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“ร่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. .... กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.”
๑. บทนำ
หากจะกล่าวถึง “มาตรการหรือแนวทางในการดับไฟใต้” แล้ว มาตรการ หรือ
แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ประการทีไ่ ด้เคยมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง
ก็มี อาทิ ข้อเสนอว่าด้วย “นครปัตตานี” และการใช้กลไกตาม “มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” รวมทัง้ หลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ที่มีหลักการสำคัญในการจัดวางโครงสร้าง
“องค์กรดับไฟใต้” คือ การจัดตั้งหน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในรูปแบบใหม่ ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ “การเมืองนำการทหาร”
ตามนโยบายของพรรคประชาธิปตั ย์ ตั้งแต่กอ่ นที่จะเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาล เพื่อบริหารจัดการ
ปัญ หาความไม่ส งบเรี ย บร้ อ ยในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อ ย่า งบู ร ณาการ โดยปั จ จุ บั น
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาในวาระทีส่ องของวุฒิสภา มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ดังนี้
๒. ความเป็นมาของ ศอ.บต.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อย่อว่า
“ศอ.บต.” (The Southern Border Province Administration Center – SBPAC)
เป็ น องค์ ก รพิ เ ศษ แต่ เ ดิ ม นั ้น ก่ อ ตั ้ง ขึ ้น ตามคำสั ่ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที ่ ๘/๒๕๒๔
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
สืบเนื่องมาจากแนวความคิดทีว่ ่า “การแก้ไขปัญหาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะใช้การปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องใช้การพัฒนานำการปราบปราม” พร้อมทัง้
ต้องสร้างเอกภาพในการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการพัฒนา และด้านการปราบปราม โดยกำหนดให้
ศอ.บต. รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา และตั้งกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ๔๓
หรือ พตท. ๔๓ รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ โดยให้ ศอ.บต. และ พตท.
๔๓ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของแม่ทัพภาคที่ ๔
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ....
กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.

ต่อมาในสมัยรัฐบาลชุดที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท
องค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่ได้กำหนดให้แม่ทัพภาคที่ ๔
เป็นผู้รบั ผิดชอบกำกับดูแลในพื้นที่ท้งั ด้านยุทธการ การป้องกันและการปราบปราม (พตท. ๔๓)
และการปฏิบัติการด้านสังคมจิตวิทยาและการพัฒนาพื้นที่ (ศอ.บต.) โดยคำสั่งดังกล่าว
ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เป็นองค์กรในระดับนโยบาย โดยยังคงให้มกี ารจัดตั้ง ศอ.บต. และ พทต. ๔๓

แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าทีภ่ ายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวง
มหาดไทย และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานของฝ่ายพลเรือน
และตำรวจ ส่วนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยจะมีกองทัพภาคที่ ๔ และกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ เป็นผู้รบั ผิดชอบกำกับดูแล กอ.รมน.
จังหวัด และ พตท. ๔๓ ทำให้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าทีค่ ล้ายกับเป็นรัฐบาลส่วนหน้าเพื่อ
อำนวยการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่เป็นพิเศษ โดยจำลองหน่วยงานอำนวยการ
ด้านแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนด้านบุคลากรของรัฐบาลกลางมารวมไว้ทีเ่ ดียวกัน
ซึ่งส่งผลให้สถานะและภารกิจของ ศอ.บต. มีความชัดเจนและมีเอกภาพต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบได้ดยี ง่ิ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ทำให้บงั เกิดผลในทางจิตวิทยา
ไปพร้อมกันด้วย กล่าวคือ ทำให้ประชาชนมีความรู้สกึ ว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและมีความมุ่งมั่น
ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ได้พจิ ารณาว่าสถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนัน้ ได้พฒ
ั นาไปในทางทีด่ ขี น้ึ มาก
จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๔๕ เรื่อง “การปรับปรุงการบริหารราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีหลักการคือ การดำเนินการ
ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจสู่ระบบบริหารราชการแบบปกติ โดยโอนอำนาจหน้าที่ของ
พตท. ๔๓ ไปเป็นของกองทัพภาคที่ ๔ และ กอ.รมน. ภาค ๔ และโอนอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าทีก่ ำกับดูแลการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะบูรณาการ อันเป็นการยุติบทบาทของ
“องค์กรพิเศษดับไฟใต้” ทีม่ ีผลงานอันพิสูจน์ได้ว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบ
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ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั บ ตั ้ง แต่ เริ ่ม ก่ อ ตั ้ง เมื ่อ ปี ๒๕๒๔
รวมระยะเวลาของ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ ยาวนานถึง ๒๑ ปี
โดยภายหลังการยุบ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กลับมีสถานการณ์ท่เี ลวร้ายลงเป็นลำดับ จนกลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านทีส่ รุปว่าเป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยเริ่มนับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗
ที่กองพันพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากยุบ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ เป็นระยะเวลา
ไม่ถงึ ๒ ปี เป็นเหตุให้รฐั บาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องจัดตั้ง “คณะกรรมการ
นโยบายเสริมสร้างสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้” (กสชต.) และ “กองอำนวยการเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กอ.สสส.จชต.) ขึ้น ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ
๓. โครงสร้าง ศอ.บต. ในปัจจุบัน
ศอ.บต. ในปัจจุบัน เกิดขึ้นในรัฐบาลที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง “การบริหารราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อจัดตั้ง ศอ.บต. และ พตท. ขึ้นอีกครั้ง โดยปัจจุบัน
ศอ.บต. เป็นเพียงหน่วยงานในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑๑ เท่านัน้ แต่ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการ
เป็นอย่างมาก ทัง้ เรื่องการบริหารแผนงาน และงบประมาณ ส่งผลต่อความคล่องตัว
ในการดำเนิน งาน นอกจากนี ้โ ครงสร้ า งทีเ่ ป็ น อยูย่ ัง ตรงกั น ข้ า มกั บ แนวความคิ ด ทีว่ ่ า
“การเมืองนำการทหาร” อันเป็นทีเ่ ชื่อได้ว่าเป็นแนวทางทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมในนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทำให้มีความพยายามเสนอ
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับโครงสร้าง ศอ.บต. หลายครั้ง เพียงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็น
เพื ่อ แก้ ไขปัญ หาทีเ่ กิ ด ขึ ้น จากเหตุ ก ารณ์ท ีก่ ระทบต่ อ ความมัน่ คงในราชอาณาจั ก รให้ เ ป็ น ไปตามอำนาจหน้ า ทีใ่ นมาตรา ๑๖
ในเขตพื้นทีใ่ ดพื้นทีห่ นึ่ง ให้ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชื่อ
อย่างอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะก็ได้
โครงสร้าง อัตรากำลัง การบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ การกำกับติดตามหรือบังคับบัญชาศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงาน
ทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีผ่ ู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและให้นำความในมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับศูนย์หรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม โดยให้อำนาจของ
ผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานนั้น”
มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามคำสัง่ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗ / ๒๕๔๙ เรือ่ ง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
เป็นศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้”.
๑
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวง/ทบวง/กรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง
สันติสุข จชต.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

- จ. ปัตตานี / กอ.รมน. ปน.
- จ. ยะลา / กอ.รมน.ยล.
- จ. นราธิวาส / กอ.รมน.นธ.
- จ. สตูล / กอ.รมน.สต.
- จ. สงขลา / กอ.รมน.สข.
(เฉพาะ อ.เทพา นาทวี จะนะ
และสะบ้าย้อย)

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง
สันติสุข จชต.

กองบัญชาการผสมพลเรือน
ตำรวจ ทหาร (พตท.)
กองกำลังทหาร
ที่ได้รับการจัดตั้ง
กองกำลังตำรวจ
ที่ได้รับการจัดตั้ง
ศูนย์ข่าวรวม
หน่วยงานอื่น
ที่ดำเนินการจัดตั้ง
สายการบริหารสั่งการ
สายการประสานงาน

(ที่มา รายงานประจำปี ๒๕๕๑ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

๔. ศอ.บต. ตามร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....๒
หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุม
ทัง้ ในด้านการกำหนดนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กล่าวคือทั้งในด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง การกำหนดหน่วยงานการขับเคลื่อน
อ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓.
๒
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ยุทธศาสตร์ การจัดองค์กรเพื่อดำเนินการบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นทีอ่ ย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ การบริหารงานในลักษณะพิเศษบางประการ
ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการกำหนดความเชื่อมโยงการบริหาร
จากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑) กำหนดบทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (มาตรา ๓)
๒) การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ต้องมีสาระสำคัญครอบคลุม
ทัง้ ด้ า นการพั ฒ นาและด้ า นความมั ่น คง เพื ่อ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ โดยนโยบายนั้นจะต้องมาจากความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ และประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการจัดทำนโยบายดังกล่าว
ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนประกอบด้วย (มาตรา ๔)

๒.๑ ด้านความมั่นคง เมื่อนโยบายเสริมสร้างสันติสขุ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ให้กองอำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ปรับปรุงแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการทีจ่ ัดทำขึ้น
ตามมาตรา ๗ (๒) และแผนการดำเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(มาตรา ๕)
๒.๒ ด้านการพัฒนา ให้ ศอ.บต. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ
กพต. เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ศอ.บต. ต้องจัดทำแผน
ปฏิบัตกิ ารที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมือ่ แผนปฏิบัติการได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
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แผนงานและโครงการ และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ปฏิบัตกิ ารนั้น ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา ศอ.บต. ต้องหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง (กอ.รมน.) ด้วย เพื่อให้แผน
ปฏิบัติการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง (มาตรา ๙)
๓) การจัดองค์กร แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
(๑) องค์กรระดับยุทธศาสตร์
กำหนดให้มคี ณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “กพต.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี
คนหนึง่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน
๒๒ คน และผูแ้ ทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ ๑ คน ซึ่งได้
รับการคัดเลือกโดยสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนา แผนงาน โครงการ การจัดตั้งงบประมาณ การกำหนดเขตพัฒนาพิเศษ เสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี และกำกับ เร่งรัด ติดตาม
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๖)

(๒) องค์กรระดับบริหาร
ให้จดั ตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า
“ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะทีไ่ ม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมี
อำนาจหน้าที่หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำ
แผนปฏิบัตกิ ารที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา และดำเนินการ
ตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงาน ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตาม
การปฏิบัตขิ องหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รบั ความเสียหายหรือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบที่ กพต. กำหนด
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ เป็นต้น
โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
ผู ้อ ำนวยการศูน ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“ผอ.ศอ.บต.” มีอำนาจหน้าทีก่ ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าทีข่ อง ศอ.บต. การสั่งการ
เร่งรัด ติดตามและประสานการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือนและ
หน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๘, ๙)
นอกจากนีใ้ ห้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง ทำหน้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีข่ อง
ศอ.บต. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบตั งิ านใน ศอ.บต.
ขึ้นตรงต่อ ผอ.ศอ.บต. โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนทีน่ ายกรัฐมนตรีกำหนด
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ และให้
เลขาธิการและรองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา ๑๔)
๔) การบริหารงาน ให้ ศอ.บต. มีการบริหารงานในลักษณะพิเศษบางประการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่น ดังนี้
(๑) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะและกำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้ (มาตรา ๑๐)
(๒) ให้ ศอ.บต. สามารถวางระเบียบเกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษต่าง ๆ เช่น เบีย้ เสีย่ งภัย
ค่าชดเชย ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และงานสารบรรณ ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ
(มาตรา ๑๗)
(๓) ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมอี ำนาจจัดแบ่งส่วนงาน
ภายใน ศอ.บต. และกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องส่วนงานดังกล่าว โดยทำเป็นประกาศของ
ศอ.บต. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทัง้ สามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายพลเรือนจัดส่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือน มาปฏิบตั งิ านที่ ศอ.บต. ได้ (มาตรา ๑๘)
(๔) ให้เลขาธิการมีอำนาจอนุมัตใิ ห้เลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพเิ ศษ
สำหรั บ เจ้ า หน้า ทีข่ องรั ฐ ฝ่ า ยพลเรื อ นซึ ่ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ทีใ่ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
นอกเหนือจากการอนุมัตขิ องผู้บงั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และในกรณีผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าวร้องเรียนว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา ให้เลขาธิการ
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มีอำนาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาชี้แจง
พร้อมด้วยสำนวนการสอบสวน นอกจากนี้ยังมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
ผูท้ มี่ ีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกระทำการอันอาจเป็นภัย
ต่อความมัน่ คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนออกจาก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ (มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๕)
(๕) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จะมอบอำนาจให้
เลขาธิการเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนก็ได้ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๙)

๕) การมีสว่ นร่วมของประชาชน ให้มสี ภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน ๔๙ คน ประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำ
มัสยิด ผู้แทนผู้ซ่งึ มีความรูค้ วามเข้าในการพัฒนาสังคม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ หรือวิถชี วี ติ ของ
ประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ผูแ้ ทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒอิ ่นื ซึ่งมิใช่ขา้ ราชการหรือ
ผู้ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการให้ความเห็นในนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จัดทำเพื่อเสนอสภาความมัน่ คงแห่งชาติพิจารณา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ
และประสานงานกับ ศอ.บต. รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ของ ศอ.บต. ตลอดจนพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ (มาตรา ๒๐, ๒๔)
๖) การกำหนดความเชือ่ มโยงการบริหารจากระบบเก่าเข้าสูร่ ะบบใหม่ ด้วยการ
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อัตรากำลัง
รวมทั้งงบประมาณและหนี้สนิ ของ กอ.รมน. ในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของ ศอ.บต. ตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นของ
ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัตินี้
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ĒÿéÜ ÿć÷ÖćøïĆÜÙĆïïĆâßć, .... ĒÿéÜ ÿć÷ÖćøðøąÿćîÜćî, Ýßê. Āöć÷ëċÜ ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš
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๕. บทสรุป
ดังนั้น หลักการของร่าÙงพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับนี้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดที่มี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่การแสดงความมุ่งมั่นเป็นสัญญา
ประชาคมให้ปรากฏต่อสาธารณะในหลาย ๆ โอกาส และเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ได้กำหนด
ไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้จนกระทั่งร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ได้ผา่ นความ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้
โดยเมือ่ ได้พิจารณารายละเอียดและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนีแ้ ล้วจะพบว่ามีบทบัญญัติทจี่ ะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยูห่ ลายประการ ไม่ว่าในเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยครอบคลุมทั้งงานในมิตดิ า้ นการเมืองและด้านการทหาร ประการที่สำคัญคือ
สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้เอง รวมทั้งมีมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
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ข้าราชการในพื้นที่ การสั่งเจ้าหน้าที่ท่มี ีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกจากพื้นที่ ตลอดจน
มีลักษณะการดำเนินการแบบปรองดอง สมานฉันท์ สันติวิธี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล จึงทำให้เป็นทีเ่ ชื่อได้ว่า
หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายแล้ว แม้จะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ทงั้ หมดก็ตาม แต่ก็น่าจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พอสมควร หรือหาก
เปรียบเทียบกับการรักษาโรคด้วยยาก็นับว่าเป็นยาขนานใหม่ทเี่ คยรักษาได้ถูกโรค
มาแล้วในอดีต ประกอบด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีเ่ กิดขึ้นนัน้ มีความยืดเยือ้ มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้ว มีการเปลี่ยนรัฐบาล
ไปแล้วหลายชุด มีการปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายยุทธศาสตร์ เปลีย่ นผูร้ บั ผิดชอบ
ไปแล้วหลายองค์กรด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและไม่อาจจะ
สงบลงได้โดยเร็ววัน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ ต่อ
การบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความผาสุกและสันติแก่พี่น้อง
ประชาชนคนไทยในแผ่นดินปลายด้ามขวานของแผนที่ประเทศไทยสืบไป

เอกสารอ้างอิง

• นางสาวเพ็ญภัค จันโทริ, การศึกษาโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์ ภาควิชาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐.
• นายวีรศักดิ์ อุปสิทธิ์, บทบาทศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์
ภาควิชาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๕.
• กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๑/๒๕๕๒), สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒.
• กลุม่ งานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติศนู ย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๐/๒๕๕๐), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
๒๕๕๐.
• กลุม่ งานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
(อ.พ. ๑/๒๕๕๓), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๓.
• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
• พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑.
• www.isranews.org/isranews/ (เว็บไซต์ศนู ย์ขา่ วอิศรา สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย).
• www.sbpac.go.th/index.php (เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้).
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