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พระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ
“ฝายพลเรือน” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ไมใชฝายทหาร ฝายอัยการ หรือฝายตุลาการ
และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชเจาหนาที่ฝายทหาร ฝายอัยการ หรือฝายตุลาการ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
มาตรา ๔ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่คณะรัฐมนตรีใ หความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ แลวใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทุกรอบระยะเวลาสามปหรือในกรณีที่มีความจําเปน
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาใหเร็วกวานั้นก็ได
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมี
สาระสําคัญครอบคลุม ทั้งดานการพัฒนาและดานความมั่น คงและเพื่อ ใหไดน โยบายที่มาจากความ
ต อ งการและสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ศาสนา วั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ ชาติ พั น ธุ
และประวัติศาสตรทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในการจัดทํา
นโยบายตามวรรคหนึ่ง และการทบทวนและปรับปรุงตามวรรคสาม ตองนําความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคสวนไปใชในการจัดทํา การทบทวนและปรับปรุงดวย
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคสี่ ที่สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติจัดทําหรือปรับปรุง ตองใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พิจารณาใหความเห็น และสภาความมั่นคงแหงชาติตองนําความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณา
จัดทําหรือปรับปรุงดวย
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มาตรา ๕ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปรับปรุงแผนและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและดําเนินการที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๗ (๒) และแผนการดําเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒)
แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาตามมาตรา ๔
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดย
ยอวา “กพต.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนรองประธาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิช ย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และผูแทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดละหนึ่งคน
ซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนกรรมการ
ผูแ ทนภาคประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใตต ามวรรคหนึ่ง ตอ งมีคุณ สมบั ติแ ละไม มี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และใหดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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มาตรา ๗ ให กพต. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่ ศอ.บต. เสนอ
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษที่ ศอ.บต. เสนอ
(๔) พิจารณาเสนอแนะหน วยงานของรัฐ ให จัด ทํา แผนพั ฒนา แผนงาน และโครงการ
พรอมดวยงบประมาณในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
(๕) กํากับ เรงรัด ติดตาม แกไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๖) เสนอแนะแนวทางการแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคในเขตจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ตอคณะรัฐมนตรี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
(๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง กพต. หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การประชุมของ กพต. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบที่ กพต. กําหนด
มาตรา ๘ ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา “ศอ.บต.”
เปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐ มนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐ านะเปน
นิติบุคคล และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
การบริหารราชการของ ศอ.บต. ถามิไ ดบัญญัติไวเปน อยางอื่น ในพระราชบัญญัตินี้หรื อ
คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
มาตรา ๙ ให ศอ.บต. มีอํานาจหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตดังตอไปนี้
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(๑) จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอ กพต. ใหความเห็นชอบ
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) เสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในดานการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการตาม (๒)
(๔) ดําเนินการตามแผนงานและโครงการตอเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หนวยงาน
ของรัฐไมอาจดําเนินการตอไปได ซึ่งหากไมดําเนินการจะสงผลเสียตอการแกไขปญหาตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๕) กํากับ เรงรัด และติดตามการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหเปน ไปตาม
แผนปฏิบัติการตาม (๒)
(๖) คุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน โดยการรับเรื่องราวรองทุกข
ใหความชวยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบและแกไข
ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ
(๗) ใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบที่
กพต. กําหนด ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิประโยชนที่ผูนั้นไดรับตามกฎหมายอื่น
(๘) เสนอแนะมาตรการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอคณะรัฐมนตรี
(๙) เสนอแนะหรือแนะนําตอหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงคของเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งจะสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งดําเนินการใหมีการพัฒนาเจาหนาที่
ของรัฐฝายพลเรือ นซึ่งปฏิบัติหนาที่ใ นจังหวัดชายแดนภาคใต และบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐฝายพลเรือนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
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(๑๐) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
(๑๑) สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาแกคนไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(๑๒) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๑๓) ประชาสัมพันธนโยบาย และการดําเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจอัน ดีแ กคนไทยทั้งในและ
ตางประเทศ
(๑๔) รวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความสัมพันธ ความเขาใจอันดีและ
ประสานงานในโครงการ ความรวมมือ ความชวยเหลือ และการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตกบั ตางประเทศ ทั้งนี้ ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทาง
หรือนโยบายที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดไว
(๑๕) สงเสริม แนวคิดดานพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมแหงชาติ
รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๑๖) ปฏิบั ติการอื่น ตามที่กฎหมายกํา หนดใหเ ปน อํ านาจหน าที่ข อง ศอ.บต. หรือ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ศอ.บต. อาจวางระเบียบเพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง ศอ.บต. กับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของได
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตาม (๑) ใหใชไดเปนเวลาสามป
แผนปฏิบัติการตาม (๒) เมื่อคณะรัฐ มนตรีใ หความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวของจัดทําแผนงานและโครงการ และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเปน ไปตาม
แผนปฏิบัติการนั้น
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม (๒) ให ศอ.บต. หารือกับหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแ ล
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงดวย เพื่อใหแผนปฏิบัติการดังกลาวสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานความ
มั่นคงตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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มาตรา ๑๐ ในกรณีจํ าเปน เพื่ อประโยชน ใ นการแกไ ขป ญหาในจั งหวัด ชายแดนภาคใต
ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจกําหนดใหเขตพื้น ที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต
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. ใหความเห็น ชอบกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐ ใชเปน แนวทางในการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและให
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา
มาตรา ๑๑ ให ศอ.บต. จัดทําสรุปสถานการณ ปญหา และอุปสรรคในการแกไขปญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งป และใหคณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏแกเลขาธิการหรือโดยการเสนอของสภาที่ปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใตวาเจาหนาที่ ของรัฐ ฝ ายพลเรื อ นผูใ ดมี พฤติกรรม
ไมเหมาะสมจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมแกประชาชนหรือความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต หรือกระทําการอัน อาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรื อ
สวัสดิภาพของประชาชน ใหเลขาธิการมีอํ านาจสั่ง ใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้น ออกจากพื้ น ที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต และใหแจงหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหไปรายงานตัวยังหนวยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง ในการนี้
ใหหนวยงานของรัฐ เจาสังกัดดังกลาวดําเนินการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นพนจากตําแหนง
หนาที่หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว และในกรณีที่มีมูลความผิดทาง
วินัยใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
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วาดวยการนั้นตอไป และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลว ใหแจงใหเลขาธิการทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดทางวินัย
เจาหนาที่ข องรัฐ ซึ่งไดรับคํ าสั่งใหออกจากพื้น ที่ต ามวรรคหนึ่ ง มีสิทธิ อุทธรณคําสั่ งของ
เลขาธิการตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
การสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐออกจากพื้นที่และการกลับเขามาดํารงตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่ใ นจังหวัดชายแดนภาคใตของเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อ นไข
และระยะเวลา ที่ กพต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนหรือซึ่งเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูใ ดมีพฤติกรรมหรือกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือผูที่
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้นภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงาน
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกลาวรองเรียนวา ไมไดรับความเปน ธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา เลขาธิการอาจให
พนักงานสอบสวนหรื อหัว หนาพนักงานสอบสวนผูรั บผิดชอบมาชี้แ จง หากเห็น วาผูต องหาหรื อ
ผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนคดีอาญาจริง ใหเลขาธิการแจงหัวหนาของพนักงาน
สอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการใหเกิดความเปนธรรมตอไป
มาตรา ๑๔ ใหมีเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวง รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ ศอ.บต. และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน
และลูกจางซึ่งปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยจะใหมีรองเลขาธิการตามจํานวน
ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได
ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ให น ายกรั ฐ มนตรี เป น ผู นํ าความกราบบั งคมทู ล เพื่ อโปรดเกล า ฯ แต งตั้ ง เลขาธิ การและ
รองเลขาธิการ และใหเลขาธิการและรองเลขาธิการพนจากตําแหนง
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มาตรา ๑๕ ใหเลขาธิการมีอํานาจอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปเปนกรณีพิเศษสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต นอกเหนือจากการอนุมัติของ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ ไม มีผู ดํา รงตํ าแหน งเลขาธิ ก าร หรื อมี แ ต ไม อ าจปฏิ บัติ หน าที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองเลขาธิการหลายคน ใหรองเลขาธิการที่เลขาธิการ
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาเลขาธิการมิไดมอบหมายใหรองเลขาธิการผูใดรักษาราชการแทน
ใหรองเลขาธิการที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแ ตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๑๗ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดแบงสวนงานภายใน ศอ.บต.
และกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความคลองตัวและความเหมาะสมกับ
ภารกิจของ ศอ.บต. เปนสําคัญ โดยทําเปนประกาศของ ศอ.บต. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให หน ว ยงานของรั ฐ ฝา ยพลเรื อ นจั ด สง เจา หน า ที่ข องรั ฐ ฝา ยพลเรื อ นไปปฏิ บั ติห น าที่ ใ น
หนวยงานภายในตามวรรคหนึ่งตามจํานวนที่เลขาธิการรองขอโดยเร็ว และใหองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่เชน เดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้นจัดใหหนวยงานของรัฐ ที่
จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานภายในของ ศอ.บต. มีอัตรากําลังทดแทนเทาจํานวน
อัตรากําลังที่จัดสงไป
มาตรา ๑๘ เพื่ อประโยชน แ ห ง ความคล องตัว และประสิ ทธิ ภาพในการบริห ารราชการ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการซึ่งดํ ารงตําแหนงเที ยบเทา จะมอบอํานาจใหเลขาธิการเปน ผูปฏิบัติ ราชการแทนก็ไ ด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เลขาธิ การจะมอบอํ านาจของตนและอํ า นาจที่เ ลขาธิ การได รับ มอบตามวรรคหนึ่ ง ให แ ก
รองเลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นก็ได ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดีขึ้น ไป ตองมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่
กําหนดใหเลขาธิการ เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๑๙ ใหมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินสี่สิบเกาคนดังตอไปนี้
(๑) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดละหนึ่งคน
(๒) ผูแทนกํานันและผูใหญบานจังหวัดละหนึ่งคน
(๓) ผูแทนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหมามประจํามัสยิดจังหวัดละหนึ่งคน ผูแทน
เจาอาวาสในพระพุทธศาสนาจังหวัดละหนึ่งคน และผูแทนศาสนาอื่นจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูแทนผูซึ่งมีความรูความเขาใจในการพัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดละหนึ่งคน
(๕) ผูแทนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจังหวัด
ละหนึ่งคน ผูแทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
จํานวนหนึ่งคน และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจํานวนหนึ่งคน
(๖) ผูแทนกลุมสตรีจังหวัดละหนึ่งคน
(๗) ผูแทนหอการคาจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งมีความรูความเขาใจเปนอยางดี
ในดานเศรษฐกิจ พาณิชย อุตสาหกรรม แรงงาน หรือเกษตรกรรมจังหวัดละหนึ่งคน
(๘) ผูแ ทนสื่อ มวลชนในกิจการหนังสือพิมพ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศ น
จํานวนหนึ่งคน
(๙) ผูทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐจํานวนไมเกินหาคน
การแตงตั้งสมาชิกตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหแตงตั้งจากบุคคล
ซึ่งไดมาจากการเลือกกัน เองหรือในแตละกลุมอาจเลือกบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแตงตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกในประเภทของตนได
หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกตามวรรคหนึ่ง คาตอบแทน และ
คาใชจายอื่น ใหเปนไปตามระเบียบที่ ศอ.บต. กําหนดโดยความเห็นชอบของ กพต. ทั้งนี้ หลักเกณฑ
ในการไดมาซึ่งสมาชิกใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของหญิงและชายประกอบดวย
หลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ใหเลขาธิการจัดทําบัญ ชีรายชื่อผูซึ่งไดรับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งเสนอนายกรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกัน เองเปนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน รองประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตสองคน และเลขานุการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน
สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือนับแตวันที่สมาชิก
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพนจากตําแหนงตามวาระ แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหการเลือกสมาชิกตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงสี่สิบเกาคนแตมีจํานวนไม
นอยกวาสี่สิบคน ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหครบจํานวนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และใหสมาชิกที่ไดรับแตงตั้งในภายหลังนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๒๐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใตตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปนผูมคี วามประพฤติตามหลักการของศาสนาและมีจริยธรรมเปนที่ประจักษ
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่ตํ า แหนง สมาชิ กสภาที่ ปรึ ก ษาการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาที่
ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
ใหดําเนิน การคัดเลือกและแตงตั้งสมาชิกตามมาตรา ๑๙ แทนสมาชิกที่พน จากตําแหน ง
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว และใหสมาชิกที่ไดรับแตงตั้งอยู
ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซึ่งตนแทน เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไมดําเนินการเพื่อแตงตั้งสมาชิกขึ้นใหมแทนก็ได
มาตรา ๒๒ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 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) ใหความเห็น ในเรื่องที่น ายกรัฐ มนตรี หรือเลขาธิการเห็น วา สมควรไดรับฟงความ
คิดเห็นของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประกอบการพิจารณาใน
การบริหาร การพัฒนา และการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๕) แสวงหาขอเท็จจริง ขอมูลขาวสาร หรือขอคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ เพื่อใชประกอบการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(๖) เสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาในการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ
ฝายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา ๑๒ และหากมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน
เรงดวน ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตจะเสนอความเห็นไป
กอนก็ได แลวรายงานใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทราบโดยเร็ว
(๗) พิจารณาเรื่องรอ งเรียนของประชาชนที่เ กี่ยวกับป ญหาความไมเป น ธรรมหรือไดรั บ
ความเดือ ดร อ นอั น เนื่ องมาจากการปฏิ บั ติ ห รือ ละเวน การปฏิ บั ติ ห นา ที่ โ ดยมิ ช อบหรื อ การละเลย
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการนี้อาจเชิญเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๘) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและระเบียบอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
มาตรา ๒๔ ให น โยบายเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต ามคํ า สั่ ง
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 เปน ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา ๙ (๑) จนกวาศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตจะจัดทํา
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ในระหวางที่ยังมิไดแ ตงตั้งประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใตและยังมิไดมีการคัดเลือกผูแทนภาคประชาชนโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใตเ ปน กรรมการยุทธศาสตรดา นการพั ฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต
ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง
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ที่เหลืออยูตามมาตรา ๖ และปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและผูแ ทนภาคประชาชนซึ่งได รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
มาตรา ๒๗ ใหสภาที่ปรึ กษาเสริม สรา งสัน ติ สุขจั งหวัด ชายแดนภาคใต ตามคําสั่ง สํานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๓๐ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทํ า หนา ที่ สภาที่ ปรึ ก ษา
การบริ หารและการพั ฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ไปพลางก อ นจนกว าจะมี
การแตงตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙
และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต
มาตรา ๒๘ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
และอั ต รากํ า ลั ง เฉพาะของศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต ามมาตรา ๒๖
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป น ของศู น ย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ใหโอนงบประมาณและหนี้สิน ของกองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจั ก รในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต าม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเปนของศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูน ยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรัก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามพระราชบัญญัตินี้
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ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ตามพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูใ นวัน กอ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งรองเลขาธิการศูน ยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่ พื้ น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต
เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธกับตางประเทศ
ที่มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณความไมสงบในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ จึงสมควรกําหนดใหมี
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักที่สามารถดําเนินการ
บูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบ มีเอกภาพทัง้ ในเรือ่ งนโยบาย
ยุทธศาสตร การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

