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ร่าง 

การปกครองท้องถินรูปแบบพเิศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขอ้เสนอเพือการถกแถลงและพูดคุยในเบืองตน้ 

 

หลกัการทัวไป 

1. การปกครองทอ้งถินจะตอ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในทอ้งถิน การปกครองทอ้งถินรูปแบบ

พิเศษในจงัหวดัตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในพืนที ทงัทีเป็นคนส่วนใหญ่และส่วนนอ้ย ทงันี

เพือให้เกิดสันติสุข และการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมดว้ยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจกนั 

2. การปกครองยอ่มอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง มาตรา  ที

บญัญติัให้ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได”้ โดยทีการปกครองทอ้งถิน

รูปแบบพิเศษ จะตอ้งไม่เป็นเหตุให้นาํมาอา้งเพือนาํไปสู่การแบ่งแยกราชอาณาจกัรแต่อยา่งใด 

3. บุคคลยอ่มมีเสรีภาพและความเท่าเทียมกนัตามรฐัธรรมนูญ สิทธิและศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ทุกคน โดยเฉพาะของคนกลุ่มนอ้ยจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะ

กระทาํมิได ้

เขตอํานาจ และการแบ่งอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ  

 4. จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ยจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี และยะลา ส่วน 4 อาํเภอของสงขลา 

ไดแ้ก่ อาํเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ยอ้ย ซึงประชากรส่วนใหญ่มีลกัษณะทางสังคม ภาษาและ

วฒันธรรมคลา้ยคลึงกบัในยะลาและปัตตานี ใหย้า้ยไปอยูใ่นจงัหวดัดงักล่าว โดยให้มีพนืทีทางภูมิศาสตร์ที

ติดต่อกนั ทงันี ตามความเห็นของคนในพืนที ต่อไปนี สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะหมายถึงจงัหวดั

นราธิวาส ยะลาทีมีส่วนต่อขยาย และปัตตานีทีมีส่วนต่อขยาย โดยใชชื้อยอ่วา่ จชต. และจงัหวดัทงัสาม

รวมกนัเป็นเขตปกครองเขตหนึงทีขอเรียกชือวา่ ภมูิภาคที 10 โดยอาจมีการตงัชือเรียก เช่น ภูมิภาคปาตานี 

ภูมิภาคชายแดนใต ้เป็นตน้   

 5. นอกเหนือจากการปกครองส่วนกลางซึงมีอาํนาจหน้าทีทีครอบคลุมทงัประเทศรวมทงั จชต. แลว้ 

การปกครองส่วนทอ้งถินในยงัแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัทีหนึงคือระดบัภูมิภาค ประกอบดว้ย นราธิวาส 

ยะลา และปัตตานีรวมเป็นหนึงภูมิภาค ปัจจุบนัมีการแบ่งส่วนงานราชการเป็น 9 ภูมิภาค จึงขอเรียกภูมืภาคนี

วา่เป็นภูมิภาคที 10 ระดบัทีสองคือระดบัจงัหวดั ซึงมีสามจงัหวดั และ ระดบัทีสามคือระดบัเทศบาล แบ่งเป็น
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เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล ซึงเป็นรวมองคก์รบริหารส่วนตาํบลทีมีพนืทีติดต่อกนัเขา้

ดว้ยกนัเพอืให้เป็นไปตามเกณฑก์ารจดัตงัเทศบาลตาํบล 

6. การบริหารราชการทีอยูใ่นความรับผิดชอบของราชการส่วนกลาง ซึงสงวนไวเ้ป็นงานส่วนกลาง

โดยเฉพาะ ประกอบดว้ย การศาล การป้องกนัประเทศ การต่างประเทศ การคลงัการงบประมาณ การข่าว

กรอง การกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การป้องกนัภยัพิบติัร้ายแรงรวมทงัการช่วยเหลือและฟืนฟู

ผูป้ระสบภยัพิบตัิร้ายแรง เป็นตน้ 

7. การบริหารราชการทีอยูใ่นความรับผิดชอบของการปกครองส่วนกลางร่วมกบัการปกครองส่วน

ทอ้งถินระดบัภูมิภาค ประกอบดว้ย การบริหารงานบุคคลของรัฐ การเก็บภาษีและการจดัสรรเงินภาษีอากร 

การอุดมศึกษา การสาธารณสุข การตาํรวจ เป็นตน้ 

8. การบริหารราชการทีอยูใ่นความรับผิดชอบของการปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภาค มีอาทิ การ

กาํหนดนโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมระดบัภูมิภาค การบริหารโครงการขนาดใหญ่

ระดบัภูมิภาค การบริหารงานบุคคลของรัฐในภูมิภาค การบริหารราชการในภูมิภาคยกเวน้ส่วนทีขึนตรงตอ่

ราชการส่วนกลาง และส่วนทีเป็นอาํนาจหนา้ทีโดยตรงซึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดัและ

ระดบัเทศบาลสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดด้ว้ยดี ทงันี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภูมิภาค ที 10 จะ

รับผิดชอบงานที ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.) เคยรับผิดชอบอยูเ่ดิม รวมทงัรับ

โอนงาน เงิน และบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภมูิภาค (เดิม) มาเป็นของตน โดยไม่รวม

งานทีสงวนไวที้ส่วนกลางโดยเฉพาะ และไม่รวมงานทีตกลงกนัวา่จะเป็นของราชการส่วนทอ้งถินระดบั

จงัหวดัและระดบัเทศบาล  

9. การบริหารราชการทีอยูใ่นความรับผิดชอบของการปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั มีอาทิ การ

การกาํหนดนโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมระดบัจงัหวดั การริเริมและการบริหาร

โครงการขนาดใหญ่ระดบัจงัหวดั การบริหารราชการในจงัหวดัยกเวน้ส่วนทีขึนตรงต่อราชการส่วนกลาง

และส่วนทีเป็นอาํนาจหนา้ทีโดยตรงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภมูิภาคและระดบัเทศบาล ทงันี 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดัจะรับผิดชอบงานทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เคย

รับผิดชอบอยู่เดิม รวมทงัรับโอนงาน เงิน และบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค (เดิม) 

มาเป็นของตน โดยไม่รวมงานทีสงวนไวท้ีส่วนกลางโดยเฉพาะ และไม่รวมงานทีตกลงกนัวา่จะเป็นของ

ราชการส่วนทอ้งถินระดบัถูมิภาคและระดบัเทศบาล  
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10. การบริหารราชการทีอยูใ่นความรับผิดชอบของการปกครองส่วนทอ้งถินระดบัเทศบาล มีอาทิ 

การกาํหนดนโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมระดบัเทศบาล การริเริมและการบริหาร

โครงการระดบัเทศบาล การบริหารราชการในเทศบาลยกเวน้ส่วนทีขึนตรงต่อราชการส่วนกลางและส่วนที

เป็นอาํนาจหนา้ทีโดยตรงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดั ทงันี องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินระดบัเทศบาลจะรับผิดชอบงานทีเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ก่อน

การรวมกนัเป็นเทศบาลตาํบล เคยรับผิดชอบอยูเ่ดิม รวมทงัรับโอนงาน เงิน และบุคลากรจากราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค (เดิม) มาเป็นของตน โดยไม่รวมงานทีสงวนไวท้ีส่วนกลางโดยเฉพาะ 

และไม่รวมงานทีตกลงกนัว่าจะเป็นของราชการส่วนทอ้งถินระดบัถูมิภาคและระดบัจงัหวดั 

11. การแบ่งหนา้ทีและความรับผิดชอบระหวา่งการปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั 

และระดบัเทศบาล พึงเป็นไปตามการตกลงกนั โดยมีส่วนกลางเป็นผูป้ระสานให้เกิดการตกลงดงักล่าว โดย

ขอให้มีการแบ่งหนา้ทีกนัอยา่งชดัเจนเมือเริมตน้การปฏิรูปครังนี และใหม้ีการปรับปรุงขอ้ตกลงดงักลา่วเป็น

ระยะ ๆ เช่น ทุกห้าปี 

12. การตกลงแบ่งหนา้ทีมีตวัอยา่งดงันี  

- การบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการและบุคลากรในส่วนกลางและในระดบัภูมิภาค (ใหม่) เป็น

หนา้ทีขององคก์รทีอยูใ่นส่วนกลาง การบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการและบุคลากรระดบัจงัหวดัและ

เทศบาลเป็นหนา้ทีขององคก์รในระดบัภูมิภาค (ใหม่)  

- การจดัเก็บภาษีทีครอบคลุมในระดบัชาติเป็นหนา้ทีขององคก์รทีอยูใ่นส่วนกลาง ส่วนการจดัเก็บ

ภาษีทีครอบคลุมในระดบัภูมิภาค จงัหวดั และเทศบาล ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถจดัเก็บภาษีได ้

เฉพาะทีเกียวกบักิจการทีเกิดขึนในทอ้งถินนนั ๆ เป็นสาํคญั   

- ใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผิดชอบการจดัการประถมศึกษา โดยใหโ้อนงาน เงิน และบุคลากรการ

ประถมศึกษาทีเคยอยูใ่นสังกดัอืนให้แก่เทศบาลภายใน 5 ปี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดัเป็น

ผูรั้บผิดชอบการจดัการมธัยมศึกษา โดยใหโ้อนงาน เงิน และบุคลากรการมธัยมศึกษาทีเคยอยูใ่นสังกดัอืน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดัภายใน 5 ปี ใหก้ารจดัการอุดมศึกษาอยูใ่นความรับผิดชอบ

ร่วมกนัของส่วนกลางและส่วนทอ้งถินระดบัภมูิภาค ส่วนกลางมีหนา้ทีกาํหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน

การศึกษา รวมทงัตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกระดบั 

- ใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลอยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ให้โรงพยาบาลระดบั

อาํเภออยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั ส่วนโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั
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และโรงพยาบาลเฉพาะทาง รวมทงัโรงพยาบาลในสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัของ

ส่วนกลางและส่วนทอ้งถินระดบัภูมิภาค  

- ใหก้ารตาํรวจในภูมิภาค จงัหวดั และ เทศบาลอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินระดบัภูมิภาค การสอบสวนคดีพิเศษยงัคงเป็นงานของส่วนกลาง การสอบสวนคดีทีมีโทษทางอาญา

ใหจ้าํคุกตงัแต่ 5 ปีขึนไป ให้ตาํรวจในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภูมิภาคเป็นผูด้าํเนินงานโดยมี

อยัการคนหนึงเป็นหวัหนา้คณะสอบสวน 

ผู้บริหาร (รวมถึงคณะผู้บริหาร) และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 13. ผูบ้ริหาร (รวมถึงคณะผูบ้ริหาร) มาจากการเลือกตงัโดยตรงของประชาชนในเขตปกครองทอ้งถิน

นนั ๆ ส่วนสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาจากการเลือกตงัแบบบญัชีรายชือ (ลาํดบัในบญัชีรายชือจะ

เป็นชายและหญิงสลบักนั) และมีสมาชิกสภาฯ อีก 3 คน ซึงเป็นชาวพุทธ (หรือผูถื้อศาสนาอืนทีไม่ใช่ศาสนา

อิสลามซึงนบัถือโดยคนส่วนใหญ่) ทีไดรั้บเลือกตงัโดยผูม้ีสิทธิเลือกตงัทีเป็นชาวพุทธ (และผูถื้อศาสนาอืนที

ไม่ใช่อิสลาม) และมีสมาชิกสภาฯอกี 2 คน ทีไดรั้บเลือกตงัโดยออ้มโดยองคก์รชุมชนทีจดทะเบียนไว ้และอยู่

ในเขตปกครองทอ้งถินนนั ๆ  

 14. ในการสมคัรรับเลือกตงัเป็นผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัภาค ซึงขอใชชื้อเรียก

ตาํแหน่งนีวา่ ผูว้า่ราชการภาค  (ซึงต่อไปอาจใชชื้อวา่ผูว้่าราชการภาคปาตานี หรือผูว้า่ราชการภูมิภาค

ชายแดนใต ้เป็นตน้) ใหผู้ส้มคัรทาํการสมคัรเป็นทีม ประกอบดว้ยผูส้มคัรเป็นผูว้า่ฯหนึงคน และเป็นรองผูว้่า

ฯสามคน ซึงอย่างนอ้ยหนึงคนในสามคนนีตอ้งเป็นชาวพุทธ (หรือถือศาสนาอืนทีไม่ใช่ศาสนาอิสลามซึงนบั

ถือโดยคนส่วนใหญ่) เมือปิดการรับสมคัรแลว้ ใหส่้งรายชือทีมผูส้มคัรทงัหมดไปยงักระทรวงมหาดไทยเพือ

การคดักรองใหเ้หลือเพียงสามทีม กรณีมีทีมผูส้มคัรเพียงหนึงทีม ใหถื้อวา่ทีมดงักล่าวไดรั้บเลือกตงั และ

กรณีมีทีมผูส้มคัรสองหรือสามทีม ใหถื้อวา่ทงัหมดเป็นทีมผูส้มคัรโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการคดักรอง ทีม

ผูส้มคัรทีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากคือทีมทีไดรั้บการเลือกตงั ในกรณีทีตาํแหน่งผูว้่าราชการภาควา่งลง ให้

จดัใหม้ีการเลือกตงัใหม่ แต่ในกรณีทีตาํแหน่งรองผูว้่าราชการภาคสินสุดลง ใหผู้ว้่าฯเสนอชือผูที้สมควร

ดาํรงตาํแหน่งแทนในจาํนวนสองเท่าของตาํแหน่งทีวา่งไปยงักระทรวงมหาดไทย เพือพิจารณาแต่งตงัรอง

ผูว้่าฯให้ครบสามคน  

 15. การสมคัรรับเลือกตงัเป็นผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั (ซึงขอใชชื้อ

เรียกตาํแหน่งนีวา่ ผูว้่าราชการจงัหวดั ....) เป็นการเปิดรับสมคัรทวัไป โดยใชเ้กณฑค์ุณสมบติัและลกัษณะ

ตอ้งห้ามคลา้ยกบัเกณฑส์าํหรับผูส้มคัร ส.ส. แบบแบ่งเขตในจงัหวดันนั ๆ ผูส้มคัรทีไดรั้บเลือกตงัเป็นผูว้า่

ราชการจงัหวดั จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากเด็ดขาด หรือเกินกึงหนึงของผูม้าใชสิ้ทธิทีบตัรเลือกตงัเป็น
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บตัรดี หากในรอบแรกยงัไม่มีผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากเด็ดขาด ให้ผูส้มคัรทีไดค้ะแนนเสียงสูงสุดสอง

คนแรกเป็นผูส้มคัรในรอบสองต่อไป ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูแ้ตง่ตงัรองผูว้่าฯตามเกณฑที์ส่วนกลาง

กาํหนด แต่ตอ้งมีรองผูว้่าฯ อย่างนอ้ยหนึงคนซึงเป็นชาวพุทธหรือผูที้ถือศาสนาอืนทีไม่ใช่อิสลาม 

 16.  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัเทศบาล ซึงขอใชชื้อเรียกตาํแหน่งนีวา่ 

นายกเทศมนตรีเทศบาล .... เขา้ดาํรงตาํแหน่งผา่นการเลือกตงัโดยออ้ม โดยสมาชิกทงัหมดของสภาเทศบาล

นนั ๆ เป็นผูเ้ลือกตงัให้สมาชิกคนหนึงเป็นนายกเทศมนตรี และใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูแ้ตง่ตงัรอง

นายกเทศมนตรีตามเกณฑท์ีส่วนกลางกาํหนด แต่ตอ้งมีรองนายกเทศมนตรีอยา่งนอ้ยหนึงคนซึงเป็นชาว

พุทธหรือผูที้ถือศาสนาอืนทีไม่ใช่อิสลาม 

การกาํกบัดูแลและการวินิจฉัยข้อพพิาท 

 17. ส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดว่างานใดควรสงวนไวเ้ป็นงานส่วนกลางโดยเฉพาะ ทงันี อยูใ่นกรอบทีจะ

กาํหนดขึนตามกฎหมาย (ดูขอ้ 6.) กรณีมีขอ้พิพาทเกียวกบัการแบ่งงานระหวา่งส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถิน ให้

คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผูวิ้นิจฉัย โดยองคก์รส่วนทอ้งถินเท่านนัทีสามารถยนือุทธรณ์คาํวินิจฉยัดงักล่าว

ไดท้ีศาลปกครอง    

 18. ส่วนกลางเป็นผูป้ระสานงานให้เกิดขอ้ตกลงการแบ่งงานระหวา่งการปกครองส่วนทอ้งถินระดบั

ต่าง ๆ รวมทงัประสานงานให้เกิดการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ตกลงเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 5 ปี กรณีมีขอ้พิพาท

เกียวกบัการแบ่งงานระหว่างส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถิน ใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผูวิ้นิจฉยั องคก์รส่วน

ทอ้งถินเท่านนัทีสามารถยนือุทธรณ์คาํวินิจฉยัไดท้ีศาลปกครอง กรณีมีขอ้พิพาทเกียวกบัการแบ่งงาน

ระหวา่งองคก์รส่วนทอ้งถินระดบัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผูวิ้นิจฉยั  

 19. ใหศ้าลากลางจงัหวดัอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของผูก้าํกบัราชการจงัหวดัซึงแต่งตงัโดย

กระทรวงมหาดไทย เดิมศาลากลางจงัหวดัเคยอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของผูที้ใชชื้อตาํแหน่งวา่ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั แต่จะขอเปลียนชือเรียกใหมใ่หส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ทีใหม่ ซึงก็คือหนา้ทีกาํกบัใหก้ารปฏิบติั

หนา้ทีของทุกองคก์รในจงัหวดัเป็นไปตามกฎหมาย หรือหนา้ที regulator นนัเอง อีกทงัไม่มีหนา้ทีวา่ราชการที

มีแตเ่ดิม กล่าวคือไม่มีหนา้ทีริเริมหรือบริหารโครงการเพือการพฒันา หรือเพือการสวสัดิการสังคมแต่อยา่ง

ใด กล่าวอีกนยัหนึงคือ ผูก้าํกบัราชการฯไม่มีหนา้ทีเป็น operator แต่อยา่งใด  

20. หน่วยงานซึงปฏิบติังานทีถือเป็นงานส่วนกลางในพืนที อาจขึนตรงต่อกรมและกระทรวงใน

ส่วนกลาง หรือส่วนกลางอาจผูก้าํกบัราชการจงัหวดัเป็นผูก้าํกบัดูแลแทน  
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21. ผูก้าํกบัราชการจงัหวดัยงัเป็นผูรั้กษาการให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินทาํตามกฎหมายและ

กฎระเบียบตา่ง ๆ และผูก้าํกบัราชการจงัหวดัสามารถแจง้และเสนอแนะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

แกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานใด ๆ ทีผูก้าํกบัราชการฯเห็นวา่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายและกฎระเบียบทีมีอยู ่

เมือไดรั้บแจง้ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหยดุการปฏิบตัิงานนนัจนกว่าจะแกไ้ขปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ กรณีทีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถยนืคาํร้องให้

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมผกูพนัผูก้าํกบัราชการจงัหวดั แต่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอาจยนืเรืองให้ศาลวินิจฉยัต่อไปได ้

22. ในกรณีทีสมาชิกสภาทอ้งถินทีเป็นชาวพุทธหรือผูที้ถือศาสนาอืนทีไม่ใช่อิสลาม ทงั 3 คน เห็นวา่

การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํใดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ การไม่

เคารพอตัลกัษณ์ และการปิดกนัการปฏิบตัิทางศาสนาหรือวฒันธรรมของชาวพุทธหรือของผูที้ถือศาสนาอืน

ฯ ใหส้มาชิกสภาทอ้งถินทงั 3 คน ยนืคาํร้องต่อประธานสภาทอ้งถิน หรือต่อผูบ้ริหารทอ้งถินในระดบัของตน 

เพือให้หยดุการกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํดงักล่าว หากคาํร้องไม่เป็นผลหรือถูกปฏิเสธ สมาชิกสภา

ทอ้งถินทงั 3 คนอาจยนืเรืองเพอืให้ผูก้าํกบัราชการจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที โดยนาํความ

ในขอ้ 21. มาใชโ้ดยอนุโลม 

ข้อเสนอการดําเนินการเพือนําไปสู่การปกครองท้องถินรูปแบบพเิศษใน  จชต.  

 23. ใหค้ณะรัฐมนตรีแตง่ตงัคณะกรรมการขึนมาชุดหนึง เรียกวา่ “คณะกรรมการเตรียมการเพือการ

จดัตงัองคก์รปกครองทอ้งถินรูปแบบพิเศษในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็น

ขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการหรืออดีตขา้ราชการประจาํ และบุคคลทีมาจากภาคประชาสังคมในสัดส่วน

ใกลเ้คียงกนั อีกทงัใหม้ีกรรมการทีมีภูมิลาํเนาในพืนทีในสัดส่วนประมาณสามในหา้ และเปิดโอกาสให้ผู ้

เห็นต่างกบัรัฐมีส่วนร่วมในการเสนอชือกรรมการดว้ย  

24. คณะกรรมการเตรียมการเพือการจดัตงัองคก์รปกครองทอ้งถินรูปแบบพิเศษในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้มีอาํนาจหนา้ทีรับฟังความเห็นของผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย จดัใหป้ระชาชนทงัในและนอกพนืทีมีส่วนร่วม

ในการถกแถลงในประเด็นต่าง ๆ รวมตลอดถึง หลกัการทวัไปของการปกครองทอ้งถินรูปแบบพิเศษ เขต

อาํนาจ การแบ่งอาํนาจหนา้ที การไดม้าซึงผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน การกาํกบัดูแลและการวินิจฉัยขอ้

พิพาท รวมทงัการจดัเก็บรายไดแ้ละการบริหารงานบุคคล เป็นตน้ เมือไดรั้บฟังความเห็นอยา่งกวา้งขวางแลว้ 

ใหค้ณะกรรมการยกร่างกฎหมายในเรืองนี และเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกรอบหนึง เพือนาํมาแกไ้ขปรับปรุง

ร่างกฎหมาย จากนันจึงทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมทงัมีขอ้เสนอแนะขนัตอนและระยะเวลาการ

ดาํเนินการ  
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25. กรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกบัรายงานและขอ้เสนอของคณะกรรมการเตรียมการฯ ก็ขอให้

ดาํเนินการเพือขอความเห็นชอบจากประชาชนทงัในและนอกพนืที จชต. อยา่งกวา้งขวาง และใชค้วามเห็น

พอ้งตอ้งกนั ซึงอาจจะมีในเบืองตน้นนั เป็นพลงัในการสร้างสรรคส์ังคมสันติสุขในจงัหวดัชายแดนใตต่้อไป  


