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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๔/๒๕๔๘
เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
และคณะที่ปรึกษา
ตามที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้
๑. ใหผูปฏิบัติงานในกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
มีหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชกําหนดดังกลาว กฎหมายที่โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี
และกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ ทั้งนี้ เทาที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานใหสถานการณ
ฉุกเฉินยุติลง
ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกําหนด
มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เวนแตการใชอํานาจสอบสวนตองเปนพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนง
ตั้ ง แต ร ะดั บ ๓ เจ า หน า ที่ ฝ า ยทหารซึ่ ง มี ย ศตั้ ง แต ร อ ยตรี หรื อ เจ า หน า ที่ ฝ า ยตํ า รวจซึ่ ง มี ย ศตั้ ง แต
รอยตํารวจตรีขึ้นไป
๒. ใหแมทัพภาคที่ ๔ เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน และใหมีอํานาจ
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. พนักงานเจาหนาที่ตาม ๑. ผูใดจะใชอํานาจหนาที่ในเรื่องใดไดเพียงใด การแบงหนาที่
การปฏิบัติงานระหวางพนักงานเจาหนาที่ตาม ๑. กับหนวยงานเดิมตามกฎหมายที่โอนมาเปนของ
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ กฎหมายที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู รั ก ษาการ รวมทั้ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
เจาหนาที่นั้น ใหเปนไปตามที่หัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด ทั้งนี้ ตองอยูภายใตขอบเขตการใชอํานาจ
หนาที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีผูกํากับการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณฉุกเฉินกําหนดดวย
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ในการกํ า หนดให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม ๑. ใช อํ า นาจใดตามกฎหมายที่ น ายกรั ฐ มนตรี
เป น ผู รั ก ษาการ ให หั ว หน า ผู รั บ ผิ ด ชอบรายงานให น ายกรั ฐ มนตรี ท ราบและแจ ง ให ห น ว ยงานเดิ ม
ตามกฎหมายนั้นทราบดวย
๔. ในการใชอํานาจปฏิบัติหนาที่ ใหผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
และพนักงานเจาหนาที่ถือหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) การใชอํานาจกําหนดการหามหรือการใหกระทําตามขอกําหนดนี้จะตองคํานึงถึง
หลักนิติธรรม กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูบริสุทธิ์ใหนอยที่สุด และสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนทุกศาสนา
(ข) ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีผูไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหกํากับการปฏิบัติงาน
ตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน สั่งการแตกตางไปจากที่ผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใตไดสั่งการไว ใหผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตและพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติตามการสั่งการนั้นของรองนายกรัฐมนตรีโดยพลัน
๕. ใหมีคณะที่ปรึกษาคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต” (กสชต.) โดยมีองคประกอบดังนี้
(๑) รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย)
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
(๔) รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
(๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
รองประธานกรรมการ
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการ
(๗) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๑๑) ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
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(๑๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการ
และสังคมแหงชาติ
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
กรรมการ
(๑๕) ผูบัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการ
(๑๖) ผูบัญชาการทหารบก
กรรมการ
(๑๗) ผูบัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
(๑๘) ผูบัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
(๑๙) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
(๒๐) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการ
(๒๑) หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
ตามที่ประธานเห็นสมควร
(๒๒) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรรมการและเลขานุ ก ารร ว ม
(๒๓) รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการและเลขานุ ก ารร ว ม
(พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ)
(๒๔) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการรวม
ที่ไดรับมอบหมาย
(๒๕) อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการและเลขานุการรวม
(๒๖) รองเสนาธิการทหารบก ที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการรวม
ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของหัวหนาผูรับผิดชอบ
ในการแกไขสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดนี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

