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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) และ (๒) ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้น ตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ความสำเร็จ ของภารกิจ โดยที่ แผนปฏิบัติ
ราชการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) คำแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
(ร่าง) นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และบริบทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการนี้ ศอ.บต. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ศอ.บต. รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
ศอ.บต. ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
๑.๑ ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) และ (๒) ได้ก ำหนดให้ ส่ ว นราชการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการไว้เป็ น การ
ล่ว งหน้ า และแผนปฏิบั ติร าชการดังกล่ าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
ที่ จ ะต้ อ งใช้ ในการดำเนิ น การของแต่ ล ะขั้ น ตอน เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ และตั ว ชี้ วั ด
ความสำเร็ จ ของภารกิจ โดยที่ แ ผนปฏิ บั ติราชการต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายและ
แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) คำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการนี้
ศอ.บต. จึงได้จัดทำศอ.บต. มีแนวทางในการติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ขึ้ น เพื่ อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน การกำกั บ ติ ด ตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ศอ.บต.
รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ศอ.บต.

๑.๓ วิธีการดำเนินงาน
๑.๓.๑ ศึกษายุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่ บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ
แผนการปฏิรู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.บต.
๑.๓.๒ จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑.๓.๓ จั ด ประชุ ม ทบทวนสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ
ศอ.บต.
๑.๓.๔ จัดทำ ร่าง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. เสนอ
เลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๓.๕ เสนอ ร่ าง สาระสำคั ญ ของแผนปฏิบั ติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
(วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ เป้ าประสงค์ร วม ตัวชี้วัดรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์) ต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ
๑.๓.๖ กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ
ศอ.บต. ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ
ศอ.บต.
๑.๓.๗ จัดประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
เพื่อจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการ
๑.๓.๘ จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
๑.๓.๙ เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
๑.๓.๑๐ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และเว็บไซต์ของ ศอ.บต.

๑.๔. องค์ประกอบ
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑.๔.๑ วิสัยทัศน์
สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้
สันติสุขยั่งยืน
๑.๔.๒ พันธกิจ
๑) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒ นาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น
เอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
๒) ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ (Function Agenda
Area) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓) หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้ มีความต่อเนื่อง
ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง
๑.๔.๓ ค่านิยม
หน่วยนำการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน
๑.๔.๔ เป้าประสงค์รวม
๑) สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๒) เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๕) การพัฒนาพื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
๖) สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
๗) เกิดการบูรณาการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง
๑.๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง
๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถีของชุมชนสู่หนทางความมั่งคั่ง
๓) การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน
๑.๔.๖ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่ อ ให้ ห มู่ บ้ าน/ตำบล มีค วามปลอดภั ย และเป็ น ชุม ชนพหุ วัฒ นธรรมเข้ ม แข็ ง
เพิ่มขึ้น
๒) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
๓) การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน
๑.๔.๗ กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็น แกนสู่
ความมั่นคง
กลยุทธ์
๑) การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
๓) การสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถีของ
ชุมชนสู่หนทางความมั่งคั่ง
กลยุทธ์
๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาทางสังคม
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม
และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์
๑) การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม
๓) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑.๕ แนวทางการติดตามประเมินผล
ศอ.บต. มีแนวทางในการติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของ ศอ.บต. ดังนี้
๑.๕.๑ การติดตามและรายงาน เพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ
๑.๕.๒ การจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑.๕.๓ การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
๑.๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑.๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ศอ.บต. รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ ความเป็นมา
มติคณะกรรมการขับ เคลื่อนการแก้ไขปัญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เมื่อวันที่ ๑๑
ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบหลั ก การปรั บ ภารกิ จ และโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อรองรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑.๑ ภารกิจ อำนวยการ บริห ารจัดการ การพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพ ยากรมนุษ ย์
การบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒ นาเพื่อความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง
เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอื่น ๆ
๒.๑.๒ กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒) กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ ๓) กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.)) และ ๔) กลุ่มภารกิจบริหารและ
อำนวยการ
๒.๑.๓ โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน ประกอบด้ ว ย ๕ กอง ๑ สำนั ก งาน
๑ สถาบั น ๑ ศูน ย์ และ ๓ กลุ่ ม ได้แก่ กองบริห ารยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งเสริมและสนับสนุนงาน
พัฒนาฝ่ายพลเรือน กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒ นาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าย
พลเรื อ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ สำหรั บ กลุ่ ม งานขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร ศอ.บต. ประกอบด้ ว ย
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน และกลุ่ ม
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่วนกลาง
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านประจำปี ข อง ศอ.บต. เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม
สอดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฉบั บ อั น ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ สิ บสอง
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คำแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ยุ ท ธศาสตร์ ความมั่น คงจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ร่าง) ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ศอ.บต. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
.
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รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ขึ้น เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ในภาพรวมให้มีการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อในทุกมิติ และลดความซ้ำซ้อนของภาระงานบางส่วนที่มี
หน่วยงานตามภารกิจ (Function) หน่วยงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ (Agenda) หรือหน่วยงานพื้นที่
(Area) รั บ ผิ ด ชอบแล้ ว โดยแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ได้ จั ด ทำขึ้ น ดั งกล่ าวนี้ มุ่ งเน้ น การอำนวยการ
และบริหารจัดการการสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามศักยภาพพื้ นที่ และตามวิถี ของชุ มชนสู่ ห นทางความมั่ งคั่ ง และการพั ฒ นาที่ เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่ และวิถีชีวิต
ประชาชนสู่ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเข้าสู่ระยะที่ ๓ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คือ
การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และสามารถสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ข องหน่ ว ยงานตามภารกิ จ (Function) ตามยุ ท ธศาสตร์ ส ำคั ญ (Agenda) หรื อ
หน่วยงานพื้นที่ (Area) ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒.๑.๑ ปัญหาความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม
สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น ตามลำดั บ โดยจากข้ อ มู ล ของ
กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบในระดับพื้นที่ได้รวบรวมข้อมูลสถิติสถานการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงระยะเวลา ๗ ปี จากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ โดยแสดง
แนวโน้มจำนวนเหตุการณ์ ความรุนแรงลดลง มากกว่าร้อยละ ๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์
ความรุนแรง ๖๑๓ เหตุการณ์ และลดลงมาตามลำดับ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเหตุการณ์ความรุนแรง
เหลือเพียง ๑๔๐ เหตุการณ์ โครงสร้างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกสลาย สูญเสียกองกำลังและแนวร่วมทั้ง
จากการสร้างความเข้าใจการแปรเปลี่ยนการต่อสู้ มาใช้แนวทางสันติวิธี และการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งถูกจำกัดเสรี ในการปฏิบัติทำให้ศักยภาพในการก่อเหตุขนาดใหญ่ลดลง และขาดความชอบ
ธรรมในการก่ อ เหตุ จากประชาชนในพื้ น ที่ นานาชาติ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ และองค์ กรสิ ท ธิ
มนุษย์ชน
จากสถานการณ์ความรุนแรงที่ลดระดับลงได้ส่งผลดีต่องานพัฒนาภาครัฐและ
การสร้างความเข้าใจ สามารถลงลึกไปถึงประชาชนในหมู่บ้านมากขึ้น ในขณะที่ท่าที ของประชาชน
เบื่อหน่ายต่อความรุนแรง ต้องการให้พื้นที่สงบสุขโดยเร็ว มีความกังวลในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจราย
ครัวเรือน รายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาด้านการศึกษา การว่างงาน ยาเสพติด และการอำนวยความ
ยุติธรรมที่มีความโปร่งใส มีความต้องการให้ภ าครัฐพัฒ นาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ และเข้ามาเป็นจิตอาสาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรักษาความปลอดภัยเส้นทางและชุมชนของตนเอง ในรูปแบบของชุดรักษาความปลอดภัย
ประจำหมู่บ้าน และชุดคุ้มครองตำบล มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านและ
ปฏิเสธความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ รณรงค์ให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายใช้แนวทางสันติวิธีออกจากความขัดแย้ง
รวมทั้ ง พยายามสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู้ น ำทางความคิ ด เพื่ อ ลดแรงขั บ เคลื่ อ นในเงื่ อ นไขทาง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และศาสนาให้เหลือน้อยลงที่สุด ควบคู่กับการสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยได้โดยสามารถรักษาอัตลักษณ์ และมีความหวังถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน
แนวโน้ม สถานการณ์ ด้า นความมั่น คงในระยะต่อ ไป แม้ว่าสถานการณ์
และปัญ หาความรุน แรงได้รับ การแก้ไ ขไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความยืดเยื้อของปัญหามามากกว่า
๑๕ ปี ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของการ ใช้ความรุนแรงและผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ความ
รุนแรง จากเดิมที่ส่วนใหญ่มาจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ ต่างจากรัฐ มาเป็น
การก่อเหตุจากแรงจูงใจอื่นในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยบางส่วนมีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้
ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ทั้งความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ความแค้น
จากอารมณ์ของความเกลียดชัง และความแค้นจากเรื่องส่วนตัว ความรุนแรงยังส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของปัญหาภัยแทรกซ้อนและธุรกิจผิดกฎหมาย ขณะที่การดำเนิน งานด้านการเมืองของกลุ่ม ผู้ก่อเหตุ
รุ น แรงที่ มี อุ ดมการณ์ ต่ างจากรั ฐ ยั งคงดำรงความมุ่ งหมายในการขั บเคลื่ อนผ่ านกลุ่ มเยาวชนและ
ปัญญาชน ด้ว ยการปลูก ฝัง อุด มการณ์ก ารต่อ สู้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง โดยการนำประเด็น ประวัติศ าสตร์
เชื้อชาติ มาตุภูมิ และหลักศาสนาที่บิดเบือนจากหลักคำสอนที่ถูกต้องสร้างเป็นวาทกรรมขยายแนว
ร่ว มในพื ้น ที่ และสร้า งแนวร่ว มจากภาคประชาสัง คมในพื ้น ที่ รวมทั ้ง ในกลุ ่ม เครือ ข่า ยองค์ก ร
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้มีความพยายามกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกทางสังคม อาทิ การไม่
ใช้/ปิดกั้นการใช้ภาษาไทยทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเน้นการศึ กษาเฉพาะทางศาสนามากกว่า
การศึก ษาสายสามัญ ตามหลัก สูต รของกระทรวงศึก ษาธิก าร ทำให้ส ัง คมไม่ส ามารถเชื่อ มโยง
ระหว่างพี่น้องประชาชนที่มีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมได้ ส่งผลให้นำไปสู่วิถีชีวิตหรือ
สังคมเชิงเดี่ยวและก่อให้เกิดความต่างทางสังคม
ปัญหาสำคัญด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม
ในด้ านเศรษฐกิจ ข้อมูล ความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) (จากกรมการพัฒ นา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย) พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ครัว เรือนในพื้ นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.(รายได้ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี) รวม ๕,๒๙๗ ครัวเรือน และ
เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ (GDP) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉลี่ยปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างต่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของภาคใต้ ที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ร้อยละ ๓.๒ และของประเทศ ร้อยละ ๓.๔ ขณะที่รายได้เฉลี่ย ต่อหัวประชากร อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์
รายได้เฉลี่ยของภาคใต้ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ๑๔๓,๕๔๔ บาท ต่อคนต่อปี โดยจังหวัดนราธิวาส มีรายได้
เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุด เท่ากับ ๖๑,๑๑๕ บาทต่อคนต่อปี จังหวัดปัตตานี เท่ากับ ๗๖,๕๗๑ บาทต่อคน
ต่อ ปี และจั งหวัด ยะลา เท่ ากับ ๗๙,๕๖๒ บาทต่ อคนต่ อปี (ข้ อมู ล จากสำนั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.)
สำหรั บ ปั ญ หาความยากจน ประชาชนจำนวนมากยังคงมี รายได้ ต่อ หั ว ต่ ำ
สามารถแยกกลุ่ มเป้ าหมายเร่ งด่วน ออกเป็ น ๓ กลุ่ ม คื อ ครัวเรือนที่ มีรายได้ ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน
๕,๒๗๙ ครั วเรื อน กลุ่ มที่ ลงทะเบี ยนผู้ มีรายได้ น้ อยรับบั ตรสวัสดิ การแห่ งรัฐในปี ๒๕๖๒ จำนวนกว่า
๓๕๐,๐๐๐ คน (รายได้ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) กลุ่มเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาใหม่ใน ๕ จังหวัด
ประมาณกว่า ๒๑,๐๐๐ คนต่อปี และกลุ่มเยาวชนที่เป็นลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประมาณกว่า
๗,๐๐๐ คน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ด้านการศึกษา และด้านสุขอนามัย (ข้อมูลจาก สศช.) โดยในด้านการศึกษา
พบว่า จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งประชากร
ภาคใต้ ช ายแดนมี จ ำนวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ๗.๗ ปี แต่ ยั งต่ ำกว่ าค่ า เฉลี่ ย ประเทศ อย่ างไรก็ ต าม
เมื่อพิจารณารายจังหวัด จะพบว่าจังหวัดยะลามีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๔ ปี และจังหวัด
นราธิวาส มีจำนวน ปีการศึกษา เฉลี่ยต่ำสุด ๗.๑ ปี สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ
และมีการสอนในหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพน้อย ซึ่งผลการสอบ O – NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก)
ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ ที่ร้อยละ ๓๑.๗ จะลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีผ ลการสอบ ร้อยละ ๓๐.๒
อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยสรุปผลสัมฤทธิ์การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ
ที่สุดของประเทศ (๓๓.๗๓ คะแนน) ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ๓๗.๙๑ คะแนน
ด้ า นสาธารณสุ ข พบว่ า อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ป้ อ งกั น ได้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโน้มอัตราการตายของมารดาและทารกก็เพิ่มสูงขึ้น (๔๓.๖ คน ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน และ ๑๐.๑ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน) ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ ๒๑.๗๙
และร้อยละ ๕.๙) อย่างไรก็ตาม ประชาชนของภาคใต้ช ายแดนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุ ข
มากขึ้น
โดยสรุป ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และด้านสุขอนามัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สภาพปั ญหายั งคงดำรงอยู่ ต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภ าคอื่นในประเทศ พบว่า
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างสูงมาก สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน อันนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การลงทุนในพื้นที่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในประเทศ รวมทั้ง ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรและ
ประมงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดปัญ หาความยากจน สำหรับในด้าน
การศึก ษา เนื่อ งจากเด็ก นักเรีย น นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเวลาในการศึกษาวิชา
สามัญ น้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ อีก ทั้ง ยัง ต้อ งเพิ่ม ศัก ยภาพในทัก ษะการใช้ภ าษาไทย จึง ส่ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมออกมาต่ำ จึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ คุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ สภาพเหล่านี้จึงถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่
มีอุด มการณ์ต่า งจากรัฐ นำไปเป็นเงื่อนไขชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขยายผลสร้างแนวร่วม
เพิ่มมากขึ้น และสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องกดดันภาครัฐในโอกาสต่างๆ ซึ่งภาครัฐจะต้องเร่งรัด
การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง และการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่
พึงพอใจให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับ สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนานาชาติ
๒.๒.๑.๒ ปัญหาและประเด็นท้าทายด้านการพัฒนา
๑) การขยายตั วทางเศรษฐกิ จและรายได้ ต่ อ หั วประชากรต่ ำ โครงสร้ าง
เศรษฐกิจพึ่ งพาภาคเกษตร ซึ่งมี การผลิ ตแบบดั้ งเดิ ม และส่ ว นใหญ่ เป็น เกษตรรายย่อ ย ซึ่ งรายได้
ครัวเรือนต่ำ
๒) อุตสาหกรรมยังเป็นการแปรรูปขั้นต้น และเป็นผลิตภัณ ฑ์รูปแบบเดิม
เพื่อการส่งออก เช่น ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน น้ำมันปาล์มดิบ ไม้ยางพารา สัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็ง
เป็นต้น
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๓) สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง จากการใช้
เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกต้อง แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำถูกทำลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานี และ
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนชุมชน
๔) เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสบปัญหาการว่างงาน ขณะที่เยาวชน
ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษายั งคงมี จ ำนวนมาก ส่ งผลต่ อ สภาพความเป็ น อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในพื้นที่
๕) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็ก
อย่างถูกต้อง รวมทั้งระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ทำให้แม่และ
เด็กมีอัตราการตายสูง รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทำให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของภาครัฐ
๖) ความยื ด เยื้อของสถานการณ์ ได้ ส่งผลต่อ สภาพสังคมจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้กลายเป็นสังคมแห่งความแปลกแยก ประชาชนแยกกันอยู่ แยกกันเรียน บรรยากาศเต็มไป
ด้ ว ยความหวาดระแวงระหว่ างประชาชนที่ นั บ ถื อ ศาสนาต่ างกั น การดำรงอยู่ ภ ายใต้ พ หุ ลั ก ษณ์
วัฒนธรรมขาดหายไป
๗) ปัญหาความไม่สงบในพื้ นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ ประกอบการยังขาดความ
เชื่ อมั่ นในการลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย วยั งกระจุ ก ตั ว ในบริเวณชายแดน จากความกั งวลความไม่
ปลอดภัยทำให้พื้นที่ไม่สะดวกและปลอดภัย
๘) ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เป็ น ฐานการผลิ ต เสื่ อ มโทรม ความอุ ด มสมบู รณ์
ของทรัพยากรทางทะเลลดลง และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้ง
การพัฒ นาทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
การเข้าถึงพื้นที่ไม่สะดวกและปลอดภัย
๙) การสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการมูลค่าสูง ได้แก่
ธุรกิจบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (ธุรกิจบริการทางการแพทย์ สถานบริบาลผู้ป่วย ธุรกิจนันทนาการและ
การบริ การทางการศึกษา) ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษ (SEZ) เพื่ อเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้ งในและ
ระหว่างภูมิภาค รวมทั้งการนำงานวิจัยของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่
๑๐) การพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และขยายผล
โครงการเมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง
อนาคต” รวมทั้ งเชื่อมโยงกับ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิเศษเพื่ อเชื่อ มต่อเศรษฐกิจทั้ งในและระหว่าง
ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ ๖ (ยะลา – ปัตตานี – นราธิวาส – เปรัค – กลันตัน – ตรังกานู –
สุมาตราใต้) ภายใต้กรอบ IMT - GT ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้มีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง และกระจาย
ความมั่งคั่งให้กับประชาชนในพื้นที่ยังต้องขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
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๒.๓ แนวคิดและหลักการ
๒.๓.๑ แนวคิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓.๑.๑ ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน "เข้ าใจ เข้ าถึ ง พั ฒ นา" "ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง" และ "การพัฒนาภูมิสังคม" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "การสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" และแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดี
ด้วยหัวใจ"
๒.๓.๑.๒ การจั ด การความขั ด แย้ ง ตามแนวทางสั น ติ วิ ธี รวมทั้ ง การยึ ด ถื อ ในหลั ก
มนุษยชนหลัก นิติรัฐ นิติธรรม และกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
๒.๓.๑.๓ การใช้กระบวนการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วนและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หารวมทั้ ง หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ กั น (Collaborative
Governance)
๒.๓.๑.๔ การบริห ารจัดการบนพื้น ฐานของสั งคมพหุ วัฒ นธรรม และไม่เลื อกปฏิบั ติ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๒.๓.๒ หลักการ
เชื่ อมโยงยุ ทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวง
กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พื้นที่ เชื่อมโยงและเชื่อมต่อ การพัฒ นาพื้นที่ให้ครบวงจรและไร้
รอยต่อ และประสานงาน เร่ งรั ด ผลั ก ดั น การดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามภารกิจ (Function Agenda) และหน่วยงานพื้นที่
(Area) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุ ท ธศาสตร์ค วามมั่ น คงจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ
แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๒.๓.๓ เน้นการอำนวยการ และบริหารจัดการการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อให้เป็น
แกนสู่ความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ และตามวิถีของชุมชนสู่ หนทางความมั่งคั่ง
และการพั ฒ นาที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม และการบริห ารจั ด การภาครัฐ ที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ และวิ ถี ชี วิ ต ประชาชนสู่ ค วามยั่ ง ยื น ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยง เชื่ อ มต่ อ
อุดช่องว่างทางยุทธศาสตร์ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ และประสานงาน เร่งรัด ผลั กดัน ตั้งแต่ระดับ
นโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง จนถึงระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
๒.๓.๔ สนับ สนุน แผนงานการพัฒ นาเพื่อ ความมั่น คง และการเสริม สร้า งความเข้าใจตาม
แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
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๒.๓.๕ มุ่งดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการ
และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก รวมทั้งการดำเนินงานมีประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
๒.๓.๖ ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณที่ต้องสอดคล้อง
และตอบสนองต่อ การแก้ป ัญ หาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้โ ดยตรง โดยจัด ให้ม ีก ารติด ตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

๒.๔ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
๒.๔.๑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ โดยเน้นการขยายเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริม การลงทุน ขยายการลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๔.๒ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึง
การบริการและสวัสดิการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ยกระดับความเข้มแข็งสู่ครอบครัวชุมชนสังคมในการแก้ไข
ปัญหาตามบริบทพื้นที่และรองรับการก้าว สู่สังคมผู้สูงวัย และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนเพื่อสรรสร้างสังคมคุณภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
๒.๔.๓ เพื่อพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุด ให้มีความรู้สึกว่าตน
และพวกพ้องมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีอิส รภาพและมีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความ
เป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างสำนึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การให้โอกาสสร้าง
ทัศนคติที่ดตี ่อการพัฒนาของรัฐและให้ความร่วมมือรัฐที่จะพัฒนาพื้นที่ไปสู่ความเจริญทัดเทียมภูมิภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับแนวทางการส่งเสริมคนดีทุกเชื้อชาติศาสนาและการควบคุม
คนไม่ดีตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ การพัฒนาที่เชื่อมต่อทุกระบบมุ่งเน้น “เยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง การพัฒนา” จากระบบการศึกษาในสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย เข้าสู่ก ารแสวงหาอาชีพ ตามความต้อ งการของภาคเอกชนและความเหมาะสมตามภูมิ
สังคมของพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒ นาทักษะการประกอบอาชีพ ที่จำเป็น มีทักษะสื่อสาร
ทางภาษาที่หลากหลายเพื่อใช้ภ าษา ในการเข้าถึงความรู้และงานอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
อาหรับ ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้น สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนามนุษย์แบบ ครบวงจรและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้ มุ่งหวังการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเป็นคนที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจสากล รวมทั้ง ต้องดำเนินการโดยถือเป็นภาระหน้ าที่
ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐทุกหน่วยในการดูแลกลุ่มผู้เข้าไม่ถึงบริการของรัฐที่ต้องดูแลและ
ช่ ว ยเหลื อ เป็ น พิ เศษ จำนวนกว่ า ๑.๗ แสนคน ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ ได้ รั บ โอกาส
การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสุดกำลังเพื่อให้ สามารถช่วยเหลื อตนเองได้ตามอัตภาพและดำรงชีพ
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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๒.๔.๔ เพื่ออำนวยการ และบริหารจัดการการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพื่อ ให้
เป็นแกน สู่ความมั่นคง พัฒนาคุณ ภาพชีวิตตามศักยภาพพื้น ที่ และตามวิถีของชุมชนสู่ หนทาง
ความมั่งคั่ง และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ และวิถี ชี วิ ต ประชาชนสู่ ค วามยั่ งยื น ให้ เกิด ความเชื่ อ มโยง
เชื่อมต่อ อุดช่องว่างทางยุทธศาสตร์ ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ ตลอดจน ประสานงาน เร่งรัด ผลักดัน
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบายการพั ฒ นาตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ จนถึ ง ระดั บ พื้ น ที่ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจบริบทของพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตและขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีสามารถพัฒนาศักยภาพ สู่ระบบงานสมัยใหม่และไร้รอยต่อ
๒.๔.๕ เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ได้อย่าง
ประสานสอดคล้องและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๔.๖ เพื่อสร้างความเข้าใจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้าใจต่อสถานการณ์
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และต่อต้าน
การใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
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ส่วนที่ ๓
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ สิ บสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คำแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๔ (ร่าง) นโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ และแผนบู ร ณาการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ และบริบ ทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ ของ ศอ.บต. และ
กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ศอ.บต. ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เป้าหมาย
๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ
๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติ
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีกลไก
การแก้ปั ญ หาที่ มี เอกภาพบู รณาการความเชื่ อมโยงระหว่างประเด็น เชิงยุท ธศาสตร์และเชิ งพื้ น ที่
แผนการดำเนินงานการลงมือปฏิบั ติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดเงื่อนไขความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้
อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็น
ต่างตามแนวสันติวิธีผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคำ
สอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็ นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือน
คำสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนา
พื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ตามยุ ทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” “หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“การพั ฒ นาภู มิ สั งคม” ของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ งอาณาราษฎรตลอดไป” และแนวพระราชดาริ “จิ ต อาสา เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” รวมทั้งสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ

๓.๒ แผนระดับที่ ๒
๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(๑) ประเด็น ความมั่นคง
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ศอ.บต. มีภารกิจในการสนับสนุน
ในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง โดยการชวยเหลือแกไขปญหาเดิมที่มีอยู
และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการสรางความปลอดภัยและ
ความสั น ติสุ ขอยางถาวรในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบและสันติสุขอยางยั่งยืน
ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย ทั้ งในชี วิ ต และทรั พ ยสิ น อยู ร วมกั น อยางสั น ติ สุ ข ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงอยางยั่งยืน
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้ องกันและแก้ไขปัญ หาที่มีผ ลกระทบต่อ
ความมั่นคง
• แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ข้ อ ๙) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มุ่งจั ดการกับ เงื่อนไข ปั ญ หาที่ มีอยู่เดิ มทั้งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิ ให้ เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้ น
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนำในการ
ดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒ นา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่
สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่าง ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการ
ดำเนิ น การที่ ส ำคัญ ประกอบด้ วย (๑) การมุ่งดำเนิ น การต่ อจุด ศูน ย์ดุ ล หลั ก ของปั ญ หาและแนว
ทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ แนวร่วมในทุก
ระดับ (๒) ดำเนินการป้อ งกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (๓) ระงับ
ยั บ ยั้ งการบ่ ม เพาะเยาวชน เพื่ อ จั ด ตั้ งมวลชนสนั บ สนุ น ในอนาคต (๔) ยุ ติ การขยายแนวคิ ดที่ ถู ก
บิ ด เบื อ นจากหลั ก ศาสนาที่ ถูกต้ อง และ (๕) ให้ ค วามสำคั ญ กับ การขยายความร่ว มมื อกั บ องค์ก ร
ต่างประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน
• เป้าหมายของแผนย่อย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ศอ.บต. มีภารกิจใน
การสนับสนุนในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบ ตอความมั่นคง โดยการชวยเหลือแกไข
ปญหาเดิมที่มีอยู และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการสราง
ความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบและสันติ
สุขอยางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขใน
สังคมพหุวัฒ นธรรม และมีการบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ความมั่นคงอยางยั่งยืน
๓.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย หมวด ๑๖ การปฏิ รูป ประเทศกำหนด
ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่
กำหนด โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทาแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศการวัด ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน
และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยกำหนดให้ มี การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่ อรับผิ ดชอบในการจัด ทำ
แผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย
(๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ
(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๑๐) ด้านพลังงาน
(๑๑) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ศอ.บต. ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๒.๒.๒.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย
ชีวิตประชาชน
๒) ขั้น ตอนการดำเนิน งาน เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างห่ างไกลจาก
ศูนย์กลางการปกครองที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอนุมัติ อนุญาตในกิจการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการ
ที่ส่วนกลาง กระทรวง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ศอ.บต. ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน “ศูนย์ประสานงาน
และบริการการพั ฒ นาแบบเบ็ ดเสร็จ (ONE START ONE STOP FOR DEVELOPMENT CENTRE :
OSOS)” ในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจเกิดปัญหาทางธุรกิจ
การบริการด้านแรงงาน เป็นต้น โดยใช้สถานที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง
นอกจากนี้ ยังปรับรูปแบบการประสานงาน/ติดต่อราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกกับประชาชน
๓) กิจกรรม
(๑) เพื่ อบริการให้ คำปรึกษาแนะนำด้านข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจ
(๒) เพื่อบริการรับคำขอและการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ในการดำเนิน
ธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ
(๓) เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกแก่นั กลงทุ นในการศึกษา
ลู่ทางและการเยี่ยมชมพื้นที่ในการลงทุน
(๔) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเชิงรุกในการลงทุนในพื้นที่
๔) เป้า หมายกิจกรรม เพื่อให้ เกิดการบูรณาการทำงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (ไร้รอยต่อ) มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุ คลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
และมีความเป็นมืออาชีพ
๓.๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๑) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ มีเวลาการทำงานที่ชัดเจนแน่นอนมีระบบ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
๒) ขั้นตอนการดำเนินการ
(๑) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมทุกมิติ ด้วยการเปิดช่องทางในการอำนวยความเป็นธรรมที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว
และเป็ น ธรรม โดยการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมทางเลือกที่อยู่บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transitional
Justice) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสงบสุข
(๒) สร้างการรับรู้และการตระหนักถึงการปฏิบั ติงานที่ ยึดหลั กสิ ทธิ
มนุษยชน หลักนิติรัฐนิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติกาในประเทศและระหว่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๓) การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพทุ ก องคาพยพที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการ
ดำเนิ น งานที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามสำคั ญ ของการอยู่ ร่ว มกั น อย่ างมี เกี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี เคารพอั ต ลั ก ษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หลักการศาสนา การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบอย่างเป็นธรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓) กิจกรรม
(๑) โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นกระบวนการ
ยุติธรรม
(๒) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
(๕) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสันติสุขในชุมชนโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมที่ยั่งยืน
๔) เป้าหมายกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓.๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑
(๑) ปรับปรุงกลไกการแก้ไข ปัญหาความยากจนและ ความเหลื่อมล้ำ
ของไทย
(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ มุ้งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ มีการผลิตสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเติบโต
งอกงามในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อาทิ นกเขาชวา นกกรง
หั วจุ ก น้ ำบู ดู กรื อโป๊ ะ โดย ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานระบบการตลาด การแปรรูป และ
ย้อนกลับยังต้นน้ำ คือการผลิตที่ได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
(๒) จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาการผลิตที่ได้
คุณภาพ (อย่างน้อยได้มาตรฐานฮาลาล และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : อย.) โดย ศอ.บต.
เป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานวิชาการ (มหาวิทยาลัยในพื้ นที่) เพื่อนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ประสาน
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อวางระบบการตลาดที่ยั่งยืน ส่ งเสริม สนับสนุนส่ วนราชการ สถาบัน
เกษตรกรในพื้นที่ในการพัฒนาคนในภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ลดการพึ่งพา จากรัฐด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน
การพัฒนาบทบาทของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ฝึกอบรมเป็นศูนย์วิจัยและการ
บริการแบบครบวงจร
(๓) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหาร
ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปศุสัตว์และอาหารคุณภาพ
เพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ (Halal Food )

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๔) สนั บ สนุ น และเสริ ม การดำเนิ น งานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และจังหวัด ที่จะพัฒนาการทำเกษตรคุณภาพ (GAP) เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
โดยดำเนินการในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
๓) กิจกรรม
(๑) โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากการค้ าและการ
ลงทุน
(๒ ) โครงการจั ด สร้ า งสถาบั นบ่ มเพ าะวิ ส าหกิ จ ชุ มชน และ
ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
(๔) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
(๕) โครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ชายแดนใต้
(๖) โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน และวิสาหกิจชุมชน
(๗) โครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมง
(๘) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
(๙) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร
๔) เป้าหมายกิจกรรม เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น แก้ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจทีมีในพื้นที่มีหลายมิติ เช่น การประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็น
วัตถุดิบ (ขาดการแปรรูป) ประชาชนขาดทักษะแรงงานที่มีฝีมือ เช่น การประกอบอาหาร งานบริการ
งานช่าง (เว้น ส่ว นที่เป็ น อัตลั กษณ์ พื้ นถิ่น) เยาวชนไม่นิยมการเรียนด้านอาชีพ ไม่นิยมการทำงาน
ในโรงงาน มิติของการลงทุน ก็ขาดการลงทุนขนาดกลาง/ขนาดใหญ่นานนับสิบปี ขาดท่าเรือขนส่ ง
สินค้าทำให้ด้อยความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ว่างงาน หรือมีงานทำ
แต่มีรายได้น้ อย จากโจทย์ปั ญ หาข้างต้น ทำให้ ต้องมีการวางแผน จัดระบบการพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่
สอดคล้องกันทุกมิติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน
ทำมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒
๑) การปฏิ รู ป สถาบั น ด้ า นการส่ งเสริ ม ผลิ ต ภาพการมาตรฐานและ
นวัตกรรม
๒) ขั้นตอนการดำเนินการ
(๑) ยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการเติบโต
ของการลงทุนและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติแก่วัยแรงงานในการเร่งพัฒนาตนเอง
ให้ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นแรงงาน พั ฒ นาสมรรถนะให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง รองรั บ
อุต สาหกรรมในพื้ น ที่ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมต่ อเนื่ อ งจากภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมมุสลิม
(๒) วิเคราะห์และนำเสนอมาตรการ กลไกของรัฐทั้งระดับพื้นที่และกลไก
จากรัฐ บาลด้านการค้า การลงทุ น ตามบทบาทภารกิ จของ ศอ.บต. เพื่ อ ขยายผลการพั ฒ นาเมือ ง
ต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและการขยายผลสู่เมืองต้นแบบอื่น
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(๓) การพั ฒ นาทั้ งโครงสร้ างพื้ น ฐานในพื้ น ที่ แ ละโครงข่ า ยคมนาคม
เชื่อมต่อกับ ประเทศมาเลเซีย คือ สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่ งที่ ๒ ที่เทศบาล สุ ไหงโก-ลก และ
ที่อำเภอตากใบ การฟื้นฟู การเดินรถไฟ จากสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก ไปยังสถานีรถไฟตุมปัต รัฐกลันตัน
รวมทั้งการเสนอ ให้รัฐบาลบรรจุแผนการก่อสร้างรางรถไฟทางคู่ จาก อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ถึง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวชายแดนระหว่างประเทศ
๓) กิจกรรม
(๑) โครงการพัฒนาและขยายผล SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(๒) โครงการพั ฒ นาการสร้ า งสรรค์ บ รรยากาศการค้ า การลงทุ น
การอุตสาหกรรมที่สังคมเชื่อมั่น
(๓) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
(๔) โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
(๕) โครงการพัฒนานวัตกรรมฮาลาลเพื่อรองรับการเป็น Trading City
(๖) โครงการศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลแบบครบวงจรแห่ งแรกของ
ประเทศ หรือ Halal Medical Hub
(๗) โครงการสร้างพื้นที่ตลาดบนโลกดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับตลาดในระดับประเทศและนานาชาติ
(๘) โครงการการพัฒ นาเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Mobility)
(๙) โครงการระบบบริการดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑๐) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นแบบ
และ“ระเบียงเศรษฐกิจที่ ๖” หรือ Economic Corridor ๖
(๑๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร
๔) เป้ า หมายกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ก ารพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
๓.๒.๒.๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกัน และเฝ้าระวัง
๒) ขั้นตอนการดำเนินการ จัดให้มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการและ
การตรวจสอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ ศอ.บต. ทุกแผนงาน โครงการ เพื่อให้มีความ
โปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต โดยประสานให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและองค์ ก รภาคประชาสั ง คม
ที่ดำเนิน งานเกี่ยวกับ การตรวจสอบความโปร่งใสการใช้งบประมาณการดำเนินงานภาครัฐเข้าร่วม
ดำเนินการ
๓) กิจกรรม
(๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
(๒) โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๓) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) โครงการพั ฒ นาศั กยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุ คลากรในพื้ น ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๕) การบริการจิตสาธารณะของบุคลากรภาครัฐ
(๖) การบริการจิตสาธารณะของบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย
๔) เป้าหมายกิจกรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริการประชาชนรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นมืออาชีพ
๓.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑) วัตถุประสงค์ที่
(๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินั ย ค่ านิ ย มที่ ดี มี จิ ต สาธารณะ และมีค วามสุ ข โดยมี สุ ข ภาวะและสุ ขภาพที่ ดี ครอบครัว อบอุ่ น
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึง ทรัพ ยากรและบริ การทางสั งคมที่มีคุณ ภาพ ผู้ ด้อยโอกาสได้รับ การพั ฒ นาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
(๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
(๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๕) เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภ าพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
(๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ให้ป ระเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒) เป้าหมายรวมที่
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับ ผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุ ขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
(๒) ความเหลื่ อมล้ ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน ได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้ บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐาน การผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารสู่ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำ โดยเศรษฐกิ จ ไทย
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนส่ ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและ
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๕) มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิ ด ในสั ง คมลดลง ปั ญ หาอาชญากรรมลดลง ปริ ม าณความสู ญ เสี ย จากภั ย โจรสลั ด และ
การลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่ วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้ นส่วน การพัฒ นาที่สำคัญ ในอนุภูมิภ าค ภูมิภ าค
และโลก และอัตราการเติบ โตของมูล ค่าการลงทุนและการส่ งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภ าค
และอาเซียนสูงขึ้น
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการ
แทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำ โดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
๓.๑.๑ สังคมมีความสมานฉันทผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
รวมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
๓.๑.๒ ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายไดเพิ่มขึ้น
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๓.๑.๓ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓.๒) แนวทางการพัฒ นาที่ ๑ การรักษาความมั่น คงภายในเพื่อให้เกิดความสงบ
ในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๑ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทาง
พระราชดำริไปเผยแพร่ และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระทำ
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒ นาภาคการเมือง โดยปลู กฝั งค่านิย มและเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน บน
พื้นฐานความแตกต่าง ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
๓.๑.๓ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง อัตลักษณ์ และชาติ พันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม
ทางสังคมในพื้นที่
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความ
มั่น คงเพื่ อบูรณาการความร่วมมื อกับ มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๓.๒.๑ ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและ
รัก ษา ผลประโยชน์ และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ โดยพั ฒ นาความร่ว มมื อกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้ าน อาเซีย น และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกัน
ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหา
ท้าทายด้านความมั่นคงระหว่าง ประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่
๓.๒.๒ เสริ ม สร้ างความไว้เนื้ อ เชื่ อ ใจกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน และส่ งเสริม ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้
ชายแดนไทยกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ านเป็ น ชายแดนแห่ งความร่ว มมือ โดยพั ฒ นาความเป็ น หุ้ น ส่ ว น
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านความมั่ น คงพื้ น ที่ ชายแดน ปู อ งกั น การลั ก ลอบเข้ าเมื อ ง การตรวจคนเข้ าเมื อ ง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
๓.๒.๓ พัฒ นาระบบการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้ มีความมั่นคง
ปลอดภั ย และกำกั บ ดู แ ลระบบการส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลข้ า มแดนไปต่ า งประเทศให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
๓.๒.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
ในการวางระบบเฝ้าระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการ
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการ
ป้องกันไม่ให้โรค และภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่
ภาวะปกติ
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(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๓.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและ
คาดการณ์ภัยคุกคาม เพื่อเสนอแนะแผนป้ องกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานและลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัย
คุกคามต่อความมั่น คงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอื่น ๆ ในการร่วมกัน
พิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๒ พั ฒ นากลไกด้ า นความมั่ น คงและระบบการขั บ เคลื่ อ นแผนงานต่ า ง ๆ
ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย
องค์ค วามรู้ และการสร้ างกลไกขับ เคลื่ อนแผนงานด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และความมั่น คง โดยให้ มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐ บาล พร้อมทั้ ง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร งบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความ
ชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการกำหนดและ
ขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง
๓.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓ : ป้องกันและ
แก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
๔) ตัวชี้วัด
(๑) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(๒) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
(๓) ระดั บ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ประเด็ น จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ภายในประเทศและการกล่ าวถึ งปั ญ หาการก่ อ เหตุ รุน แรงในพื้ น ที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในเวที
นานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
๕) กลยุทธ์
(๑) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒ นาองค์ความรู้นำหลักวิชาการ
สากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา
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(๒) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคง เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก รวมทั้งกำหนดแนวทางการมุ่งแก้ไข
ต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหา การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(๓) เพิ่ มประสิ ทธิภ าพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นผ่ าน
ระบบการดำเนินงานด้านความมั่นคง ด้วยการให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านและ ชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลังประชาชนและ
กำลังประจำถิ่นให้พร้อมในการดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
(๔) พัฒ นางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความ
หวาดระแวง ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิ ติธ รรม สนั บ สนุ น และเคารพ หลั ก สิ ท ธิมนุ ษ ยชน พั ฒ นาระบบกลไกคุ้ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพของ
ประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยา เจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๕) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทาง
สัน ติวิธีและสร้างความเข้าใจให้ ภ าคส่ วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสั งคมในพื้นที่
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่
สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และ
ในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข
(๖) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้ าใจและสร้ างการรั บ รู้ ที่ ถู กต้ อ งตามข้ อ เท็ จจริงของปั ญ หา และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาติ
(๗) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับ
ผู้ ที่เห็ น ต่างจากรั ฐ ทั้ งพื้ น ที่ ในประเทศและพื้ นที่ ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้ อมที่
เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย เพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความ
เชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
(๘) สนับ สนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังระดับ
ภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้เทียบเท่ากับภูมิภาค
อื่น รวมถึงให้ความสำคัญกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึ งถึงวิถีชีวิต
อั ต ลั ก ษณ์ และหลั ก ศาสนาของประชาชนในพื้ น ที่ ตลอดจนให้ ค วามสำคั ญ กั บ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อ ความมั่นคงอย่างแท้จริง
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๓.๓ แผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๑ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓.๓.๑.๑ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับ ศอ.บต. ดังตอไปนี้
นโยบายหลักข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จะช่วยกระจายความเจริญ ไปสู่
ภูมิภ าคและสร้างโอกาสการพัฒ นาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำของ การพัฒ นา
ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้าง สังคมชนบทเป็น
สังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้
ข้อย่ อยที่ ๖.๑.๒ ส่ งเสริม การพั ฒ นาพื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจ ภาคใต้
และการพั ฒ นาจั งหวัดชายแดนภาคใต้โดยพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้านการขนส่ งและโลจิส ติกส์
เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการส่ งออกสิ น ค้ า ทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่ งออก
ไปยั งเอเชี ย ใต้ พั ฒ นาการเชื่อ มโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ยวในพื้ น ที่ ฝั่ งอัน ดามั น กับ ฝั่ งอ่ าวไทย และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ข้อย่อยที่ ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ เทคโนโลยี
สูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้ สิทธิประโยชน์ด้าน
การลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จตามศักยภาพพื้นที่ พัฒนา เมืองชายแดนให้มีความ
น่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และ
ส่งเสริมให้ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒ นาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒ นาเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะที่ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓
– ๒๕๖๕) ของ ศอ.บต. ดังนี้
๑) แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๖ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ปัญ หา
ทางด้านเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ในพื้นที่มีหลายมิติ เช่น การประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว การผลิตและจำหน่าย
สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ (ขาดการแปรรูป) ประชาชนขาดทักษะแรงงานที่มีฝีมือ เช่น การประกอบอาหาร
งานบริการ งานช่าง (เว้นส่ วนที่เป็นอัตลักษณ์ พื้นถิ่น) เยาวชนไม่นิยมการเรียนด้านอาชีพ ไม่นิยม
การทำงานในโรงงาน มิติของการลงทุนก็ขาดการลงทุนขนาดกลาง/ขนาดใหญ่นานนับสิบปี ขาดท่าเรือ
ขนส่งสินค้าทำให้ด้อยความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ว่างงาน หรือ
มี งานทำแต่ มี ร ายได้ น้ อ ย จากโจทย์ ปั ญ หาข้ า งต้ น ทำให้ ต้ อ งมี ก ารวางแผน จั ด ระบบการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ที่ส อดคล้ องกัน ทุกมิติ โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ข้อ ๖.๔ การส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (๑) ยกระดับ
ขีดความสามารถของแรงงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการเติบโตของการลงทุนและอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
การเสริมสร้างทัศนคติแก่วัยแรงงานในการเร่งพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แรงงาน พัฒ นาสมรรถนะให้ มีความเข้มแข็งรองรับอุตสาหกรรมในพื้ นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากภาคการเกษตร อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และบริ ก ารแล ะ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมมุสลิม (๒) วิเคราะห์และนำเสนอมาตรการ กลไกของรัฐทั้งระดับพื้นที่
และกลไกจากรัฐบาลด้านการค้า การลงทุนตามบทบาทภารกิจของ ศอ.บต. เพื่อขยายผลการพัฒนา
เมืองต้นแบบสามเหลี่ย มเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและการขยายผลสู่เมืองต้นแบบอื่น (๓) การ
พัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่และโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย คือ สะพาน
ข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ ๒ ที่เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก และที่อำเภอตากใบ การฟื้นฟูการเดินรถไฟ
จากสถานี รถไฟสุไหงโก-ลก ไปยังสถานีรถไฟตุมปั ต รัฐ กลันตัน รวมทั้ งการเสนอ ให้ รัฐ บาลบรรจุ
แผนการก่อสร้างรางรถไฟทางคู่จาก อ.สุไหงโก-ลก ถึง อำเภอหาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างประเทศ
ข้อ ๖.๕ ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ ๔ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อำเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเมืองจะนะ เป็นจุดเชื่อมต่อจากภาคใต้ชายแดนกับภาคใต้
ตอนกลาง โดยมีเป้าหมายผลิตอาหารทะเลแปรรูป และอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น
การแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหนัก ประเภทเครื่องจักร
ผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานหมุน เวียน ระบบราง รวมทั้ง การสร้างท่าเรือ เพื่อขนส่ งทางทะเลและ
การท่องเที่ยว โดยมุ่งเป้าจะให้เป็นประตูที่ ๓ (๓rd Gateway) ของประเทศไทย
๓.๓.๑.๒ นโยบายเร่ งดวน ๑๒ เรื่ อ ง โดยมี น โยบายที่ เกี่ ย วของกั บ ศอ.บต.
ดังตอไปนี้
นโยบายข้ อ ๙ การแกไขปญหายาเสพติ ด และสรางความสงบสุ ข
ในพื้น ที่ชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสำคัญ กับกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน และประเทศทุกภูมิภ าค ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผู คายาเสพติด ทั้งบริเวณ
ชายแดนและพื้ น ที่ ภ ายใน ฟนฟู ดู แ ลรั ก ษาผู เสพผานกระบวนการทางสาธารณสุ ข สรางโอกาส
สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสั งคมสํ าหรับผู ที่ผานการฟนฟู และเรงสรางความสงบสุ ข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลัก
ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ เรงรัดการใหความชวยเหลือเยียวยาผูได
รับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้
เปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะที่ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) ของ ศอ.บต. ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยงาน
ความมั่นคงภายใต้ ความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีความก้าวหน้าเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดย ศอ.บต. ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา
เสริมความมั่น คง ดำเนิ น งานภายใต้แผนเสริมสร้างความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กำหนด
เป้าหมายเป็นพื้นที่เฉพาะ หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อหนุนเสริม
ให้เกิดความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ งานสังคมจิตวิทยา การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดำเนินการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่หายขาด อาทิ การประกอบอาชีพ
การศึกษา การกีฬา และด้านการสาธารณสุข สำหรับการฝึกอบรมอาชีพมุ่งเน้นให้ประกอบอาชีพได้
จริงและมีความมั่นคง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งรองรับแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
๓.๓.๒ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
รัฐบาล โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหาร
และพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๔
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยมีสาระสำคัญมุ่งไปสู่การขจัดเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง ทั้งเงื่อนไข
ที่เป็นรากเหง้าของปัญหา คือ การนำความแตกต่างทางชาติพันธุ์ศาสนา และประวัติศาสตร์มาเป็น
เงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง เงื่อนไขจากปัญหาภัยแทรกซ้อน คือ
ปัญหายาเสพติด โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเยาวชนทั้งในและนอกระบบ
การศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบ และปัญหาในเชิงพื้นที่ระดับ ชุมชน หมู่บ้านที่
เชื่อมโยงกับเขตอิทธิพลของกลุ่มก่อความไม่สงบและปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งตรวจพบ
ความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กลุ่มต่าง ๆ และเงื่อนไขจากปัจจัยและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่น คงในพื้น ที่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจั ยด้านสังคม ปัจจัยด้านการศึกษา
ปัจจัยการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งปัจจัยและความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ
๑) แนวคิดนโยบาย
(๑) ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” “หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การพัฒนาภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษา และต่อยอด และ
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และแนวพระราชดำริ “จิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
(๒) การจั ด การความขั ด แย้งตามแนวทางสั น ติ วิ ธี รวมทั้ งการยึ ดถื อ ในหลั ก
มนุษยชนหลักนิติรัฐนิติธรรม และกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
(๓) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ กั น (Collaborative
Governance)
(๔) การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๒) วิสัยทัศ น์ “จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุ วัฒ นธรรมที่มีความสันติสุ ข
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
๓) เป้าหมายการดาเนินงาน รวม ๖ เป้าหมาย ดังนี้
(๑) พื้น ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนสามารถดาเนินชีวิตตามปกติเพิ่ม
มากขึ้นและเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๒) การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความต่อเนื่องและก้าวหน้า
ตามแผนที่กำหนด
(๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาเพิ่มมากขึ้น
(๔) พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
(๕) สังคมได้รับการพัฒ นาให้ เข้มแข็งและมีพ ลังเกื้อหนุนต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิม่ มากขึ้น
(๖) ต่างประเทศมีความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ และให้ความร่วมมือสนับสนุน
แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
๔) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสันติที่ปราศจากเงื่อนไข
ที่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ ค วามรุ น แรงจากทุ ก ฝ่ า ยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถการักษาความปลอดภัย การพัฒนางานด้านการข่าว และเสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง
(๒) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มี
ความต่อเนื่องและส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการกระบวนการพูดคุยฯ บนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อความต่อเนื่องของ
กระบวนการพูดคุย รวมทั้งศึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับรูปแบบการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
(๓) เพื่อพัฒ นากระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาให้ เป็นธรรมและทั่ วถึง
รวมทั้ งขจั ดเงื่อนไขความไม่เป็ น ธรรมและความหวาดระแวงทุ กรูป แบบ มุ่ งเน้ น การอำนวยความ
ยุติธรรมที่เป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม
(๔) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
มุ่ งเน้ น การส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและกลุ่ ม เปราะบางไม่ ว่ าจะเป็ น การสร้ างโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน
(๕) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั ง คมให้ เข็ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี
เครือข่ายนอกภาครั ฐที่ เกื้อหนุ น ต่อการแก้ไขปั ญ หาและพั ฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้ นให้
ตระหนักคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกัน การประสานความร่วมมือ
กับ ภาคี เครื อ ข่ ายนอกภาครั ฐ ตลอดจนสร้างการรับ รู้ให้ สั งคมมี ค วามเข้าใจต่ อสถานการณ์ และ
การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) เพื่ อสร้างการรับรู้และเสริม สร้างความร่ว มมือกับ ต่างประเทศให้ เกื้อกู ล
ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่สร้างสรรค์กับ นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการแสวงหาองค์ความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กอ.รมน. จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ค วามมั่ น คงจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑) แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่
การยุติสภาพปัญหา และการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี หลักสิทธิมนุษยชนและ
นิติธรรม
(๒) เปลี่ยนถ่ายความรับผิดชอบพื้นที่ให้กับกำลังในพื้นที่ กำลังประจำถิ่น และ
การบริหารจัดการให้กับกลไกปกติของรัฐ
(๓) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม
(๔) การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่มทุกฝ่ ายในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่
(๒) การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นที่
(๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
(๔) การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๕) การอำนวยความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและการสร้างความเข้าใจ
(๖) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓) เป้าหมาย ได้แก่
(๑) สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียลดลง
(๒) หมู่ บ้ านเร่ งรั ดการพั ฒ นาไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ ๗๐ แปรสภาพเป็ น หมู่ บ้ าน
เสริมสร้างการพัฒนา
(๓) เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีจำนวนลดลง
(๔) ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๕) เงื่อนไขที่เป็นรากเหง้าของปัญหาได้รับการแก้ไข และไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ประเด็นในการสร้างแนวร่วมใหม่ ๆ
(๖) จำนวนผู้ เห็ นต่ างจากรัฐ ที่ ยุติใช้ ความรุนแรง และกลั บมาให้ ความร่ว มมื อ
ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น
(๗) พื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยสอดคล้องกับที่ตั้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตลักษณ์ในพื้นที่
(๘) จำนวนกำลังทหารหลักลดลง และมีการถ่ายโอนความรับผิดชอบงานด้าน
การพัฒนาและงานอานวยความยุติธรรมให้กับหน่วยและส่วนราชการที่มีภารกิจโดยตรง
๓.๒.๔ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๖๒ ให้ ความเห็ นชอบแผนแม่บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ตามที่ คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติ เสนอ โดย
กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยและหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

29

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนระดับ ๓) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนจากระดับนโยบายไปสู่
ระดับการปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง จัดทำรายละเอียดตามที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีการประมวลผล
สภาพปั ญ หาเฉพาะหน้ าประเมิน วิเคราะห์ ส าเหตุ และแนวโน้มของปัญ หาทุกด้าน รวมทั้งกำหนด
แนวทางการแก้ปัญหาเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละระยะ รวมถึงกำหนดโครงการหลักสำคัญ ที่มีผลต่อ
การแก้ ปั ญ หาเป้ าหมายตั ว ชี้ วัด ในแต่ ล ะระยะ รวมถึ งกำหนดโครงการหลั ก สำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๑ โครงการ เพื่อเป็นกรอบการบูรณาการโครงการ
กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน (คปต.) ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณา
การร่วมกันของหน่วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย แนวทางและ
กลยุทธ์ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) กรอบแนวคิด กำหนดแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคงซึ่ง
มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ และมิติด้านการพัฒ นา ซึ่งมอบหมายให้
ศอ.บต. เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีกลยุทธ์ดำเนินการต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่ การลดขีดความสามารถ และทำลายศักยภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ป้องกันเหตุ
รุนแรงที่จะเกิดในพื้นที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งยุติกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา ที่นำไปสู่การจัดตั้งมวลชนและกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในอนาคต ตลอดจนการยุติ
การขยายแนวคิด และการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๒) เป้าหมาย
(๑) การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงหมดไป
(๒) ประชาชนผู้เห็นต่างมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๓) นานาชาติให้การสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
รัฐบาลไทย
(๔) ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(๕) จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
๓) แนวทางและกลยุทธ์ โดยแบ่งแนวทางการขับเคลื่อนงานออกเป็น ๒ แนวทาง
คือ แนวทางด้านความมั่นคง และแนวทางด้านการพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์หลัก ได้แก่
การแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา และการเสริมความมั่นคง และได้กำหนด ๑๓ แผนงาน และกำหนด
โครงการสำคัญรองรับ รวม ๓๑ โครงการ ดังนี้
(๑) แนวทางด้านความมั่น คง มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหน่วย
รับผิดชอบ ประกอบด้วย ๗ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงาน ข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน (๓) แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทาผิดกฎหมาย (๔) แผนงานแก้ไข
และป้ อ งกั น ปั ญ หาภั ย แทรกซ้ อน (๕) แผนงานส่ งเสริ ม และเผยแพร่ชุ ด ข้ อ มู ล ความจริงที่ ถู ก ต้ อ ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๖) แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี (๗) แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมและนานาชาติ
(๒) แนวทางด้ า นการพั ฒ นา มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (๒) แผนงาน
สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) แผนงานอำนวยความยุติธรรม
และเยี ย วยาผู้ ได้รับ ผลกระทบ (๔) แผนงานตำบลมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๖) แผนงานพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

31

ส่วนที่ ๔
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๑ วิสัยทัศน์
สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุข
ยั่งยืน

๔.๒ พันธกิจ
๓.๒.๑ เชื่อมโยงยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาของกระทรวง กรม และหน่ วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ น
เอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
๓.๒.๒ ติดตาม เร่งรัด ผลั กดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ (Function Agenda Area)
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓.๒.๓ หนุ น เสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่ว ยงานของรัฐให้ มีความต่อเนื่อง
ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง

๔.๓ ค่านิยม
หน่วยนำการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

๔.๔ เป้าประสงค์รวม
๓.๔.๑ สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๓.๔.๒ เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๓.๔.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๔.๔ ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
๓.๔.๕ การพัฒ นาพื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และวิถีชีวิตประชาชน
๓.๔.๖ สั งคมทั้ งในประเทศและต่ างประเทศมี ค วามเข้ าใจต่ อ สถานการณ์ ค วามเป็ น จริ ง
ที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
๓.๔.๗ เกิดการบูรณาการงานพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ดังนี้
๔.๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความ
มั่นคง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๕.๑.๑ เป้าประสงค์
เพื่อให้ห มู่บ้าน/ตำบล มีความปลอดภัย และเป็นชุมชนพหุวัฒ นธรรม
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น
๔.๕.๑.๒ ตัวชี้วัด
จำนวนหมู่บ้าน/ตำบล มีความปลอดภัยและประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมขยายตัว
หน่วยวัด : ร้อยละของจำนวนตำบลที่มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมขยายตัว
น้ำหนัก : จำนวนตำบลที่มีค วามปลอดภัย และประชาชนทุก หมู่เหล่า
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ของตำบลเป้าหมาย
๔.๕.๑.๓ กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางกลยุทธ์ : การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยงาน
ความมั่นคงภายใต้ความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีความก้าวหน้าเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดย ศอ.บต.ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา
เสริมความมั่นคง ดำเนินงานภายใต้แผนเสริมสร้างความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กำหนด
เป้าหมายเป็นพื้นที่เฉพาะ หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อหนุน
เสริมให้เกิดความมั่นคงมี แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑ ) ก ารว างระบ บ ก าร
ทำงานเชิ ง บู ร ณาการด้ า น
ความมั่ น คงและด้ า นการ
พัฒนาโดยใช้ฐานของตำบล
เป็นศูนย์กลาง ผ่านโครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขับเคลื่อนโดยใช้สภาสันติสุขตำบล ซึ่งมีผู้แทนจากผู้นำท้องที่ ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้ นำตามธรรมชาติ เยาวชน สตรี องค์กรภาค
ประชาสั งคม และหน่ วยงานภาครัฐ ร่วมรับฟั งความคิ ดเห็ นและ
ความต้ อ งการของประชาชน จั ด ทำเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารตำบล
ประกอบด้วย แผนงาน ด้านความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
เสนอความต้ องการต่ อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ องตั้ งแต่ ระดั บ
อำเภอ จังหวัด จนถึง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. โดย ศอ.บต.
จะทำหน้ าที่ในการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการจากกระทรวง กรม
และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ ตอบสนองตามแผนปฏิ บั ติ การ
ตำบล ทั้งนี้ กำหนดความเร่งด่วน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สิ่งที่
ต้องเกิดขึ้นในตำบล ได้แก่ ปลอดเหตุ ปลอดยาเสพติด ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีกลุ่มประกอบการรุ่นใหม่
(Start up) โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจำตำบลที่ มี ค วาม
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กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พร้ อ มมี โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพดี ๑ โรง มี จุ ด เด่ น (Landmark) ของ
ตำบลมีความโดดเด่นด้านกีฬา ๑ ประเภท ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สั งคมพหุ วัฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ ง และมี ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ได้กำหนดตำบลต้นแบบนำร่อง จำนวน
๑๒๐ ตำบล
(๒) การอำนวยความเป็ น เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้
ธรรม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมทุกมิติ ด้วยการเปิดช่องทางในการอำนวย
ยุติธรรมทางเลือก
ความเป็ น ธรรมที่ เข้ า ถึ ง ง่ า ย รวดเร็ ว และ เป็ น ธรรม โดยการ
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมทางเลือก
ที่ อ ยู่ บ นพื้ นฐานการมี ส่ ว น ร่ ว มของทุ กภ าคส่ ว น อั น เป็ น
กระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)
ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสงบสุข รวมทั้งสร้างการรับรู้
และการตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติ
รัฐนิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติกาในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้อง
และการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
มี เกี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี เคารพอั ต ลั ก ษณ์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ท้ อ งถิ่ น หลั ก การหลั ก ศาสนา การเยี ย วยาผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นธรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย
(๓) งานสังคมจิตวิทยา
๑) การแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ดำเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต
ผู้ ผ่ านการบำบั
๑
ด รัก ษายาเสพติ ด ที่ ห ายขาด อาทิ การประกอบ
อาชีพ ๒การศึกษา การกีฬา และด้านการสาธารณสุข สำหรับการ
ฝึกอบรมอาชี
๓ พมุ่งเน้นให้ประกอบอาชีพได้จริงและมีความมั่นคง
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่
ในชุมชนของกลุ่ม เป้าหมาย รวมทั้ งรองรับแผนงานส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
๒) การสร้ างการมีส่วนร่วมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการ
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิต ทำให้ เด็กและเยาวชนในพื้น ที่ มีงานทำมีรายได้ที่
มั่ น คง และเป็ น การ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ว ม
ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตนเอง
๓) การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นการสร้างความสงบสุข
ในชุ ม ชนโดยเน้ น ที่ ก ระบวนการเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ (Peace-WritLittle) เป็ น ขั้ น ๆ แบบสะสมเพิ่ ม พู น (Incremental Approach)
รวมเอาทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรภาคประชา
สังคม กลุ่มผู้เห็นต่าง ทหาร ตำรวจ พลเรือน ส่วนราชการ ท้องที่
ท้องถิ่น และประชาชนพุทธและมุสลิม โดยอาศัย “คนใน” ที่สร้าง
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กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วม (Common Space) เพื่ อการแก้ปัญ หา
อย่างเป็นขั้นๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมความสงบสุขไปด้วยเรื่อง
เล็ก ๆ เช่น เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การพัฒนา การท่องเที่ยว
ความปลอดภัย การศึกษา การทำมาหากินร่วมกันอย่างสงบสุ ข
ความยุติ ธ รรมในชี วิต ประจำวัน โดยมีก ลไกขั บ เคลื่ อ นหลั ก คื อ
องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำ
หมู่บ้าน
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(๒) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
(๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๔) โครงการการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ
(๕) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม
(๖) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
(๗) โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๘) โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
(๙) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสันติสุขในชุมชนโดยชุมขนแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
แนวทางกลยุ ท ธ์ : สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง และความรุน แรงในพื้ น ที่ ส่ งผลโดยตรงต่ อ การ
อยู่ ร่วมกัน ในส่ วนของกลุ่ มผู้ เห็ น ต่างพยายามทำลายสังคมพหุ วัฒ นธรรมโดยชี้นำว่ารัฐดูแลหรื อ
ให้ ค วามสำคั ญ เพี ย งกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ร้า งสถานการณ์ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย
ความหวาดระแวงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในหลายด้ านเพื่อให้ทุกกลุ่มคน
มีความภาคภูมิใจในความมีอัตลักษณ์หรือการดำรงอยู่ในสังคม พร้อมกับการจัดกิจกรรมหรือวาง
ระบบการอยู่ร่วมกันที่ลดช่องว่างที่อาจทำให้ไม่เข้าใจหรือความบาดหมาง หรือหวาดระแวงต่อกัน
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การส่งเสริมวิถีพุทธ สนั บ สนุนให้ ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุ ข
สามารถจั ด กิ จ กรรมทางศาสนาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ภาครั ฐ ดู แ ลให้ ก าร
สนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ การจัดส่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่ส งบไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งในประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล การส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การเสนอให้มี
ประกาศให้วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันหยุดเพิ่มเติม (วันสารทเดือนสิบ)
เป็นต้น
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๒) การฟื้นฟูชุมชนไทย ฟื้ น ฟู ชุ ม ชนไทยพุ ท ธถดถอยจำนวน ๒๕ แห่ ง โดยการจั ด หา
พุทธถดถอย
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ที่ จ ำเป็ น ในการดำรงชี พ ให้ กั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนไทยพุ ท ธ
เปราะบาง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในชุมชน และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในชุมชนรอบวัด เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ชาวไทยพุทธที่มีถิ่นฐานพักอาศัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เดิม กลับคืนสู่มาตุภูมิ
(๓ ) ก ารส่ งเส ริ ม วิ ถี สนับสนุนให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข
มุสลิม
สามารถจั ด กิ จ กรรมทางศาสนาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ภาครั ฐ ให้ ก ารดู แ ล
สนับสนุน อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สนับสนุนการประกอบพิธี
ฮัจญ์ และอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งเน้นเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ บุคคลทำประโยชน์ให้ กับพื้นที่
และประชาชนกลุ่มเปราะบางขาดโอกาสจัดกิจกรรมประชุมสร้างความ
เข้าใจและเปิ ดโลกทั ศน์ ให้ กับ ผู้ น ำทางศาสนาและแกนนำประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติศาสนกิจด้วยวิถีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้แนวคิดการร่วมพัฒนาพื้นที่ด้วยฐานของหลักคำสอน
ของศาสนา เช่น มัสยิดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นต้น
( ๔ ) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เนื่ องจากชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่จังหวัดชายแดน
กิ จ กรรมชาวไทยเชื้ อ ภาคใต้กระจายในทุกหัวเมืองเป็นเวลานาน (เช่น ใน อ.เบตง ยาวนาน
สายจีน
กว่า ๑๕๐ ปี ) ดั งนั้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งให้ ก ารดู แ ลสนั บ สนุ น ให้
สามารถดำเนิ น ชี วิต และประกอบอาชีพ ได้ อ ย่างเป็ น ปกติสุ ข รวมทั้ ง
สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและทางวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างเสรี
โดยเน้นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ในเทศกาลวันตรุษจีน สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
(๕) การส่ ง เสริ ม และ เนื่องจากพี่น้องกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมในคาบสมุทรมลายูเดิมอาศัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาติ ในป่าลึก แต่สภาพปัจจุบันที่ความสมบูรณ์ของป่าลดลง การระบาดของ
พันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) โรคภัยไข้เจ็บบุกรุกเข้าไปถึงกลุ่มโอรังอัสลี บางส่วนจึงพร้อมจะมาอาศัย
ใกล้ ๆ ชุ ม ชนพื้ น ราบ จึ ง ต้ อ งจั ด ที่ พั ก ชั่ ว คราวที่ ตำบลอั ย เยอร์ เวง
อำเภอเบตง จั ด ทำหนั ง สื อ รั บ รองชั่ ว คราวเพื่ อ ความสะดวกในการ
รั ก ษาพยาบาล และเตรี ย มการสร้ า งอาชี พ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชนเหล่ านี้รู้สึ กภาคภู มิในความเป็น คนไทยมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี
แต่ไม่ถูกผสมผสาน ดูดกลืน จนสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
เดิม
(๖) การสนั บ สนุ น ให้ ให้การช่วยเหลือ ดูแลและเอื้ออาทรต่อกัน โดยการสนั บสนุนประชาชน
ประชาชนทุกศาสนาอยู่ ในพื้ น ที่ ทุ ก เชื้ อ ชาติ ศาสนา ชาติ พั น ธุ์ ร่ ว มมื อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ
ร่วมกันอย่างสันติสุข
จิ ตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริไปสู่ การปฏิ บัติ อย่างเป็ น
รู ป ธรรม เกิ ด เป็ น เครือ ข่ า ยสมาชิ ก จิ ต อาสา และกิ จ กรรมจิ ต อาสา
ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การสร้างความรั ก
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
ความสามัคคีและความเป็นพี่น้องภายใต้พหุ สังคมที่ดีงามของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(๓) โครงการส่ งเสริ มคนดีมี คุ ณ ธรรมไปประกอบพิ ธีฮั จญ์ แ ละปฏิ บั ติ ธ รรม ณ สั งเวชนีย สถาน
ในประเทศอินเดียและเนปาล
(๔) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
(๕) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้
(๖) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ
(๗) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง
(๘) โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๙) โครงการวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียนและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
(๑๐) โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มทางสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑๑) โครงการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มจากพหุวัฒนธรรมพื้นที่ท้องถิ่นในเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมเป็น
แหล่ง เรียนรู้ของโลก และการเชื่อมโยงสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุข
(๑๒) โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านพหุวัฒนธรรมในระดับอำเภอ และตำบลอย่างต่อเนื่อง
(๑๓) โครงการจัดมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม สันทนาการเพื่อสันติสุขของพื้นที้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์
แนวทางกลยุทธ์ : การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีงานที่สำคัญประการหนึ่งคือ
การสร้างความเข้าใจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และต่อต้านการใช้ความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจกับเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้ง
ที่ ศึ ก ษาอยู่ ในต่ า งประเทศ ให้ มี ส ำนึ ก ร่ ว มของความเป็ น ไทย ควบคู่ กั บ การดำเนิ น การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การสร้า งความเข้ าใจ
กั บ ประชาชนทั้ ง ในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
นอกพื้น ที่จั งหวัด ชายแดน
ภาคใต้

จั ดทำชุด ข้อมูล ที่ ถูก ต้องเกี่ ยวกับงานพั ฒ นาเพื่ อเสริมความมั่ นคง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งมั่น
สร้ างความเข้ าใจต่ อ ประชาชนในและนอกพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ กั บ การพั ฒ นารู ป แบบและช่ อ งทาง
การสื่ อ สารที่ เข้ า ถึ ง ป ระช าชน ให้ มากที่ สุ ด เช่ น การสร้ า ง
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่และส่วนกลาง พร้อมจัดให้มีห้องสื่อมวลชนที่
มีมาตรฐานและทันสมัย ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เอื้อต่อการเข้ามาเรียนรู้
ของคนทุ ก ระดั บ และมี ห ลากหลายภาษา ส่ ง เสริ ม ให้ มี ว ารสาร
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์
ชายแดนใต้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) การสร้า งความเข้ าใจ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทุ ก สถานการณ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน
กับต่างประเทศและองค์กร รวดเร็ว ทั น กั บ ความผั น แปรของสถานการณ์ แ ละแสวงหาความ
ระหว่างประเทศ
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาคี แ ละสั ง คม ผ่ า นกลไกความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
และองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และพัฒ นาความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ มิ ต รประเทศที่ ส นั บ สนุ น การปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของชาติไทยเป็นหลัก
(๓) การสร้างสภาวะ
ดำเนิ น การสร้า งความเข้ า ใจนโยบายการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข ของ
แวดล้อมให้เกื้อกูลต่อ
รัฐ บาลต่อกลุ่ มผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยทุ กภาคส่ ว นองค์ก รภาคประชา
กระบวนการพูดคุยเพื่อ
สังคม ประชาชนทั่วไปและบุคลากรภาครัฐ ปลูกฝังกระบวนการสันติ
สันติสุข
สุ ข ในโรงเรี ย นทุ ก ระดั บ ส่ งเสริ ม ขี ด ความสามารถในการจั ด การ
ตนเองของชุมชนให้มีสันติสุข โดยจัดให้มีระบบงานด้านการข่าวที่มี
ประสิทธิภาพและอาศัยคนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน
ข้อมูล เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติในการจัดการสันติสุขอย่างยั่งยืน
(๔) สร้างสำนึกร่วมของ
จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒ นา
ความเป็นไทยอย่าง
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในชั้ น ที่ ๑๔ และชั้ น ที่ ๑๕ ของอาคาร
สร้างสรรค์
ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ น้ อ มรำลึ ก ถึ ง พระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงทุกพระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีความรักผูกพันกับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมารวมทั้งเพื่อให้ลูกหลานของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทุกพระองค์ตราบ
นานเท่านาน ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผ่านกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้
เพื่อสร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้นำ
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
(๓) โครงการสร้างความเข้าใจนโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) โครงการสันติสุขชายแดนใต้เชื่อมโยงอาเซียนและนานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์
(๕) โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศเพื่อนบ้าน สังคมโลก
(๖) โครงการอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสร้างการมีความส่วนร่วมกับประเทศ
ประชาคมอาเซียนและประเทศในประชาคมโลก
(๗) โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๘) โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่
(๙) โครงการสร้างสื่อดิจิทัลของ ศอ.บต.
(๑๐) โครงการสร้างความเข้าใจนโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑๑) โครงการจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔.๕.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถี ของชุมชนสู่
หนทางความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๕.๒.๑ เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ
ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
๔.๕.๒.๒ ตัวชี้วัด
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่ม
มากขึ้น
หน่วยวัด
(๑) ร้อยละ ประชาชนมีรายได้ต่อหัว/ต่อปี
(๒) ร้อยละ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละ การลงทุนเพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละ การว่างงานลดลง
(๕) อัตราการตายมารดาและทารกลดลง
น้ำหนัก
(๑) ประชาชนมีรายได้ต่อหัว/ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
(๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
(๓) การลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
(๔) การว่างงานลดลง ร้อยละ ๑๐
(๕) การตายมารดาและทารกลดลง ร้อยละ ๒๐
๔.๕.๒.๓ กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทางกลยุทธ์ : ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ในพื้นที่มีหลายมิติ เช่น การประกอบอาชีพ
เชิงเดี่ยว การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ (ขาดการแปรรูป) ประชาชนขาดทักษะแรงงานที่มี
ฝีมือ เช่น การประกอบอาหาร งานบริการ งานช่าง (เว้นส่วนที่เป็นอัต ลักษณ์พื้นถิ่น) เยาวชนไม่นิยม
การเรียนด้านอาชีพ ไม่นิยมการทำงานในโรงงาน มิติของการลงทุนก็ขาดการลงทุนขนาดกลาง/
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่นานนับสิบปี ขาดท่าเรือขนส่งสินค้าทำให้ด้อยความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ส่งผล
ให้ประชาชนในพื้นที่ว่างงาน หรือมีงานทำ แต่มีรายได้น้อย จากโจทย์ปัญหาข้างต้น ทำให้ต้องมีการ
วางแผน จั ดระบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จที่ ส อดคล้ อ งกั นทุ ก มิติ โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นาเพื่ อ ให้
เศรษฐกิจ ขยายตั วอย่ างต่อเนื่ อง ประชาชนมีงานทำ มี การกระจายรายได้อย่างเหมาะสมและทั่ วถึ ง
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การปรั บ วิ ถี ฐ านราก สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบผสมผสานแทนการทำ
ในระดับครัวเรือน
เกษตรเชิงเดี่ยว อาทิ การพัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่อง ตำบลละ
๑ แห่ง รวม ๒๗๒ แห่ ง และขยายผลให้ครอบคลุมหมู่บ้านละ ๑ แห่ ง
ปลูกพื ชเศรษฐกิจเสริมรายได้ในสวนยางพารา เช่น กาแฟ โกโก้ และ
การปลู กไผ่ เศรษฐกิ จ พื ชทางเลื อกใหม่ แห่ งอนาคตจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ เพื่ อนำไผ่ ไปบดอัดเป็ นชีวมวลผลิ ตกระแสไฟฟ้าพลั งงานทาง
เลือกใช้ภายในประเทศและส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งเป้าหมาย
ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จะปลู กไผ่ ได้ ๓ แสนไร่ ซึ่งได้
ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ของเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ราย
(๒) สร้ า งอาชี พ และรายได้ ยึดแนวทางตามแผนแม่บทด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับชุมชน เช่น
ห ลั ก จ าก “เก ษ ต รส ร้ าง ๑) เกษตรอัตลักษณ์ พื้น ถิ่น เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่
มูลค่า”
เกิดจากภูมิปัญหาท้องถิ่น หรือเติบโต งอกงามในท้องถิ่นที่มีความ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อาทิ นกเขา
ชวา นกกรงหั ว จุก น้ำบูดู กรือโป๊ะ โดย ศอ.บต.จะเป็นศูนย์กลาง
การประสานระบบการตลาด การแปรรูป และย้อนกลับยังต้นน้ำ คือ
การผลิตที่ได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
๒) เกษตรแปรรูป ดำเนินการเบื้องต้นในระดับชุมชน โดยจัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาการผลิตที่ได้คุณภาพ
(อย่างน้อยได้มาตรฐานฮาลาล และสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา : อย.) โดย ศอ.บต. เป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานหน่ ว ยงาน
วิ ช าการ (มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ) เพื่ อ นำงานวิ จั ย สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ประสานภาคเอกชนและผู้ ประกอบการเพื่อวางระบบการตลาดที่
ยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการ สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ใน
การพั ฒ นาคนในภาคเกษตรให้ เข้ม แข็ง ลดการพึ่ งพาจากรัฐ ด้ าน
เศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาบทบาทของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ ประกอบการ ฝึ กอบรมเป็นศูนย์วิจัยและการบริการ
แบบครบวงจร
๓) เกษตรแปรรูปในระดับโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุน ส่งเสริม
การจั ด ตั้ งนิ ค มอุ ต สาหกรรมปศุ สั ต ว์ แ ละอาหารในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการแปรรูปและการพัฒ นาผลิตภัณฑ์อาหารจากปศุสัตว์
และอาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ (Halal Food )
๔) เกษตรปลอดภัย ศอ.บต. สนับสนุนและเสริมการดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัด ที่จะพัฒนาการทำเกษตร
คุณภาพ (GAP) เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการ
ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
(๓) สร้ า งรายได้ จ ากการ โดยคณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ มี ม ติ เห็ น ชอบให้
ท่องเที่ยว
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวที่ สามารถ
พึ่ ง พาตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น ศอ.บต. ได้ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ยะลาและ
หน่ ว ยงานเกี่ย วข้ องดำเนิ น การพั ฒ นาในทุ กมิ ติ เพื่ อสร้าง อำเภอ
เบตง ให้ เป็ น จุ ด ขาย ภาพลั ก ษณ์ ส ำคั ญ (แบรนด์ ) การท่ องเที่ ยว
ภาคใต้ และขยายพื้นที่การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้ง ๕ จังหวัดต่อไป
โดยดำเนินการอย่างครบวงจร ดังนี้
๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยทั้งแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม และแหล่ ง ใหม่ สร้ า งจุ ด โดดเด่ น (Landmark)
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
พหุ วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ และอาหารฮาลาล ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
เกษตร ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสันทนาการ เป็นต้น
๒) พัฒนาระบบการผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว
๓) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้
ประชาชนได้ รับ ประโยชน์ จาการท่ องเที่ ยวสู งสุ ด ทั้ งจากค่ าที่ พั ก
(โฮมสเตย์ รี สอร์ต) จากบริการร้านอาหาร ของที่ระลึก และค่านำ
ทาง (ไกด์) เป็นต้น
๔) เชื่ อ มโยงเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วให้ ค รอบคลุ ม ๕ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้ งตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ สร้ างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบอาเซียน และ IMT-GT
๕) สร้ า งบรรยากาศของพื้ น ที่ ให้ เป็ น เมื อ งสั น ติ สุ ข น่ า ท่ อ งเที่ ย ว
โดยส่งเสริมการพัฒ นารูปแบบการค้าและบริการ เน้นการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
สื่อภาพยนตร์และสื่ออื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีทั้งใน
และต่างประเทศ
(๔) การส่งเสริมการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ

๑) ยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการ
เติ บ โตของการลงทุ น และอุ ต สาหกรรม พร้ อ มทั้ ง การเสริ ม สร้ า ง
ทัศนคติแก่วัยแรงงานในการเร่งพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น ด้ า นแรงงาน พั ฒ นาสมรรถนะให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
รองรั บ อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมมุสลิม
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๒) วิเคราะห์และนำเสนอมาตรการ กลไกของรัฐทั้งระดับพื้นที่และ
กลไกจากรั ฐ บาลด้ านการค้ า การลงทุ น ตามบทบาทภารกิ จ ของ
ศอ.บต. เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและการขยายผลสู่เมืองต้นแบบอื่น
๓) การพัฒ นา ทั้งโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่และโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย คือ สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ ๒
ที่เทศบาลสุไหงโก-ลก และที่ อ.ตากใบ การฟื้นฟูการเดินรถไฟ จาก
สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ไปยังสถานีรถไฟตุมปัต รัฐกลันตัน รวมทั้ง
การเสนอ ให้ รั ฐ บาลบรรจุ แ ผนการก่ อ สร้ า งรางรถไฟทางคู่ จ าก
อำเภอสุไหงโก-ลก ถึง อำเภอหาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณ ภาพชีวิต
ประชาชน ส่ งเสริมการค้า การลงทุน และการท่ องเที่ยวชายแดน
ระหว่างประเทศ
(๕) ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ ยกระดับการพัฒนาเมืองจะนะ เป็นจุดเชื่อมต่อจากภาคใต้ชายแดน
๔ อุต สาหกรรมแห่งอนาคต กั บ ภาคใต้ ต อนกลาง โดยมี เป้ า หมายผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป
อ.จะนะ จ.สงขลา
และอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมแห่ งอนาคต เช่น การแพทย์ครบ
วงจร การท่องเที่ยวครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหนัก
ประเภทเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ระบบราง
รวมทั้ ง การสร้ า งท่ า เรื อ เพื่ อ ขนส่ งทางทะเลและการท่ อ งเที่ ย ว
โดยมุ่งเป้าจะให้เป็นประตูที่ ๓ (๓rd Gateway) ของประเทศไทย
(๖) การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑) สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการหนุนเสริมการสร้าง
ด้วยธุรกิจเริ่มใหม่
ผู้ประกอบการใหม่ โดยการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งในระดับ
(Startup) และธุรกิจขนาด ต้นน้ำ (แรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน) กลางน้ำ (การส่งเสริมศักยภาพการ
กลาง/ขนาดย่อม (SME)
แปรรูป) ปลายน้ำ (การตลาด) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนประสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
๓) พั ฒ นา ส่ งเสริม ศัก ยภาพนั กธุรกิ จรุ่น ใหม่ ยกระดับ ให้ เป็ น นั ก
ธุรกิจรุ่น ใหม่ต้นแบบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒ นาแอพลิเคชัน
ช่องทางการค้าขายสิ นค้าออนไลน์ ด้านการสร้างสรรค์น วัตกรรม
เป็นต้น
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางระบบขับเคลื่อน
จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เป็ น งานธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ โดยส่ งเสริมและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ สถาน
ศูนย์กลางธุรกิจฮาลาล
ประกอบการและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
พัฒนากระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานบริการ และผลิตภัณฑ์ของ
พื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ การจัดตั้งหน่วยรับผิดชอบ
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หลักและเชื่อมโยงการพัฒ นาฮาลาลทุกภาคส่วน พัฒ นาระบบการ
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล สิ น ค้า และบริก ารฮาลาลในพื้ น ที่ และสร้างความรู้
ความเข้าใจและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
(๘)การส่ งเสริ มและพั ฒ นา ๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนที่จะนำไปสู่
ชี ว ภาพและการพั ฒ นาที่ การลดต้นทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ หรือการ
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
แหล่งพลังงานในชุมชนเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรของชุม ชนให้ เป็ นแหล่ งพลั งงานที่
ยั่งยืน
๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มาเป็นต้นทุนการสร้างนวัตกรรมสิ่ งแวดล้อม และ การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้ อ มและการเติ บ โตของการพั ฒ นาที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการพั ฒ นาการเกษตรที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟู ระบบนิเวศวิทยาของ
ชุมชน
๓) สนับ สนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในการส่ งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๙) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมจากประมงพาณิ ชย์ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ/การผลิ ต
เสื้ อผ้ า อุ ตสาหกรรมแปรรูป จากยางพารา และอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประมงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องการทำประมงน้ำลึก ซึ่งต้องสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ขณะเดียวกัน
ต้ อ งให้ ความช่ วยเหลื อในกรณี ที่ ได้ รั บผลกระทบจากการปรั บปรุ ง
กฎหมาย/กฎระเบี ย บต่ าง ๆ โดยเฉพาะหลั ง มาตรการ Illegal
Unreported and Unregulated Fishing : IUU
(๑ ๐ ) ก า ร บู ร ณ า ก า ร สนั บสนุน ส่งเสริม และเร่งรัด การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
ขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต้นแบบ รวม ๑๔ เขต ประกอบด้วย
พิเศษและพื้นที่เมืองต้นแบบ โครงข่ายถนน รถไฟทางคู่ และรถไฟที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ เชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง ท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดปัตตานีและสงขลา เร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยาน
ไร้รอยต่อ
นราธิวาสเพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เป็นต้น
(๑๑) การเชื่อมไทยเชื่อม
พัฒ นาความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือการ
โลก
พัฒ นาเศรษฐกิจ ๓ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย
หรื อ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT
เพื่อยกระดับการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยง กับ ๔ รัฐ
ของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเประก์ รั ฐกลันตัน รัฐตรังกานู และรัฐเคดาห์
รวมทั้ งเกาะสุ ม าตราใต้ ข องประเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

43

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั ญ หาความยากจนของประชาชนให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ ดียิ่งขึ้น ผ่ านแนวคิ ด
“ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ที่ ๖” หรื อ Economic Corridor ๖ เพื่ อ หา
ช่ อ งทางตลาดการค้ าต่ า งประเทศเป้ าหมายที่ จ ะนำผลผลิ ต และ
บริการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่พี่น้องประชาชนมุสลิมและ
มิใช่มุสลิมในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอิตาลี เป็นต้น
รวมทั้ง ประเทศโลกมุสลิม ผ่าน โครงการ Small Thailand และ
การพัฒ นาความร่วมมือในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง หรือ Sister City
นอกจากนี้ ยังมีค วามร่ว มมื อกั บ อี กหลายประเทศ เพื่ อที่ จ ะเป็ น
ตลาดการค้าต่างประเทศเป้าหมายที่จะนำผลผลิตและบริการจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่พี่น้องประชาชนมุสลิมและมิใช่มุสลิมใน
ต่ า งประเทศ เช่ น จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี และอิ ต าลี เป็ น ต้ น รวมทั้ ง
ประเทศโลกมุสลิม ผ่าน โครงการ Small Thailand และการพัฒนา
ความร่วมมือในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง หรือ Sister City
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้าและการลงทุน
(๒) โครงการจัดสร้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) โครงการพัฒนาและขยายผล SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(๔) โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์บรรยากาศการค้า การลงทุนการอุตสาหกรรม ที่สังคมเชื่อมั่น
(๕) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
(๖) โครงการพัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อการเสริมสร้างสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหนุนเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
(๗) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
(๘) โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
(๙) โครงการสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมและ
อาหารฮาลาล
(๑๐) โครงการพัฒนานวัตกรรมฮาลาลเพื่อรองรับการเป็น Trading City
(๑๑) โครงการศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศ หรือ Halal Medical Hub
(๑๒) โครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ชายแดนใต้
(๑๓) โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน และวิสาหกิจชุมชน
(๑๔) โครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมง
(๑๕) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
(๑๖) โครงการสร้างพื้นที่ตลาดบนโลกดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กับตลาดในระดับประเทศและนานาชาติ
(๑๗) โครงการการพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Mobility)
(๑๘) โครงการระบบบริการดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑๙) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นแบบและ“ระเบียงเศรษฐกิจที่ ๖”
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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หรือ Economic Corridor ๖
(๒๐) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาทางสังคม
แนวทางกลยุทธ์ : สภาพปัญหาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลายมิติ ทั้งปัญหา
ความไม่อบอุ่นในครอบครัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาขาดประสิทธิภาพการ
ให้บริการของรัฐ เป็นต้น รวมถึงปัญหาความแตกร้าว เปราะบางของสังคมพหุวัฒนธรรมเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน มีความ
อบอุ่น มีความสุขมีความเอื้ออาทร และหยิบยื่นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ซึ่งสังคมทุกระดับตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดคือ “ครอบครัว”
จนเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นคือ ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ ล้วนแต่มีความสำคัญ สำหรับ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีความเป็นพิเศษตรงที่มีความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มีอัตลักษณ์
ความเชื่อ แตกต่ างกัน จึ งต้ องมี กลไกหรือ การดำเนิ นงานเฉพาะที่แ ตกต่างจากพื้ น ที่ ส่ วนอื่น ของ
ประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การสร้างความเข้มแข็ง วางระบบและขับเคลื่อนให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยการสร้าง
สถาบันครอบครัว
งานสร้างอาชีพให้ครอบครัวมีรายได้ที่เพียงพอสามารถเลี้ยงดูสมาชิก
ในครอบครัวได้มีความสามารถส่งเรียน ให้การศึกษา เติบโตอย่างมี
คุณภาพ สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส ใช้ชีวิตร่วมกัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว อาทิ การสร้าง
งานอาชี พ ให้ กั บ หั ว หน้ าครอบครั ว หรื อ แม่ บ้ า นที่ ส ามารถทำงาน
มีรายได้จากการทำงานในพื้ นที่ เพื่ อให้ มีเวลาเลี้ ยงดูบุ ตร มิให้ เกิ ด
ความเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือถูกชักนำในทิศทางที่ไม่
พึงปรารถนา การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และต้องดำเนินการต่อ
ยอดต่ อ ไป อาทิ การสนั บ สนุ น ให้ ล งทุ น โรงงานแปรรู ป มะพร้ า ว
โรงงานผลิ ต เฟอร์นิ เจอร์ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิ ก จั งหวั ด
ปัตตานี โรงงานแปรรูปทุเรียน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัด
สงขลา เป็นต้น และการจัดตั้งและพัฒ นาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
หลายพื้นที่
(๒) พั ฒ นาองค์ ก รที่ ส ร้ า ง วางระบบการพัฒนาเพื่อดูแลหรือให้บริการประชาชนในทุกมิติ โดยมี
ความสุ ข อำนวยประโยชน์ ทิศทางหลั ก ตามยุทธศาสตร์ความมั่ นคงของประเทศเป็ นแกนคื อ
ให้คนในสังคม ชุมชน
โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่มีเป้าหมายให้สังคมระดับตำบล
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
มี ค วามสุ ข อาทิ ต้ อ งมี โรงเรีย นภาคบั งคั บ ที่ มี คุ ณ ภาพอย่ างน้ อ ย
๑ แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่มีคุณภาพอย่าง
น้อย ๑ แห่ง ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดผลักดันให้มี
การบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในด้า นที่ยังเป็นช่องว่างในพื้นที่
เช่น จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับตำบล ศูนย์ดูแลเด็กกำพร้าระดับ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ตำบล เป็น ต้น ซึ่งทุกงานทุ กด้านจะรวมอยู่ในกรอบของโครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยเป้าหมายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
นำร่องใน ๓๐ ตำบล
(๓) การเสริมสร้างพลังทาง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นสั ง คม ในลั ก ษณ ะ
สั ง คมเพื่ อ เกื้ อ หนุ น ผู้ ที่ ข าด คณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ดูแลทั้งระบบ ครบวงจร และมีความ
โอกาส สูญเสียโอกาสในชีวิต ยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) วางระบบการดูแลเด็กกำพร้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และยั่ ง ยื น ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก กำพร้ า โดยมี
เป้าหมายในการพัฒ นา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น (๒) ยกระดับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่า
ด้ ว ยอนุ สั ญ ญาสิ ท ธิเด็ ก เพื่ อ ให้ น านาชาติ เห็ น ถึ งความมุ่ งมั่ น ของ
ภาครัฐในการดูแลเด็กตามปฏิญญาสากล และ (๓) พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต พร้ อ มกั บ เยี ย วยาสภาพจิ ต ใจสำหรั บ เด็ ก กำพร้ า ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ โดย ศอ.บต.ในฐานะเป็ น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับ ดำเนินการร่วมกับกระทรวง
การพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และองค์กรภาคประชาสังคม
กำหนดกรอบแนวทางและกลไกการพัฒ นาศักยภาพเด็กกำพร้าให้
เกิ ด ความยั่ งยื น โดยระยะสั้ น เร่ งจั ด ทำฐานข้ อ มู ล โดยระบบเลข
ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แยกประเภท พื้นที่ และองค์กรที่ให้
การดูแล พร้อมกับเร่งแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เช่น อาหาร
เสื้อผ้าที่พักอาศัย และการเยียวยาจิตใจ ส่วนในระยะยาว กำหนด
กรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานและวางระบบเชื่อมโยงให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งการให้การศึกษาการเตรียมการสู่การแสวงหาอาชีพ
ที่ เหมาะสม และการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก กำพร้ า ประจำตำบล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนแม่บท ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒) วางระบบการบริหารจัดการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยจัดทำ
โครงการนำร่อง อาทิ โครงการบริบาลผู้สูงวัยโดยอาศัยสถาบันศึกษา
ปอเนาะ (นำร่อง ๒๖ แห่ง) เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ
ทั้งในเรื่องอาชีพ การใช้เวลาว่างให้ เกิ ดประโยชน์ การอยู่ร่ว มกั บ
สั งคมและการเรีย นรู้ท างศาสนาซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วิถีชี วิตของไทย
มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) จัดทำรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง (รวม
ผู้สู งอายุที่ป่ วยติ ดเตียง) เพิ่ มอีก ๓ คัน ให้ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัด
ปัตตานี สงขลา และสตูล นอกจากนี้ จัดระบบการบริหารจัดการ
โดยร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ร่ว มมือกัน วางกรอบ
และแนวทางการทำงานที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง ออกแบบ
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การดูแลผู้พิการที่เน้นถึงความต่อเนื่อง ครบวงจรทั้งกาย-จิตใจ-สังคม
ส่งเสริมการจัดทำธนาคารกายอุปกรณ์ โดย ศอ.บต. ร่วมกับกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
สาธารณสุข และอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลผู้พิการและ
ครอบครัว ให้สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ
ต่อสั งคม หรือเป็ นภาระน้ อยที่ สุ ดโดยประสานความร่ว มมือไปยัง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ กำหนดกิ จกรรมนำร่ องในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือ คนพิการและครอบครัว
๔) บูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครองหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์และสถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลื อและแก้ไขปัญ หาสถานะและ
สิทธิของราษฎรที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร โดยจัดกิจกรรมตรวจ
พิสูจน์ สารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ในประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ สร้ า งความเสมอภาคในด้ า นสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพตามกฎหมาย ทำให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ มีความ
กิน ดี อยู่ดี ลดปัญ หาความเหลื่ อ มล้ ำของสั งคมและนำพาสั งคมสู่
ความสันติสุข
๕) กำหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่ อนเพื่อแก้ไขปัญ หาด้าน
สุขภาพ อนามัยแม่และเด็กและปัญหาโภชนาการต่ำในเด็กเล็ก โดย
ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งในพื้ น ที่ สร้างเครือ ข่ายดูแลสุ ขภาพ
การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพที่ เชื่ อ มโยงกั บ ความสั น ติ สุ ข ของพื้ น ที่
สนับสนุนสถานบริการสุขภาพในการพัฒ นานวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
รองรั บ ความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพและการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาวิ ก ฤต
สุขภาพของพื้นที่ ที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ด้านสุ ขภาพที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาการเด็ก
อนามัยแม่และเด็ก และโรคเรื้อรัง เป็นต้น
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๒) โครงการดูแลสุขภาพเด็กที่มีปัญหาทุกพโภชนาการอย่างครบวงจร
(๓) โครงการป้องกันการเสียชีวิตของแม่ที่ให้กำเนิดบุตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
(๕) โครงการจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับกลุ่มเปราะบาง
(๖) โครงการจัดทำคู่มือชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มเปราะบางจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในรายกลุ่ม
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แนวทางกลยุทธ์ : สภาพปั ญหาของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีหลากหลายมิติ เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์และความเชื่อ สภาพการณ์ที่ปรากฏ
ในปัจจุบันคือ เด็กจำนวนมากเจ็บป่วย พิการมาโดยกำเนิด ซึ่งอาจเกิดการดูแล สุขภาวะของมารดา
ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงการศึกษาที่เน้นด้านศาสนาทำให้ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ (ต้องปรับ
สมดุล) ขาดความสามารถด้านภาษาไทย ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง
งานในอนาคตกั บ การจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาไทยในพื้ น ที่ จึ งทำให้ ผู้ ที่ จ บ
การศึกษามีทักษะตรงกับความต้องการแรงงาน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นคนดี มีคุณภาพ และมีโอกาสใน
สังคมเท่าๆ กับประชาชนส่วนอื่นของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การแก้ไขสุขภาวะปัญหา การแพร่ ร ะบาดของโรคหั ด ในพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด ยะลา ปั ต ตานี
โรค ที่ ติ ด ต่ อ แ ล ะไม่ ติ ด ต่ อ นราธิว าส และ ๔ อำเภอของจังหวั ด สงขลา ในปี ๒๕๖๒ ให้ มี
รวมทั้ง โรคติดต่อเรื้อรังที่อุบัติ ผู้ป่วยโรคหัดกว่า ๕,๔๐๐ คน และเสียชีวิต จำนวน ๓๔ คน ส่วน
ซ้ ำ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน ใหญ่ เป็ น เด็ กอายุ ต่ำกว่า ๕ ปี ไม่มี ป ระวัติก ารได้ รับ วัค ซีน หรื อ
ภาคใต้
ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และมีภ าวะทุพโภชนาการ โดยที่
ผู้ ป่ ว ยเข้ า รับ การรัก ษาตั ว ที่ โรงพยาบาลมี ภ าวะแทรกซ้ อ นด้ ว ย
อาการปอดอั ก เสบ คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น และอื่ น ๆ สถานการณ์ โรค
ดั ง กล่ า ว ศอ.บ ต. ร่ ว มกั บ ห น่ วยงาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน พื้ น ที่
ประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สถาบันการศึกษาภาครัฐ ผู้นำ
ศาสนา ผู้ น ำชุ ม ชน และภาคประชาชน กำหนดแนวทางและ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น “พื้ น ที่ ป ลอดโรคหั ด ภายในปี
๒๕๖๓” ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ
แก้ไขปั ญ หาการแพร่ระบาดของโรคหั ดในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ ระบาดของโรคหั ด ขึ้ น รวมถึ ง ได้ รับ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่ว ยงานทุกภาคส่ ว นในการรณรงค์ ประชาสัมพั นธ์ และสร้ าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัดและการรับบริการวัคซีนผ่านสื่อบุคคล
วิทยุ และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคมี
แนวโน้ ม ลดลง กลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ถึ ง การบริ ก ารวั ค ซี น เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่บ่ายเบี่ยง ไม่ยินยอม
นำบุตรเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระบาดของ
โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นตามมาในอนาคต จึงจำเป็น
อย่ างยิ่ งที่ ต้ อ งได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการแก้ ไข
ปัญหาในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้ า ใจ และทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ อง รวมทั้ ง วางมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาจากโรค
ระบาดที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันโรค เพื่อลดปัจจัยที่
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

48

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ น สาเหตุ ข อง การเสี ย ชี วิ ต เช่ น การแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก ๐ – ๕ ปี การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของผู้ปกครองในการเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล
การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพให้ผู้ปกครองเด็กสามารถดูแล
และจัดการกับปัญหาทางสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการบูรณาการ
ภารกิจให้กับผู้นำศาสนา สถานศึกษา เป็นกำลังหลักในการสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และการ
ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งตั้ งแต่ วั ย เรีย น วั ย เจริญ พั น ธุ์ ผ่ า น
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรก่อนแต่งงานตามหลั ก
ศาสนาอิสลาม เป็นต้น
(๒) การพัฒนาความสามารถ จั ด ทำโครงการนำร่ อ งพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย น
ด้านภาษาไทย
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒๐ แห่ ง โดยจัดหาครูส อน
ภาษาไทยที่มีความรู้ จบการศึกษาด้านภาษาไทยโดยตรงไปประจำ
ทุ ก โรงเรี ย นและมี ก ารฝึ ก อบรม ติ ว เข้ ม การสอนทุ ก รู ป แบบ
ประเมินผลทุกระยะ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความดูแล
ของกรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อขยายผลการใช้ สื่ อ
สร้ างสรรค์ เพื่ อส่ งเสริ มพั ฒ นาการการเรี ยนรู้ ตามช่ วงวั ย การใช้
ภาษาไทยให้ กับเด็กก่ อนวัยเรียนและผู้ ปกครอง เพื่ อให้ สามารถใช้
ภาษาไทยได้ ทั้งในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน
(๓) การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น สนับสนุนกิจกรรมอบรมภาษาให้กับนักเรียน ม.๕ - ม.๖ ที่จะไป
ภาษาและความพร้ อ มให้ กั บ เรี ย นต่ างประเทศ โดยให้ ก ารอบรม ๔ ภาษาคื อ ภาษาอั งกฤษ
นักเรียนที่ประสงค์ จะไปเรียน ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาอินโดนี เซีย รวมทั้ งแนะแนว
ต่อต่างประเทศ
การศึ ก ษาและสร้ า งโอกาสการประกอบอาชี พ นอกจากนี้
สนั บ สนุ น การฝึ ก ทั ก ษะและประสบการณ์ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
โดยตรงกับนักศึกษาไทยและต่างชาติ เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น
(๔) การเชื่ อ มต่ อ และบู ร ณา เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต เยาวชนตรงความต้ อ งการภาคแรงงาน
ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ กั บ ในอนาคตหรือ สามารถเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ ว ย
การศึกษา
ตนเอง ศอ.บต. ร่วมกับหลายหน่วยงานวางระบบการประสานงาน
ประสานข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพหรื อ “ไร้ ร อยต่ อ ”
ในลั ก ษณะของการทำข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ หรื อ คณะทำงาน
ร่วมกัน ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๒
(๕) การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ สนับสนุนให้ เยาวชนที่ไม่มีงานทำ หรือประชาชนที่มีรายได้น้อย
ให้กับประชาชนในวัยทำงาน ผ่านการอบรมระยะสั้นในหลายโครงการ เช่น โครงการฝึกอาชีพ
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน (๓ แห่ง) การฝึกอาชีพให้กับเยาวชน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ที่ผ่านการบำบัด/เลิกยาเสพติด การฝึกอาชีพตัดเย็บให้กับแม่บ้าน
(ตรงความต้องการตลาด) การฝึกอบรมการประกอบอาหารฮาลาล
เป็นต้น
(๖) การดู แ ลสุ ข ภาวะของ ดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความรอบรู้
ประชากรทุกช่วงวัย
ด้านสุขภาวะ ควบคู่กับการส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญ
ของสุ ข ภาพให้ กับ พ่ อแม่ และผู้ ดูแ ลเด็ก เพื่ อการพั ฒ นาบทบาท
ความเป็ น พ่ อ เป็ น แม่ ก ารอบรมเลี้ ย งดู บุ ต รและบทบาทของ
ครอบครัว และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี เพื่อร่วม
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ ชุมชนเป็นฐานในการเสริมสร้างสุ ข
ภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
(๗) จั ด ระบบการศึ ก ษาและ ส่งเสริม และขยายผลการดำเนินงานโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัว
พัฒนาการเกษตร
บ้าน” เพื่อมุ่งเน้นการลดสารเคมีในการทำเกษตร และทำให้ทั่วถึงไป
ยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบที่สามารถนำความรู้
ด้านการเกษตรที่ได้จากโรงเรียนไปทำที่บ้านจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์
และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้ คัดเลือกเด็กนักเรียนที่สนใจและ
รักในการทำเกษตรและมีผลการดำเนินงานระดับดีเยี่ยม นำเข้าเฝ้า
และรับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในคราวเสด็ จเยือน ศอ.บต.
ห้วงเดือนกันยายนของทุกปี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
ที่มีผลการปฏิ บัติงานดีเด่นเรื่องการทำเกษตร ในวัยประถมศึกษา
โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้ จนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยวาง
แผนการพัฒนาในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ง ๖ แห่ง รวมทั้งการบริหารจัดการงานธุรกิจเกษตรในภาคเอกชน
จัดหาโควตาการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาเกษตร ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ในระยะต่ อไป จะได้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี จั ดสรรโควตาตำแหน่ ง
ราชการ ในส่วนของเกษตรอำเภอ เพื่ อให้ นักเรียนเหล่ านี้ไปบรรจุ
และพัฒนางานเกษตรฐานรากบ้านเกิดของตนเอง
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.)
(๒) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษานานาชาติ
(๓) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท
(๔) โครงการตลาดนวั ต กรรมเยาวชนจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละแลกเปลี่ ย นเยาวชนระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กับต่างภูมิภาค และต่างประเทศ
(๕) โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาของศาสตร์พระราชาแบบครบวงจรและทันสมัย เพื่อเป็น
แหล่งกลางของจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(๖) โครงการอุทยานการเรียนรู้ สนามสันทนาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดสร้างศูนย์พัฒนา
อัจฉริยะ พื้นที่เรียนรู้ บนระบบดิจิทัล
๔.๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม
และการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐที่ สอดคล้ องกั บ พื้ น ที่ วิ ถี สู่ ค วามยั่ งยื น ประกอบด้ วย ๓ กลยุ ทธ์
มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๕.๓.๑ เป้าหมาย
๑) เพื่ อให้ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ นแบบของประเทศไทยในการ
พัฒนา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน
๒) เพื่อให้การบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพ
(ไร้ ร อยต่อ ) มี ค วามโปร่ งใส ปลอดการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบ บริก ารประชาชนรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นมืออาชีพ
๔.๕.๓.๒ ตัวชี้วัด
๑) ระดับการพัฒ นาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น
๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มขึ้น
๓) จำนวนข้ อร้องเรียนเรื่อ งองค์ก รภาครัฐ ทุ จริตและประพฤติ มิ ช อบ
ลดน้อยลง
๔.๕.๓.๔ กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางกลยุทธ์ : ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็น
โอกาสของการพัฒนาในหลายด้านทั้งการผลิตอาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว ดังนั้นจึงต้องวางระบบ
การพัฒ นาที่ไม่ทำลาย หรือไม่ใช้ทรัพยากรในการผลิตเกิ นกว่าความสามารถในการทดแทน ฟื้นฟู
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ๑) สนับสนุนการปลูกพืชไผ่เศรษฐกิจเ พื่อนำไปแปรรูปเป็นชีวมวล
เกื้ อ หนุ น กั บ การฟื้ น ฟู ส ภาพ อัดเม็ด นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากถ่าน
ป่า หรือป่าชายเลน
หิน ฟอสซิล ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาร
เพิ่ มความร้อนของภาวะเรือนกระจก และการปลู กไผ่ก็เป็นฟื้นฟู
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ดินและน้ำ
๒) ฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรม โดยจัดทำโครงการเมืองปูทะเลโลก
ซึ่งมุ่ งเน้ น การฟื้ น ฟู ป่ าชายเลนและนากุ้งร้างสำหรับ เลี้ ย งปู ท ะเล
เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และชายฝั่งทะเลให้กับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
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(๒) การวางระบบการกำจั ด ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการบริหารจัดการขยะและ
ข ย ะมู ล ฝ อ ย ใน เข ต เมื อ ง สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาขยะชุมชน การแปลงขยะชุมชน
ชุมชน
เป็ นพลั งงาน โดยเฉพาะเมื องต้ น แบบการท่ องเที่ ยว อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา เป็นต้น
(๓) การปลุกจิตสำนึกในการ วางระบบการบริหารจัดการการลด เลิกใช้พลาสติก โดยดำเนินการ
ลดการใช้ พ ลาสติ ก เพื่ อ ลด นำร่องให้ ศอ.บต. เป็นองค์กรต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัด
ภาวะโลกร้อน
ชายแดนภาคใต้
แผนงาน/โครงการ
(๑) การรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐลดการใช้พลาสติกในหน่วยงานให้เป็นร้อยละ ๐
(๒) การบริการจิตสาธารณะของบุคลากรภาครัฐ
(๓) การบริการจิตสาธารณะของบุคลากรภาครัฐและเครือข่าย
(๔) โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต
(๕) โครงการระบบนิเวศน์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนิเวศน์ป่าเขา และนิเวศน์ทางทะเล
(๖) โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ชุมชน
(๗) โครงการป่าฮาลาบาลา และการส่งเสริมการอนุรักษ์อุทยานธรณีโลก Geo Park
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม
แนวทางกลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน/สังคม
เพื่ อที่ จะได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญ หา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้ ง
ป้องกันความขัดแย้งในสังคม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การขั บ เคลื่ อ นงานภาค ๑) สนับสนุน ส่งเสริม กิจการของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและ
ประชาสังคม
สตรี ในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ และการจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
๒) จั ด ทำรายงานสถานการณ์ ข องจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ
สื่ อสารกับ สั งคมภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ เกิ ด
ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสถานการณ์ของพื้นที่
๓) เสริม สร้า งความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ช าวต่ า งประเทศที่ อ าศั ย
ทำงาน ศึกษา ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนาคใต้ เพื่อให้เป็นกลไก
ในการนำสภาพการณ์ ที่ ดี ง ามของจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ร่ ว ม
เผยแพร่แก่สังคมในภาพกว้าง
(๒) การวางระบบการมี ส่ว น จัดทำโครงการนำร่องการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการพัฒนาประจำ
ร่วมการพัฒนาของประชาชน พื้ น ที่ (ระดั บ ตำบล)” โดยใช้ บุ ค ลากรจากบั ณ ฑิ ต อาสา และ
ในพื้นที่
จิ ต อาสาด้ า นการพั ฒ นาทำหน้ า ที่ ร วบรวมความต้ อ งการของ
ประชาชนเพื่ อจัด ทำแผนขั บ เคลื่ อ นงานให้ เป็ น รูป ธรรม พั ฒ นา
ศูนย์ประสานการพัฒ นาฯ ให้เป็นเวทีสะท้อนปัญหาและติดตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของรัฐ
(๓) การมี ส่ ว นร่ ว มใน การ ๑) ทำหน้ าที่ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประชุ ม สั ม มนา ระดม
พัฒนาพื้นที่ในระยะยาว
ความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการด้านการพัฒ นาภายใต้
การมีส่วนร่วมในระดับพืน้ ที่อย่างแท้จริง
๒) ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมและฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
(Big Data) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ
ศอ.บต. ให้เป็นคลังข้อมูลทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่ง
ในการใช้ประโยชน์ของภาคีทุกภาคส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์
ด้ า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของ ศอ.บต. ให้ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญยุ ท ธศาสตร์
การบริห ารจังหวั ด ชายแดนภาคใต้ ทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
การจัด การพหุ วัฒ นธรรม การเสริม สร้างความสั ม พั น ธ์ระหว่าง
ประเทศ การเยียวยาฟื้นฟู เป็นต้น
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการพัฒนาประจำพื้นที่ (ระดับตำบล)
(๒) โครงการ Youth Education Zone
(๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม
(๔) การขับเคลื่อนบทบาทคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของ
พื้นที่
แนวทางกลยุทธ์ : การพัฒนาและบริหารจัดการของรัฐจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
กับประชาชนอย่างแท้จริง และไม่เป็นช่องว่างที่จะก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่ จึงต้องปรับระบบการบริหาร
จัดการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้าน มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาศั กยภาพของ เพื่ อ ให้ ข้ าราชการ พนั กงานราชการ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น และ
ข้ าราชการ พนั กงานราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกส่ วน มีความเข้าใจสถานการณ์ บริบทของสั งคม
พนั กงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ ในพื้ น ที่ และเข้ า ถึ ง ต้ น ตอ รากเหง้ า ของปั ญ หา และรู้ วิ ธี ก าร
เจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วน
แก้ปัญหาอย่างแท้จริง มีจุดเน้นที่ส ำคัญคือ ต้องรู้ความต้องการ
และความเดือดร้อนของประชาชน โดยการลงไปทำงานร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนให้มากที่สุด โดยกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีความเข้าใจสถานการณ์ บริบทของสังคมในพื้นที่ และเข้าถึง
ต้นตอรากเหง้าของปัญหารู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง เป็นต้น
๒) จั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทภารกิ จ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของ
พื้นที่
และยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) ส่ งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างหน่ว ยงาน ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เช่ น การศึ ก ษาดู งาน การฝึ ก งานในหน่ ว ยงานต้ น แบบ
เป็นต้น
(๒) การปรั บ ระบบ รู ป แบบ เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองที่
ก า รให้ บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ ให้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอนุมัติ อนุญาตในกิจการต่าง ๆ ส่วนใหญ่
รวดเร็ ว ค ล่ อ งตั ว แ ละ มี ดำเนิ น การที่ ส่ ว นกลาง กระทรวง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว
ประสิทธิภาพ
ศอ.บต. ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน “ศูนย์ประสานงานและบริการ
การพั ฒ นาแบบเบ็ ด เสร็ จ (ONE START ONE STOP FOR
DEVELOPMENT CENTRE : OSOS)” ใน ด้ า น ต่ า ง ๆ เช่ น
โครงสร้างพื้นฐาน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ เกิดปัญหา
ทางธุรกิจ การบริการด้านแรงงาน เป็นต้น โดยใช้สถานที่อาคาร
ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ ยังปรับ
รูปแบบการประสานงาน/ติดต่อราชการในระบบอิเล็ กทรอนิกส์
เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน
( ๓ ) ก า ร น ำ ร ะ บ บ ก า ร โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยสนับสนุนการ
ศึ ก ษาวิ จั ย มาเป็ น แนวทาง วิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
สำคั ญ ในการริ เ ริ่ม ทดลอง นวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
น ำร่ อ งโค รงก ารส ำคั ญ ๆ งบประมาณการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษาที่ มีศักยภาพและ
ที่ เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาจั งหวั ด ความโดดเด่นการวิจัยเฉพาะเรื่อง รวมถึง มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
นอกพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อให้ได้
รูปแบบสิ นค้าและบริการที่เป็นความต้องการของผู้ บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
(๔) ศึกษาวิจั ยแนวทาง และ โดยสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
วิ ธี ก า ร ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ประเทศชาติและประชาชนโดยสูงสุดและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห าร แห่งกฎหมาย รวมทั้งการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนให้ประสานและ
ราช ก ารจั งห วั ด ช าย แ ด น เชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประโยชน์ เกิดขึ้นกับพื้นที่
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปสู่การ และประชาชนโดยสูงสุด
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
(๕) การป้องกันและปราบปราม จัดให้มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
การทุจริตภายในองค์กร
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติการ และการตรวจสอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของ ศอ.บต. ทุกแผนงาน โครงการ เพื่อให้มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต โดยประสานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาค
ประชาสั งคมที่ ด ำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความโปร่ งใส
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของ
พื้นที่
การใช้งบประมาณการดำเนินงานภาครัฐเข้าร่วมดำเนินการ
(๖ ) จั ด ตั้ งส ถาบั น พั ฒ น า เพื่อเป็นศูนย์กลางการการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน พลเรื อ น และผู้ น ำทุ ก ภาคส่ ว น อย่ างเป็ น ระบบ ครบวงจรบน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฐานข้อมู ลงานวิชาการวิจัยและพั ฒนา รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ของจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งคั ดเลื อกข้ าราชการ พนั กงานส่ วน
ท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำ
ศาสนา และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มี ผลการปฏิ บัติงานดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์
เข้ ารั บ พระราชทานเกี ยรติ บั ตรและเข็ มที่ ระลึ ก จากสมเด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นประจำทุกปี
แผนงาน/โครงการ
(๑) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
(๔) โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและวิธีการการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
(๕) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
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ส่วนที่ ๕
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การติดตาม ประเมิน ผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
กำหนดให้ กองบริหารยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) กองประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ดำเนินการ
ดังนี้

๕.๑ การติดตามและรายงาน
การติดตามและรายงาน เป็ น การติ ดตามและรายงานผลความก้าวหน้ า /ผลการดำเนิ นงาน/
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผน/งาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ซึ่ ง กำหนดให้ กปพ. รายงาน
๒ รูปแบบ ได้แก่
๕.๑.๑ การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.๓๐๑,
๓๐๒ เป็ น การรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศอ.บต.
๕.๑.๒ การรายงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) เป็นการรายงานผลการ
ดำเนินการเป็นรายไตรมาส เข้าในระบบให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจะเป็นการ
รายงานข้อมูล ดังนี้
๑) ความก้าวหน้าของโครงการ ได้แก่ ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการความคืบหน้า
ของกิจกรรมตามแผนงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒) การดำเนิน การที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๕.๒ การจั ด ทำรายงานสรุป สถานการณ์ ปั ญ หา และอุ ป สรรคในการแก้ ไขปั ญ หา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดย กบย. จัดทำรายงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งปี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภา
เพื่ อ ทราบ ตามมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๓
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๕.๓ การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต.
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. เป็นการประเมินผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้ กปพ. ดำเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล
๕.๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
๑) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น ที่ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
๒) รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
๓ ) การจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ความสำเร็ จของแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ
โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ

๕.๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการโดย กพร. ดำเนินการ ดังนี้
๕.๔.๑ การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๕.๔.๒ การประเมินผู้บริหารองค์การ
๕.๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก กอง
๕.๔.๔ การประเมินผลตามตัวชี้วัดของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
๕.๔.๕ การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ส่วนที่ ๖
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ
แผนปฏิบั ติร าชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ ศอ.บต. กำหนดผลลั พธ์สุดท้ายที่ต้องการ
๗ ประการ ดังนี้

๖.๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนได้
อย่ างมั่ น คง สามารถสร้ างความเชื่อ มั่น ด้ านความปลอดภั ย และปั จจัย จูงใจและสิ ท ธิพิ เศษให้ กั บ
นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ทั่วถึง

๖.๒ การพัฒนาสังคม
การพั ฒ นาสั งคมสามารถลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางสั งคมให้ กั บ กลุ่ ม เปราะบาง ประกอบด้ ว ย
คนยากจน (ตามเกณฑ์ จปฐ. และตามเกณฑ์ รายได้ขั้น ต่ำของรัฐ บาล) เด็กกำพร้า ผู้ สู งอายุ สตรี
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตี ยง กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟู
ยาเสพติด รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ พัฒนา
คุณภาพชีวิต อาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๖.๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดี เยาวชนในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษาหลังจากสำเร็จ
การศึกษาต้องมีอาชีพรองรับที่มั่นคง

๖.๔ การบริหารจัดการภาครัฐ
การบริหารจัดการภาครัฐ สามารถทำให้เป็นภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต

๖.๕ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่
บุคลากรภาครัฐในพื้นที่ ต้องเป็นคนดี ทุ่มเท เสียสละ รักประชาชน มีความเข้าใจต่อสถานการณ์
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องรู้ปัญหาความเดือดร้อน และต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
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๖.๖ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ จะต้ อ งเป็ น การพั ฒ นาที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม ไม่ ท ำลายหรื อ ใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต เกิ น กว่าความสามารถในการทดแทน/ฟื้ น ฟู
และจะต้องเป็นต้นแบบการพัฒนาของประเทศไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน

๖.๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินการจะต้องมุ่ง
ให้ตอบสนองต่องานด้านความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะ
ที่ ๓ ของ กอ.รมน. ภาค ๔ คือ การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
สรุปแผนงาน ผลผลิต โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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