. ภาค ๔ เปนองคกรอํานวยการระดับพื้นที่ รับผิดชอบ สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแลการดําเนินงานของ ศอ.บต. พตท. และ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(๔) ให พตท. เปนองคกรระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(๕) ให ศอ.บต. เปนองคกรระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนา
(๖) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ
เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณในดานเศรษฐกิจและสังคม
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติทําหนาที่ติดตามและประเมินผล ตามแผนงาน
และโครงการตามระเบียบนี้ รวมทั้งรวบรวมและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและ
ขอเสนอแนะตอสภาความมั่นคงแหงชาติตอไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติอาจขอความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ให น โยบายเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต ามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศในราชกิ จจานุเ บกษายั ง คงใช บั งคั บต อ ไปเทา ที่ไ ม ขัด หรื อ แย งกั บ ระเบีย บนี้ จนกว าจะมี
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบนี้
ขอ ๒๐ ให แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารแก ไขป ญ หาความมั่น คงในพื้ น ที่ จัง หวั ด ชายแดนภาคใต
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะมียุทธศาสตร เพื่อรองรับนโยบายเสริม สราง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

