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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังกองทุนใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมสนับสนุนในการ
ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
เพื่อใหการดําเนินการใหความชวยเหลือเปนไปอยางตอเนื่อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยกองทุนสนับสนุนการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความวา  กองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 

สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
“ผูไดรับผลกระทบ”  หมายความวา  บุคคล  หรือคณะบุคคลทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ไดรับ

ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ต้ังแตวันที่  ๔  มกราคม  
๒๕๔๗  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา   
และจังหวัดอื่นหรือบางพื้นที่ของจังหวัดอื่นในภาคใตตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือ 
ผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ขอ ๔ ใหจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
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ขอ ๕ กองทุนประกอบดวยเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อใชจายในกิจการของกองทุน  
รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว 

ขอ ๖ เงินหรือทรัพยสินของกองทุนจะนําไปใชจายไดแตเฉพาะการใหความชวยเหลือ  
เยียวยาผูไดรับผลกระทบเพื่อดํารงชีพ  การฟนฟูสมรรถภาพ  การศึกษาบุตร  และการฟนฟูสภาพความเปนอยู
ใหดี ข้ึน   การรักษาความปลอดภัยในชี วิต  ทรัพยสิน   และการดําเนินการอื่นใดในการจัดใหมี
สาธารณประโยชนที่จําเปน  รวมทั้งการดําเนินการอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงคของกองทุน  และตามมติ
คณะกรรมการในขอ  ๙  (๒) 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี  หรือผูที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  นโยบายและอํานวยการการเยียวยา 
ผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนรองประธาน 
กรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  อัยการ
สูงสุด  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค  ๔  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประธาน
กรรมการแตง ต้ั งจากภาคเอกชนจํานวนหนึ่ ง   เปนกรรมการ   ปลัด สํ านักนายกรัฐมนตรี   
เปนกรรมการและเลขานุการ  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย  ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และผูอํานวยการกองคลัง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) อนุมัติการจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนเพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
(๒) ควบคุมดูแลการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(๓) ควบคุม  เรงรัด  และประสานงานการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบกับหนวยงาน

ตาง ๆ  เพื่อใหผูไดรับผลกระทบไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและทั่วถึง  รวมทั้งไมซํ้าซอนกัน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับผูไดรับผลกระทบ  การรับ

มอบเงินและทรัพยสิน  และการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
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(๕) กําหนดหลักเกณฑในการควบคุม  ดูแลรักษาและการเบิกจายเงินหรือทรัพยสินของ
กองทุน 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๙ การจายเงินกองทุนใหจายไดตามมติของคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ  ๔  และขอ  ๖ 
(๒) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน  

ตลอดจนควบคุมและเบิกจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  

โดยใชชื่อวา  “บัญชกีองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต”  เพื่อฝากเงินของกองทุน 

การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การเบิกเงิน  การจายเงิน  
และการพัสดุของกองทุน  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ระเบียบนี้ใหเปนอันยกเลิกเมื่อคณะกรรมการมีมติใหยกเลิกกองทุน  และเมื่อยกเลิก
กองทุนแลว  ใหนําเงินกองทุนที่ยังเหลืออยูสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

ขอ ๑๓ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและสั่งการไดตามสมควรภายใน
วัตถุประสงคของกองทุน 

ขอ ๑๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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