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พระราชบัญญัติ 
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  

จังหวัดสตูล  และจังหวัดสงขลา   
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นของรัฐ 
“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
“ฝายพลเรือน”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่ไมใชฝายทหาร  ฝายอัยการ  หรือฝายตุลาการ 

และเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชเจาหนาที่ฝายทหาร  ฝายอัยการ  หรือฝายตุลาการ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   
มาตรา ๔ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

ตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ  แลวใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทุกรอบระยะเวลาสามปหรือในกรณีที่มีความจําเปน  
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาใหเร็วกวานั้นก็ได 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมี
สาระสําคัญครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาและดานความมั่นคงและเพื่อใหไดนโยบายที่มาจากความ
ตองการและสอดคลองกับวิถีชี วิตของประชาชน   ศาสนา   วัฒนธรรม   อัตลักษณ   ชาติพันธุ   
และประวัติศาสตรทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ในการจัดทํา 
นโยบายตามวรรคหนึ่ง  และการทบทวนและปรับปรุงตามวรรคสาม  ตองนําความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคสวนไปใชในการจัดทํา  การทบทวนและปรับปรุงดวย 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคสี่  ที่สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติจัดทําหรือปรับปรุง  ตองใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
พิจารณาใหความเห็นและสภาความมั่นคงแหงชาติตองนําความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณา
จัดทําหรือปรับปรุงดวย 
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มาตรา ๕ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปรับปรุงแผนและแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานและดําเนินการที่จัดทําข้ึนตามมาตรา  ๗  (๒)  และแผนการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  (๒) 

แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาตามมาตรา  ๔ 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เรียกโดย

ยอวา  “กพต.”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย  เปนรองประธาน  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุ ติธรรม   รัฐมนตรีว าการกระทรวงแรงงาน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ   ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต  ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  และผูแทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดละหนึ่งคน

ซ่ึงไดรับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนกรรมการ 

ผูแทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และใหดํารงตําแหนงไดเพียง

วาระเดียว 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และรองเลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มาตรา  ๗  ให  กพต.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่  ศอ.บต.  เสนอ 

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ  และการจัดต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุน  

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการบริหาร

และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษที่  ศอ.บต.  เสนอ 

(๔) พิจารณาเสนอแนะหนวยงานของรัฐใหจัดทําแผนพัฒนา  แผนงาน  และโครงการ   

พรอมดวยงบประมาณในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๕) กํากับ  เรงรัด  ติดตาม  แกไขกฎระเบียบ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อใหการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๖) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต   

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๗) แตงต้ังคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ  กพต.  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

การประชุมของ  กพต.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  กพต.  กําหนด 

มาตรา ๘ ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  เรียกโดยยอวา  “ศอ.บต.”  

เปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  มีฐานะเปน 

นิติบุคคล  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

การบริหารราชการของ  ศอ.บต.  ถามิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้หรือ

คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

มาตรา ๙ ให  ศอ.บต.  มีอํานาจหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอ  กพต.  ใหความเห็นชอบ 

(๒)  จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๓) เสนอแนะและบรูณาการ  แผนงาน  และโครงการในดานการพัฒนาของกระทรวง  ทบวง  กรม 

และหนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการตาม  (๒) 

(๔) ดําเนินการตามแผนงานและโครงการตอเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หนวยงาน 

ของรัฐไมอาจดําเนินการตอไปได  ซ่ึงหากไมดําเนินการจะสงผลเสียตอการแกไขปญหาตามยุทธศาสตร  

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๕) กํากับ  เรงรัด  และติดตามการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการตาม  (๒) 

(๖) คุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  โดยการรับเร่ืองราวรองทุกข 

ใหความชวยเหลือ  และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  รวมทั้งตรวจสอบและแกไข

ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ 

(๗) ใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํา  

ของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบที่  

กพต.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิประโยชนที่ผูนั้นไดรับตามกฎหมายอื่น 

(๘) เสนอแนะมาตรการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เสนอแนะหรือแนะนําตอหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงคของเจาหนาที่

ของรัฐซ่ึงจะสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งดําเนินการใหมีการพัฒนาเจาหนาที่

ของรัฐฝายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  และบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของ 

หนวยงานของรัฐฝายพลเรือนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตของประชาชน 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑๐) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   

(๑๑) สงเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาแกคนไทยในจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  ณ  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย   

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๑๓) ประชาสัมพันธนโยบาย  และการดําเนินงานของ  ศอ.บต.  และรัฐบาล  รวมทั้งเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อสรางความเขาใจอันดีแกคนไทยทั้งในและ

ตางประเทศ 

(๑๔) รวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความสัมพันธ  ความเขาใจอันดีและ
ประสานงานในโครงการ  ความรวมมือ  ความชวยเหลือ  และการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตกับตางประเทศ  ทั้งนี้  ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งแนวทาง

หรือนโยบายที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดไว 

(๑๕) สงเสริมแนวคิดดานพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมแหงชาติ  

รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไมเปนธรรม 

ตอบุคคล  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ  ศอ.บต.  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ศอ.บต.  อาจวางระเบียบเพื่อเปนแนวทาง  

การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง  ศอ.บต.  กับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของได 

ยุทธศาสตรดานการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใตตาม  (๑)  ใหใชไดเปนเวลาสามป 

แผนปฏิบัติการตาม  (๒)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของจัดทําแผนงานและโครงการ  และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการนั้น 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม  (๒)  ให  ศอ.บต.  หารือกับหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแล

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงดวย  เพื่อใหแผนปฏิบัติการดังกลาวสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานความ

มั่นคงตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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มาตรา ๑๐ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ศอ.บต.  โดยความเห็นชอบของ  กพต.  อาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได   

กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีสาระสําคัญครอบคลุม  

ในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  การศึกษา  สาธารณสุข  ทรัพยากร  เทคโนโลยี  

การตางประเทศ  การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา  การบริหารจัดการ  และดานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  ทั้งนี้  ตองไมขัดหรือแยงตอนโยบายตามมาตรา  ๔  และยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาที่  กพต.  ใหความเห็นชอบแลว 

เมื่อ  กพต.  ใหความเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่งแลว   

ใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปและให

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา 

มาตรา ๑๑ ให  ศอ.บต.  จัดทําสรุปสถานการณ  ปญหา  และอุปสรรคในการแกไขปญหาใน

จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งป  และใหคณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏแกเลขาธิการหรือโดยการเสนอของสภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตวาเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนผูใดมีพฤติกรรม 

ไมเหมาะสมจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมแกประชาชนหรือความไมสงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต  หรือกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรือ 

สวัสดิภาพของประชาชน  ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นออกจากพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต  และใหแจงหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล 

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหไปรายงานตัวยังหนวยงาน

ของรัฐที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง  ในการนี้

ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดังกลาวดําเนินการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนง

หนาที่หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว  และในกรณีที่มีมูลความผิดทาง

วินัยใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

วาดวยการนั้นตอไป  และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลว  ใหแจงใหเลขาธิการทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดทางวินัย 

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ

เลขาธิการตอนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง 

การสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐออกจากพื้นที่และการกลับเขามาดํารงตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติ

หนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตของเจาหนาที่ของรัฐ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข   

และระยะเวลา  ที่  กพต.  ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนหรือซ่ึงเปนผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ใหเลขาธิการสงรายงานและ

เอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือผูที่ 

มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้นภายในสามวัน

นับแตวันที่ไดรับรายงาน 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูเสียหาย  ผูตองหา  สามี  ภริยา  ผูบุพการี  ผูสืบสันดานหรือญาติสนิท

ของบุคคลดังกลาวรองเรียนวา  ไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา  เลขาธิการอาจให

พนักงานสอบสวนหรือหัวหนาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมาชี้แจง  หากเห็นวาผูตองหาหรือ

ผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนคดีอาญาจริง  ใหเลขาธิการแจงหัวหนาของพนักงาน

สอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการใหเกิดความเปนธรรมตอไป   

มาตรา ๑๔ ใหมีเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  มีฐานะเทียบเทา

ปลัดกระทรวง  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ  ศอ.บต.  และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  

และลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานใน  ศอ.บต.  ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  โดยจะใหมีรองเลขาธิการตามจํานวน 

ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได 

ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังเลขาธิการและ 

รองเลขาธิการ  และใหเลขาธิการและรองเลขาธิการพนจากตําแหนง 
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มาตรา ๑๕ ใหเลขาธิการมีอํานาจอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปเปนกรณีพิเศษสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  นอกเหนือจากการอนุมัติของ

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงเลขาธิการ  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองเลขาธิการเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองเลขาธิการหลายคน  ใหรองเลขาธิการที่เลขาธิการ 

มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  ถาเลขาธิการมิไดมอบหมายใหรองเลขาธิการผูใดรักษาราชการแทน  

ใหรองเลขาธิการที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนตามความในวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๑๗ ศอ.บต.  โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดแบงสวนงานภายใน  ศอ.บต. 

และกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความคลองตัวและความเหมาะสมกับ

ภารกิจของ  ศอ.บต.  เปนสําคัญ  โดยทําเปนประกาศของ  ศอ.บต.  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนจัดสงเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนไปปฏิบัติหนาที่ใน

หนวยงานภายในตามวรรคหนึ่งตามจํานวนที่เลขาธิการรองขอโดยเร็ว  และใหองคกรกลางบริหารงาน

บุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้นจัดใหหนวยงานของรัฐที่

จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานภายในของ  ศอ.บต.  มีอัตรากําลังทดแทนเทาจํานวน

อัตรากําลังที่จัดสงไป 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนแหงความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดีหรือหัวหนา 

สวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา  จะมอบอํานาจใหเลขาธิการเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได   

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เลขาธิการจะมอบอํานาจของตนและอํานาจที่เลขาธิการไดรับมอบตามวรรคหนึ่งใหแก 

รองเลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นก็ได  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดี  หรือ

หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดีข้ึนไป  ตองมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่

กําหนดใหเลขาธิการ  เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็ได 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวย 

สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงเปน

ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินส่ีสิบเกาคนดังตอไปนี้ 

(๑) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดละหนึ่งคน 

(๒) ผูแทนกํานันและผูใหญบานจังหวัดละหนึ่งคน 

(๓) ผูแทนกรรมการอิสลามประจาํจังหวัดและอิหมามประจํามัสยิดจังหวัดละหนึ่งคน  ผูแทน

เจาอาวาสในพระพุทธศาสนาจังหวัดละหนึ่งคน  และผูแทนศาสนาอื่นจํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนผูซ่ึงมีความรูความเขาใจในการพัฒนาสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  หรือวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดละหนึ่งคน 

(๕) ผูแทนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจังหวัด 

ละหนึ่งคน  ผูแทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ

จํานวนหนึ่งคน  และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนกลุมสตรีจังหวัดละหนึ่งคน 

(๗) ผูแทนหอการคาจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซ่ึงมีความรูความเขาใจเปนอยางดี  

ในดานเศรษฐกิจ  พาณิชย  อุตสาหกรรม  แรงงาน  หรือเกษตรกรรมจังหวัดละหนึ่งคน 

(๘) ผูแทนส่ือมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ  กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน

จํานวนหนึ่งคน 

(๙) ผูทรงคุณวุฒิอื่นซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐจํานวนไมเกินหาคน 

การแตงต้ังสมาชิกตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหแตงต้ังจากบุคคล 

ซ่ึงไดมาจากการเลือกกันเองหรือในแตละกลุมอาจเลือกบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแตงต้ังเปน

ผูแทนสมาชิกในประเภทของตนได 

หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  คาตอบแทน  และ

คาใชจายอื่น  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ศอ.บต.  กําหนดโดยความเห็นชอบของ  กพต.  ทั้งนี้  หลักเกณฑ

ในการไดมาซ่ึงสมาชิกใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของหญิงและชายประกอบดวย 

หลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสาม  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหเลขาธิการจัดทําบัญชีรายชื่อผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งเสนอนายกรัฐมนตรี   

เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเปนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน  รองประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตสองคน  และเลขานุการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน 

สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือนับแตวันที่สมาชิก

สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพนจากตําแหนงตามวาระ  แลวแตกรณี  

ในกรณีที่มีเหตุใด  ๆ  ทําใหการเลือกสมาชิกตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงส่ีสิบเกาคนแตมีจํานวนไม

นอยกวาส่ีสิบคน  ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต  แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตใหครบจํานวนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และใหสมาชิกที่ไดรับแตงต้ังในภายหลังนั้นอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๒๐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) เปนผูมคีวามประพฤติตามหลักการของศาสนาและมีจริยธรรมเปนที่ประจักษ 

(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ 

(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๕) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 

(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตวางลงไมวาดวยเหตุใด  ๆ  และยังมิไดมีการเลือกสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาที่

ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ใหดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังสมาชิกตามมาตรา  ๑๙  แทนสมาชิกที่พนจากตําแหนง   

ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว  และใหสมาชิกที่ไดรับแตงต้ังอยู

ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

จะไมดําเนินการเพื่อแตงต้ังสมาชิกข้ึนใหมแทนก็ได 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๙  สมาชิกสภาที่ปรึกษา  

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตมีมติใหพนจากตําแหนง

เพราะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหา

ของสมาชิกเทาที่มีอยู 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 

มาตรา ๒๓ สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  มีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่สํานักงาน  

สภาความมั่นคงแหงชาติจัดทําหรือปรับปรุงเพื่อเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณา 

(๒) ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  รวมมือ  และประสานงานกับ  ศอ.บต.  ในการปฏิบัติการ   

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ  ศอ.บต.  แลวรายงาน

ตอเลขาธิการ  และนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๔) ใหความเห็นในเร่ืองที่นายกรัฐมนตรี  หรือเลขาธิการเห็นวา  สมควรไดรับฟงความ

คิดเห็นของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประกอบการพิจารณาใน

การบริหาร  การพัฒนา  และการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) แสวงหาขอเท็จจริง  ขอมูลขาวสาร  หรือขอคิดเห็นจากแหลงตาง  ๆ  เพื่อใชประกอบการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 

(๖) เสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาในการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ 

ฝายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๑๒  และหากมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน

เรงดวน  ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตจะเสนอความเห็นไป

กอนก็ได  แลวรายงานใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทราบโดยเร็ว 

(๗) พิจารณาเรื่องรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับปญหาความไมเปนธรรมหรือไดรับ  

ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือการละเลย 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อการนี้อาจเชิญเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๘) แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและระเบียบอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

มาตรา ๒๔ ใหนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตตามคําส่ัง   

สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๖/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนนโยบายการบริหาร

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๔  จนกวาจะไดจัดทํานโยบายขึ้นใหมหรือปรับปรุง

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ ใหถือวายุทธศาสตรการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

(พ.ศ.  ๒๕๕๐  -  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ในสวนที่เกี่ยวกับดานการพัฒนา  เปนยุทธศาสตรดานการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๙  (๑)  จนกวาศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตจะจัดทํา

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตและยังมิไดมีการคัดเลือกผูแทนภาคประชาชนโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   

ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวย  กรรมการโดยตําแหนง   
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ที่เหลืออยูตามมาตรา  ๖  และปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและผูแทนภาคประชาชนซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

มาตรา ๒๗ ใหสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตตามคําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ทําหนาที่สภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี 

การแตงต้ังสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้

ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  

และมาตรา  ๒๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

มาตรา ๒๘ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง

และอัตรากําลัง   เฉพาะของศูนยอํ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา   ๒๖   

แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาเปนของศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ ใหโอนงบประมาณและหนี้สินของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรในสวนที่ เกี่ยวกับภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตาม

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาเปนของศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต

ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหผู ดํ ารงตําแหนงรองผูอํ านวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงต้ังรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และเชื่อมโยงสัมพันธกับตางประเทศ 

ท่ีมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  อีกท้ังมีสถานการณความไมสงบในบางพื้นท่ีของจังหวัดชายแดน

ภาคใตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ  จงึสมควรกาํหนดใหมี

กฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  เพ่ือใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักท่ีสามารถดําเนินการ 

บูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบ  มีเอกภาพทัง้ในเรือ่งนโยบาย  

ยุทธศาสตร  การบังคับบัญชา  และการปฏิบัติ  รวมทั้งการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
 


