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“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด 
ชายแดนใต้ พ.ศ. .... กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
หากจะกล่าวถึง “มาตรการหรือแนวทางในการดับไฟใต้” แล้ว มาตรการ หรือ 

แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ประการทีไ่ด้เคยมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง 
กมี็ อาทิ ขอ้เสนอว่าด้วย “นครปตัตาน”ี และการใชก้ลไกตาม “มาตรา ๒๑ แหง่พระราชบญัญัติ 
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” รวมท้ังหลักการของร่างพระราชบัญญัต ิ
การบรหิารราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต ้พ.ศ. .... ท่ีมีหลกัการสำคญัในการจัดวางโครงสร้าง 
“องค์กรดับไฟใต้” คอื การจัดต้ังหนว่ยงานศูนย์อำนวยการบรหิารราชการจังหวดัชายแดน 
ภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในรปูแบบใหม ่ท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อรองรบัยุทธศาสตร ์“การเมอืงนำการทหาร” 
ตามนโยบายของพรรคประชาธปิตัย์ ตั้งแตก่อ่นท่ีจะเขา้มาเปน็ผู้นำรฐับาล เพื่อบรหิารจดัการ 
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ โดยปัจจุบัน 
รา่งพระราชบัญญัตฉิบับดงักล่าวไดผ้า่นความเหน็ชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในระหวา่ง 
การพิจารณาในวาระทีส่องของวุฒิสภา มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้ จึงขอเสนอ 
บทความเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งในอดีต ปัจจุบัน  
และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ดังน้ี 

๒. ความเป็นมาของ ศอ.บต.
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อย่อว่า  

“ศอ.บต.” (The Southern Border Province Administration Center – SBPAC) 
เป็นองค์กรพิเศษ แต่เดิมนั ้นก่อตั ้งขึ ้นตามคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ ๘/๒๕๒๔ 
ลงวันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 
สืบเนื่องมาจากแนวความคิดทีว่่า “การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะใช้การปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องใช้การพัฒนานำการปราบปราม” พร้อมทัง้ 
ต้องสร้างเอกภาพในการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดนโยบาย 
ในการแกไ้ขปัญหาออกเป็น ๒ ดา้น คอื ดา้นการพฒันา และดา้นการปราบปราม โดยกำหนดให ้
ศอ.บต. รบัผิดชอบในเรื่องการพฒันา และตั้งกองบญัชาการผสมพลเรอืน ตำรวจ ทหาร ท่ี ๔๓ 
หรือ พตท. ๔๓ รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ โดยให้ ศอ.บต. และ พตท. 
๔๓ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของแม่ทัพภาคที่ ๔ 
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 ต่อมาในสมัยรัฐบาลชุดที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี ที ่๕๖/๒๕๓๙ ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท 
องคก์รเพื่อแกไ้ขปัญหาความม่ันคงจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากเดมิท่ีไดก้ำหนดใหแ้มทั่พภาคท่ี ๔  
เป็นผู้รบัผดิชอบกำกบัดแูลในพื้นท่ีท้ังดา้นยุทธการ การปอ้งกนัและการปราบปราม (พตท. ๔๓)  
และการปฏิบัติการด้านสังคมจิตวิทยาและการพัฒนาพื้นที ่ (ศอ.บต.) โดยคำสั่งดังกล่าว 
ได้กำหนดใหมี้การจดัตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการเพ่ือแกไ้ขปญัหาความมั่นคงในจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้” เป็นองคก์รในระดบันโยบาย โดยยังคงใหม้กีารจดัตั้ง ศอ.บต. และ พทต. ๔๓  

แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าทีภ่ายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวง 
มหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของฝ่ายพลเรือน 
และตำรวจ ส่วนงานดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยจะมีกองทัพภาคท่ี ๔ และกองอำนวยการ 
รกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ เปน็ผู้รบัผดิชอบกำกับดูแล กอ.รมน. 
จังหวัด และ พตท. ๔๓ ทำให้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าทีค่ล้ายกับเป็นรัฐบาลส่วนหน้าเพื่อ 
อำนวยการในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาในพื้นท่ีเปน็พเิศษ โดยจำลองหนว่ยงานอำนวยการ 
ด้านแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนด้านบุคลากรของรัฐบาลกลางมารวมไว้ทีเ่ดียวกัน 
ซึ่งส่งผลให้สถานะและภารกิจของ ศอ.บต. มีความชัดเจนและมีเอกภาพต่อการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนท่ีรับผิดชอบได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังทำให้บังเกิดผลในทางจิตวิทยา 
ไปพรอ้มกนัดว้ย กลา่วคอื ทำใหป้ระชาชนมีความรู้สกึวา่รฐับาลมีความหว่งใยและมีความมุ่งมั่น 
ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ได้พิจารณาว่าสถานการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะน้ันได้พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนมาก  
จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๔๕ เรื่อง “การปรับปรุงการบริหารราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีหลักการคือ การดำเนินการ 
ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจสู่ระบบบริหารราชการแบบปกติ โดยโอนอำนาจหน้าที่ของ 
พตท. ๔๓ ไปเปน็ของกองทัพภาคท่ี ๔ และ กอ.รมน. ภาค ๔ และโอนอำนาจหนา้ท่ีของ ศอ.บต.  
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหาร 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะบูรณาการ อันเป็นการยุติบทบาทของ 
“องค์กรพิเศษดับไฟใต้” ทีม่ีผลงานอันพิสูจน์ได้ว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบ 
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั ้งแต่เริ ่มก่อตั ้งเมื ่อปี ๒๕๒๔ 
รวมระยะเวลาของ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ ยาวนานถึง ๒๑ ปี

 โดยภายหลังการยุบ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้กลบัมสีถานการณท์ี่เลวรา้ยลงเปน็ลำดับ จนกลายเปน็หน่ึงในทฤษฎขีองผู้เชี่ยวชาญ 
หลายท่านทีส่รุปว่าเป็นสาเหตุสำคัญทีท่ำให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 
ภาคใตเ้กดิความรนุแรงขึ้นอีกครั้ง โดยเริ่มนับตั้งแตเ่หตกุารณป์ลน้ปนืเมื่อวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๔๗  
ที่กองพันพัฒนาที ่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
เปน็จดุเริ่มตน้ ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่วเกดิขึ้นภายหลงัจากยุบ ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ เปน็ระยะเวลา 
ไม่ถงึ ๒ ป ีเปน็เหตใุหร้ฐับาล พ.ต.ท. ทักษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีตอ้งจดัตั้ง “คณะกรรมการ 
นโยบายเสรมิสรา้งสนัติสขุจงัหวัดชายแดนภาคใต้” (กสชต.) และ “กองอำนวยการเสรมิสรา้ง 
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กอ.สสส.จชต.) ขึ้น ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๘ ลงวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แตอ่ย่างไรกด็ ีสถานการณก์ารกอ่ความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ

๓.  โครงสร้าง ศอ.บต. ในปัจจุบัน
 ศอ.บต. ในปัจจบัุน เกดิขึ้นในรฐับาลท่ีม ีพลเอก สรุยุทธ ์จุลานนท์ เปน็นายกรฐัมนตร ี

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตร ีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง “การบรหิารราชการในจงัหวัดชายแดน 
ภาคใต้” ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อจัดตั้ง ศอ.บต. และ พตท. ขึ้นอีกครั้ง โดยปัจจุบัน 
ศอ.บต. เปน็เพียงหน่วยงานในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการรักษา 
ความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑๑ เทา่นัน้ แต่ไมม่ีสถานะเป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการ 
เป็นอย่างมาก ทัง้เรื ่องการบริหารแผนงาน และงบประมาณ ส่งผลต่อความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน นอกจากนี ้โครงสร้างทีเ่ป็นอยูย่ ังตรงกันข้ามกับแนวความคิดทีว่่า 
“การเมืองนำการทหาร” อันเป็นทีเ่ชื่อได้ว่าเป็นแนวทางทีถู่กต้องและเหมาะสมในนโยบาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทำให้มีความพยายามเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับโครงสร้าง ศอ.บต. หลายครั้ง เพียงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

๑ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็น 
เพื ่อแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ ้นจากเหตุการณ์ทีก่ระทบต่อความมัน่คงในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามอำนาจหน้าทีใ่นมาตรา ๑๖ 
ในเขตพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่ง ให้ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานทีเ่รียกชื่อ
อย่างอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะก็ได้

โครงสร้าง อัตรากำลัง การบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ การกำกับติดตามหรือบังคับบัญชาศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงาน 
ทีเ่รียกชื ่ออย่างอืน่ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีผู่ ้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนด โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและให้นำความในมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับศูนย์หรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม โดยให้อำนาจของ 
ผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานนั้น”

มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๐๗ / ๒๕๔๙ เร่ือง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เป็นศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้”.
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๔. ศอ.บต. ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....๒ 
หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 

ทัง้ในด้านการกำหนดนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กล่าวคอืท้ังในดา้นการพฒันาและด้านความม่ันคง การกำหนดหน่วยงานการขบัเคลื่อน 

๒ อ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓.

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

กองบัญชาการผสมพลเรือน
ตำรวจ ทหาร (พตท.)

กองกำลังทหาร
ที่ได้รับการจัดตั้ง

กองกำลังตำรวจ
ที่ได้รับการจัดตั้ง

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง

สันติสุข จชต.

กระทรวง/ทบวง/กรม

- 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)
หน่วยงานอื่น

ที่ดำเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานอื่น

ศูนย์ข่าวรวม

สายการบริหารสั่งการ
สายการประสานงาน

(ที่มา  รายงานประจำปี ๒๕๕๑ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้าง

สันติสุข จชต.
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ยุทธศาสตร ์การจดัองคก์รเพื่อดำเนนิการบรูณาการเกี่ยวกบัการพฒันาและแกไ้ขปญัหา 
ในพื้นทีอ่ย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ การบริหารงานในลักษณะพิเศษบางประการ 
ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการกำหนดความเชื่อมโยงการบริหาร
จากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

 ๑) กำหนดบทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัด 
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (มาตรา ๓)

 ๒) การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำ 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงต้องมีสาระสำคัญครอบคลุม 
ทัง้ด้านการพัฒนาและด้านความมั ่นคง เพื ่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ โดยนโยบายนั้นจะต้องมาจากความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของประชาชน ศาสนา วฒันธรรม อตัลกัษณ ์ชาตพินัธุ์ และประวตัศิาสตรท้์องถิ่นในพื้นท่ี 
จงัหวัดชายแดนภาคใต ้และแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รฐั ในการจัดทำนโยบายดงักลา่ว 
ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนประกอบด้วย (มาตรา ๔)

 ๒.๑ ด้านความมั่นคง เม่ือนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุในพื้นท่ีจังหวดัชายแดน 
ภาคใต้ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) ปรับปรุงแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการทีจั่ดทำขึ้น 
ตามมาตรา ๗ (๒) และแผนการดำเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
การรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวกบัจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบรหิารและพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(มาตรา ๕)

 ๒.๒ ด้านการพฒันา ให้ ศอ.บต. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบรหิารและพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 
กพต. เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ศอ.บต. ต้องจัดทำแผน
ปฏิบัติการท่ีจะดำเนินการในจังหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ปน็ไปตามยุทธศาสตรด์า้นการ 
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมือ่แผนปฏิบัติการได้รับ 
ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ 
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แผนงานและโครงการ และใหส้ำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผน
ปฏิบัตกิารนั้น ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา ศอ.บต. ต้องหารือกบั
หัวหน้าหน่วยงานท่ีกำกบัดแูลยุทธศาสตรด์า้นความม่ันคง (กอ.รมน.) ดว้ย เพื่อใหแ้ผน
ปฏิบัติการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง (มาตรา ๙)

 ๓) การจัดองค์กร แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
   (๑)  องค์กรระดับยุทธศาสตร์ 
   กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “กพต.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
คนหนึง่ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน  
๒๒ คน และผูแ้ทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ ๑ คน ซึ่งได้
รับการคัดเลือกโดยสภาทีป่รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวกับการใหค้วามเหน็ชอบยุทธศาสตรด์า้นการ 
พัฒนา แผนงาน โครงการ การจัดตั้งงบประมาณ การกำหนดเขตพัฒนาพิเศษ เสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๖)

   (๒) องค์กรระดับบริหาร
   ใหจ้ดัตั้งศูนยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต ้เรยีกโดยยอ่วา่ 

“ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะทีไ่ม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี โดยมี 
อำนาจหน้าท่ีหลักในการจดัทำยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัทำ
แผนปฏิบัตกิารท่ีจะดำเนินการใหเ้ปน็ไปตามยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา และดำเนนิการ 
ตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงาน ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตาม 
การปฏิบัตขิองหน่วยงานของรฐัฝา่ยพลเรอืนใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตักิาร คุ้มครองสทิธ ิ
เสรภีาพและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ตรวจสอบและแก้ไขปญัหาพฤตกิรรม
ท่ีไม่เหมาะสมของเจา้หน้าท่ีของรฐั ใหค้วามชว่ยเหลอืเยียวยาผู้ไดร้บัความเสยีหายหรอื
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบที่ กพต. กำหนด 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องในการเสริมสร้าง 
ความสัมพนัธ์ และประสานงานในโครงการ ความรว่มมือ ความชว่ยเหลอื และการแกไ้ข 
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ เป็นต้น 

  โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น 
ผู ้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า  
“ผอ.ศอ.บต.” มีอำนาจหน้าทีก่ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าทีข่อง ศอ.บต. การสั่งการ 
เร่งรัด ติดตามและประสานการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรัฐฝ่ายพลเรือนและ 
หน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๘, ๙) 

  นอกจากนีใ้ห้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง ทำหน้าทีร่ับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีข่อง 
ศอ.บต. และเป็นผู้บังคบับญัชาขา้ราชการ พนักงานและลกูจ้างซ่ึงปฏิบติังานใน ศอ.บต. 
ขึ้นตรงต่อ ผอ.ศอ.บต. โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนทีน่ายกรัฐมนตรีกำหนด 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้นำความกราบบังคมทลูเพื่อโปรดเกลา้ฯ แตง่ตั้งเลขาธกิารและรองเลขาธกิาร และให้
เลขาธิการและรองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา ๑๔)

 ๔) การบริหารงาน ให ้ศอ.บต. มีการบรหิารงานในลกัษณะพเิศษบางประการ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่น ดังนี้

   (๑) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะและกำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้ (มาตรา ๑๐)

   (๒) ให้ ศอ.บต. สามารถวางระเบียบเก่ียวกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ  เช่น เบ้ียเส่ียงภัย 
ค่าชดเชย ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และงานสารบรรณ ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ 
(มาตรา ๑๗)

   (๓) ให้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดแบ่งส่วนงาน 
ภายใน ศอ.บต. และกำหนดอำนาจหน้าท่ีของส่วนงานดังกล่าว โดยทำเป็นประกาศของ 
ศอ.บต. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังสามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือนจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายพลเรือน มาปฏิบัติงานท่ี ศอ.บต. ได้ (มาตรา ๑๘)

   (๔) ใหเ้ลขาธิการมีอำนาจอนุมัตใิหเ้ลื่อนเงนิเดอืนประจำปเีปน็กรณพีเิศษ 
สำหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐฝ่ายพลเรือนซึ ่งปฏิบัติหน้าทีใ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นอกเหนือจากการอนุมัตขิองผู้บงัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีของรฐัดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และในกรณีผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือญาติสนิทของ 
บุคคลดังกล่าวร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา ให้เลขาธิการ 
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มีอำนาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาชี้แจง 
พรอ้มด้วยสำนวนการสอบสวน นอกจากนี้ยังมีอำนาจสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัฝา่ยพลเรอืน 
ผูท้ีม่ีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ 
ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกระทำการอันอาจเป็นภัย 
ต่อความมัน่คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนออกจาก 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ (มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๕) 

   (๕) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ปลัดทบวง อธบิดหีรอืหวัหน้าสว่นราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทยีบเท่า จะมอบอำนาจให ้
เลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๙)

 ๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีสภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ จำนวนไม่เกิน ๔๙ คน ประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำ 
มัสยิด ผู้แทนผู้ซึ่งมีความรูค้วามเขา้ในการพฒันาสงัคม ภมิูปญัญาท้องถิน่ หรอืวถิชีวีติของ 
ประชาชนในพื้นท่ี ผู้แทนผู้สอนและบคุลากรทางการศกึษา ผู้แทนสถาบนัศกึษาปอเนาะ 
ผูแ้ทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู ้แทนหอการค้าจังหวัดและ 
สภาอุตสาหกรรมจงัหวัด ผู้แทนสื่อมวลชน และผู้ทรงคณุวฒุอ่ืินซ่ึงมใิชข่า้ราชการหรอื
ผู้ปฏบัิตงิานในหน่วยงานของรฐั โดยมีอำนาจหน้าท่ีหลกัในการใหค้วามเหน็ในนโยบาย 
การบรหิารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใตท่ี้สำนักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาติ 
จัดทำเพื่อเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาติพิจารณา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ 
และประสานงานกับ ศอ.บต. รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตน้ีิ ของ ศอ.บต. ตลอดจนพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนของประชาชนเก่ียวกับ 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ (มาตรา ๒๐, ๒๔)

 ๖) การกำหนดความเช่ือมโยงการบริหารจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ ด้วยการ 
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อัตรากำลัง 
รวมท้ังงบประมาณและหนี้สนิ ของ กอ.รมน. ในสว่นท่ีเก่ียวกับภารกิจของ ศอ.บต. ตาม 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นของ 
ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัตินี้
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๕.  บทสรุป 
 ดงัน้ัน หลักการของรา่งพระราชบญัญติัการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. .... ฉบับนี้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดที่มี 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ทีไ่ด้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในเขตพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแตก่ารแสดงความมุ่งมั่นเปน็สญัญา
ประชาคมใหป้รากฏตอ่สาธารณะในหลาย ๆ  โอกาส และเม่ือไดเ้ปน็รฐับาลก็ไดก้ำหนด
ไวเ้ป็นนโยบายเรง่ดว่นของรฐับาลชดุนี้จนกระท่ังรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้ไดผ้า่นความ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้ 

 โดยเมือ่ได้พิจารณารายละเอียดและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนีแ้ล้วจะพบว่ามีบทบัญญัติทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้อยูห่ลายประการ ไม่ว่าในเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
ระบบโดยครอบคลุมท้ังงานในมิตดิา้นการเมอืงและดา้นการทหาร ประการท่ีสำคญัคือ 
สามารถกำหนดยุทธศาสตรไ์ดเ้อง รวมท้ังมีมาตรการในการพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันา 
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โครงสร้างการบริหารราชการใน จชต.
ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

หมายเหตุ  ____ แสดง สายการบังคับบัญชา, ------ แสดง สายการประสานงาน, จชต. หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ขา้ราชการในพื้นท่ี การส่ังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีพฤตกิรรมไม่เหมาะสมออกจากพื้นท่ี ตลอดจน
มีลักษณะการดำเนินการแบบปรองดอง สมานฉันท์ สันติวิธี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในพื้นทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล จึงทำให้เป็นทีเ่ชื่อได้ว่า 
หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช ้
เป็นกฎหมายแล้ว แม้จะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ทัง้หมดก็ตาม แต่ก็น่าจะมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พอสมควร หรือหาก 
เปรียบเทียบกับการรักษาโรคด้วยยาก็นับว่าเป็นยาขนานใหม่ทีเ่คยรักษาได้ถูกโรค 
มาแล้วในอดีต ประกอบด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทีเ่กิดขึ้นนัน้ มีความยืดเยือ้มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้ว มีการเปลี่ยนรัฐบาล 
ไปแล้วหลายชุด มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายยุทธศาสตร์ เปล่ียนผู้รับผิดชอบ 
ไปแล้วหลายองค์กรด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและไม่อาจจะ 
สงบลงได้โดยเร็ววัน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ต่อ 
การบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความผาสุกและสันติแก่พี่น้อง 
ประชาชนคนไทยในแผ่นดินปลายด้ามขวานของแผนที่ประเทศไทยสืบไป 

เอกสารอ้างอิง 

 • นางสาวเพญ็ภคั จนัโทร,ิ การศึกษาโครงสรา้ง อำนาจหนา้ที่ และบทบาทของศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวัด 
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์ ภาควิชาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐. 

 • นายวีรศักดิ์ อุปสิทธิ์, บทบาทศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), วิทยานิพนธ์ 
ภาควิชาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๕. 

  • กลุ่มงานบรกิารวชิาการ สำนักวชิาการ สำนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๑/๒๕๕๒), สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒.

 • กลุม่งานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญติัศูนยอ์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (อ.พ. ๑๐/๒๕๕๐), สำนักงานเลขาธกิารวฒิุสภา, 
๒๕๕๐.

  • กลุม่งานกฎหมาย 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/ (เว็บไซต์ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย).   

  • www.sbpac.go.th/index.php (เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้).




