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ค าน า 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) และ (๒) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ โดยที่แผนปฏิบัติราชการ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์  

 
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
๑.๑ ความเป็นมา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ หมวด ๓ 
มาตรา ๙ (๑) และ (๒) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ โดยที่แผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
และจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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๑.๓ วิธีการด าเนินงาน 
 

๑.๓.๑ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ร่าง) นโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๒ ขอทราบเจตนารมณ์ของเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
ความมุ่งหมาย วิธีการ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพ่ือร่วมพิจารณาจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

๑.๓.๔ เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย สาระส าคัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์รวม แผนปฏิบัติราชการ เปูาประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จะ
ด าเนินการต่อเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

๑.๓.๕ แถลงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้หน่วยงานภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดถือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ 

๑.๓.๖ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

๑.๔ องค์ประกอบ 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรน าด้านการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม น าสันติสุขสู่ชายแดน
ภาคใต้อย่างยั่งยืน 
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๑.๔.๒ พันธกิจ 
 ๑.๔.๒.๑ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑.๔.๒.๒ บูรณาการและเชื่อมโยงหน่วยงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๔.๒.๓ ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการด าเนินงานของทุกหน่วย ให้เป็นไปตามแผนงาน 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

๑.๔.๒.๔ หนุนเสริมการท างานของหน่วยต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง ครบวงจรไม่ให้เกิดช่องว่าง
ในลักษณะของโครงการน าร่องและโครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ 

๑.๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคงของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า 

๑.๔.๓ ค่านิยม  
หน่วยน าการพัฒนา เป็นที่พ่ึงพาของประชาชน 

๑.๔.๔ เป้าประสงค์รวม 
๑.๔.๔.๑ พัฒนาแบบไร้รอยต่อ (Seamless Development) เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ

ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยประชาชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๑.๔.๔.๒ การสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ในกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

๑.๔.๔.๓ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รู้สึกถึงความมั่นคงของมนุษย์และสังคม สามารถปูองกันและขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ 

๑.๔.๔.๔ การบริหารจัดการภาครัฐทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ / 
แผนปฏิบัติการ ทุกระดับให้มีการบูรณาการการประสานเชื่อมโยงให้สอดคล้องกันในทุกระดับ  / ทุกมิติ 
รวมทั้งการก ากับ เร่งรัด และติดตามระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๑.๔.๕ แผนปฏิบัติราชการ 
๑.๔.๕.๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างความเข้าใจ 

เพ่ือเป็นแกนสู่ความมั่นคง 
๑.๔.๕.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพ้ืนที่ ตามวิถีของชุมชนสู่หนทางความมั่งค่ัง 
๑.๔.๕.๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่สอดคล้องกับพื้นท่ี วิถีสู่ความยั่งยืน 
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๑.๔.๖ เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 
๑.๔.๖.๑ เพ่ือให้หมู่บ้านและต าบล มีความปลอดภัย เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เพ่ิมขึ้น  
๑.๔.๖.๒ เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม น าไปสู่การลด

ความเหลื่อมล้ า และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน 
๑.๔.๖.๓ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหาร

จัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นท่ี วิถีสู่ความยั่งยืน 
๑.๔.๗ กลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  

๑.๔.๗.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑  การสร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และการสร้างความเข้าใจ เพื่อเป็นแกนสู่ความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
๑) การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๓) การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างส านึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์ 
๑.๔.๗.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ตามวิถี

ของชุมชน สู่หนทางความม่ังคั่ง 
กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
๒) การพัฒนาทางสังคม 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑.๔.๗.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม 
และการบริหารจัดการภาครัฐท่ีสอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความย่ังยืน  

กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒) การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม 
๓) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพ้ืนที่ 
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๑.๕ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีแนวทางในการติดตาม และประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

๑.๕.๑ การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ  

๑.๕.๒ การจัดท ารายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   

๑.๕.๓ การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  
๑.๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๒.๑ ความเป็นมา 
  

มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบหลักการปรับภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑.๑ ภารกิจ อ านวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาเพ่ือความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อช่องว่าง เสริมการท างานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด  และ
ผลักดันการด าเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเปูาหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

๒.๑.๒ กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ๒) กลุ่ม
ภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ   ๓) กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา 
(สนับสนุนฝุายพลเรือน) และการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า) และ ๔) กลุ่มภารกิจการบริหารและอ านวยการ  

๒.๑.๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย ๕ กอง ๑ ส านักงาน ๑ สถาบัน ๑ ศูนย์ 
และ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองประสานและเร่งรัดการพัฒนา
พื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝุายพลเรือน กองส่งเสริมและ
สนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
ส านักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝุายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับกลุ่มงานขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง    

๒.๑.๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ และรองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ร่าง) นโยบาย
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การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) ของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น 
 

๒.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๒.๒.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข 
๒.๒.๑.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) วิเคราะห์
สถานการณค์วามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุ
และผู้เสียชีวิตลดลง โดยมีสถิติจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๙ เหตุการณ์ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ 
ที่มีจ านวน ๑๒๕ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘ เช่นเดียวกับจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง โดยปี ๒๕๖๓ มีจ านวน
ผู้เสียชีวิต ๕๒ คน ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ที่มีผู้เสียชีวิต ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕ ซึ่งมีปัจจัยจากการ
ด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการบูรณาการ
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคง 

ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง จ านวนการลงทุนและการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดการจ้างงาน
โดยตรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสในชีวิต
และประชาชนที่มีความรู้สึกไม่ไดร้ับความเป็นธรรมจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๒.๒.๑.๒ ปัญหาส าคัญด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข 
๑) ด้านเศรษฐกิจ  

ในระดับประเทศ จากข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓  - ๒๕๖๔) 
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๓ ว่ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ ๖.๔ ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ ๑๒.๑ ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือ
ของปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ควรให้ความส าคัญกับ  (๑) การปูองกันการกลับมาระบาดระลอกที่สองของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศ  (๒) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีข้อจ ากัดในการฟ้ืนตัว 
(๓) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ  (๔) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของภาคการผลิต
และการลงทุนภาคเอกชน  (๕) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน  (๖) การดูแลราคาสินค้าเกษตรในบางพ้ืนที่
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และการเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง  (๗) การรักษาบรรยากาศทางการเมือง 
และ (๘) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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ในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย  
ปี ๒๕๖๒ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการน าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) รอบปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๑) พบข้อมูลครัวเรือนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
รายได้ จปฐ.(รายได้ต่ ากว่า ๓๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี) รวม ๑,๘๑๓ ครัวเรือน ๗,๑๙๑ คน โดยจังหวัดนราธิวาส 
เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุดของประเทศ จ านวน ๕๖,๔๓๕.๕๗ บาทต่อคนต่อปี  

๒) ด้านการศึกษา  
จากข้อมูลแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พบว่า พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมข้ึนแต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อยู่ในระดับต่ าโดยผลการสอบ O-Net ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๐๐ เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๗๑ อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ที่ ๔๑.๗๘ และมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ท าให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ และระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีการเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคู่กับหลักสูตรสามัญ ซึ่งมีการใช้ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน  
ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในบทเรียน 

๓) ด้านสาธารณสุข  
จากข้อมูลแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พบว่า พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสถานบริการสาธารณสุข
ให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ
ที่ปูองกันได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราตายมารดาลดลง แต่อัตราตายทารกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยการตายของมารดา
จากการคลอดบุตรในปี ๒๕๖๐ มีอัตรา ๔๓.๖ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศ
ที่ ๒๑.๘ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่อัตรา ๔๘.๐ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดนราธิวาส
มีอัตราตายมารดาสูงที่สุด ที่ ๔๘.๓ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและยะลาที่ ๔๔.๒ 
และ ๓๘.๒ ตามล าดับ ส่วนสถานการณ์การตายของทารกในปี ๒๕๖๐ มีอัตรา ๑๐.๑ คน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ
ที่มีอัตรา ๕.๙ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน และเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ที่อัตรา ๙.๘ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน 
โดยจังหวัดนราธิวาสมีอัตราตายของทารกสูงสุด คิดเป็น ๑๑.๕ คน รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและยะลา 
คิดเป็นอัตรา ๑๐.๒ และ ๘.๖ ตามล าดับ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพมารดาในช่วงตั้งครรภ์
และการดูแลทารกแรกคลอด 

โดยสรุปในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สภาพปัญหายังคงด ารงอยู่ต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนในประเทศ พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างสูงมาก สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการลงทุนของภาคเอกชน อันน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในพ้ืนที่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนในประเทศ 
รวมทั้ง ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประมงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความผันผวนสูง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน อีกทั้ง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผล
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กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท าให้แรงงานไทย นักศึกษาและประชาชน
ในต่างประเทศ ต้องเดินทางกลับเข้าพ้ืนที่ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า 
๓๑,๐๐๐ คน รวมทั้ง กลุ่มคนที่ว่างงานทุกช่วงวัย อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลดลง 
ประกอบกับภาครัฐให้ความส าคัญกับงานพัฒนา มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้สนับสนุนภาครัฐ
มากขึ้น การอ านวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนา
ในระดับชุมชน ต าบล และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหวังว่าการให้ความส าคัญกับงานพัฒนาจะช่วย
ลดเงื่อนไขในการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๒.๒.๒ ปัญหาและประเด็นท้าทายด้านการพัฒนา 
๒.๒.๒.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน 
จะต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะแรงงานไทย นักศึกษาและประชาชนในต่างประเทศ
ที่กลับมาจากมาเลเซีย ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. รวม ๑,๘๑๓ ครัวเรือน 
จ านวน ๗,๑๙๑ คน  กลุ่มที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี ๒๕๖๑ จ านวนกว่า 
๓๕๐,๐๐๐ คน (รายได้ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และกลุ่มเยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประมาณกว่า ๓๑,๐๐๐ คนต่อปี รวมทั้งกลุ่มคนที่ว่างงานทุกช่วงวัย 

๒.๒.๒.๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่ า โครงสร้างเศรษฐกิจพ่ึงพา
ภาคเกษตร ซึ่งมีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งรายได้ครัวเรือนต่ า 

๒.๒.๒.๓ อุตสาหกรรมในพื้นที่ยังเป็นการแปรรูปขั้นต้น และเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม
เพ่ือการส่งออก เช่น ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน และน้ ามันปาล์มดิบ ไม้ยางพารา สัตว์น้ าแช่เย็น แช่แข็ง เป็นต้น  

๒.๒.๒.๔ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง จากการใช้เครื่องมือ
จับสัตว์น้ าที่ไม่ถูกต้อง แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ าถูกท าลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานีและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและบ้านเรือนชุมชน  

๒.๒.๒.๕ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็กอย่างถูกต้อง 
รวมทั้งระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา ท าให้แม่และเด็กมีอัตราการตายสูง 
รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  

๒.๒.๒.๖ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่น
ในการลงทุน และการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน จากความกังวลความไม่ปลอดภัยท าให้พ้ืนที่
บริเวณตอนในที่มีศักยภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่  

๒.๒.๒.๗ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเลลดลง และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงพื้นที่ไม่สะดวก
และปลอดภัย  
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๒.๒.๒.๘ สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการมูลค่าสูง ได้แก่ ธุรกิจบริการ
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม (ธุรกิจบริการทางการแพทย์ สถานบริบาลผู้ปุวย ธุรกิจนันทนาการ และบริการทางการศึกษา) 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างภูมิภาค รวมทั้งการน างานวิจัย
ของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรในพ้ืนที่  

๒.๒.๒.๙ พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้ง ๔ เมือง (เมืองเบตง เมือง
สุไหงโก-ลก เมืองหนองจิก และเมืองจะนะ) ให้บรรลุเปูาหมายเพ่ือให้มีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและกระจาย
ความมั่งค่ังให้กับประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการขยายผลไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ  

 
๒.๓ แนวคิดและหลักการ 
 

๒.๓.๑ แนวคิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๒.๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และ  “การพัฒนาภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ควบคู่ไปกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” และแนวพระราชด าริ “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” 

๒.๓.๑.๒ การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้ง การยึดถือในหลักมนุษยชน
หลักนิติรัฐนิติธรรม และกติการะหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี 

๒.๓.๑.๓ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 

๒.๓.๑.๔ การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที ่

๒.๓.๑.๕ การพัฒนาพื้นที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๒ หลักการ 

๒.๓.๒.๑ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง 
กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่ พ้ืนที่  เชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพ้ืนที่ให้ครบวงจร และไร้รอยต่อ 
ประสานงาน เร่งรัด และผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานตามภารกิจ (Function Agenda) และหน่วยงานในพ้ืนที่ (Area)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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๒.๓.๒.๒ เน้นการอ านวยการ และบริหารจัดการ  การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง          
และสร้างความเข้าใจ เพ่ือเป็นแกนสู่ความมั่นคง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ตามวิถีของชุมชน 
สู่หนทางความมั่งคั่ง การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนสู่ความยั่งยืน   ให้เกิดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ อุดช่องว่าง
ทางยุทธศาสตร์ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ และประสานงาน เร่งรัด ผลักดัน ตั้งแต่ระดับนโยบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบส่วนกลาง จนถึงระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓.๒.๓ สนับสนุนแผนงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  และการเสริมสร้างความเข้าใจ
ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 

๒.๓.๒.๔ มุ่งดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน  โดยให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการ
และความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก รวมทั้งการด าเนินงานมีประชาชนและภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

๒.๓.๒.๕ ให้ความส าคัญกับการก าหนดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณที่ต้องสอดคล้อง 
และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานทุกไตรมาส  

๒.๓.๓ แนวทางการพัฒนา  การพัฒนา ได้แบ่งระดับการด าเนินการเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับต าบล 
ด าเนินการภายใต้โครงการหลัก คือ โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และระดับพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๓.๓.๑ ด้านเศรษฐกิจในระดับต าบล  เน้นการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือน 
เพ่ือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างอาชีพจากการท าเกษตรแม่นย า  
และการผลิตที่ตรงความต้องการตลาด เช่น ไม้ผล ไผ่เศรษฐกิจ กาแฟ ปศุสัตว์ ประมงชายฝั่ง เป็นต้น  การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจชุมชนในระดับพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ 
รวมทั้งการสร้างงานผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (เมืองเบตง เมืองสุไหงโก-ลก 
เมืองหนองจิก และเมืองจะนะ) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ยกระดับการค้าชายแดน 
(ด่านชายแดนไทยกับมาเลเซีย ๙ แห่ง) และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
เปูาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔ จะเน้นเปูาหมายเร่งด่วน ได้แก่  ๑) ประชาชนที่กลับมาจาก
ต่างประเทศ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  ๒) ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. รวม ๑,๘๑๓ ครัวเรือน จ านวน 
๗,๑๙๑ คน  ๓) กลุ่มที่ลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี ๒๕๖๑ จ านวนกว่า ๓๕๐,๐๐๐ คน 
(รายไดต้่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และ ๔) กลุ่มเยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประมาณกว่า ๓๑,๐๐๐ คนต่อปี รวมทั้งกลุ่มคนที่ว่างงานทุกช่วงวัย 

๒.๓.๓.๒ ด้านสังคม  เน้นการพัฒนาเพ่ือสร้างความสุข ความสะดวกในเรื่องบริการสาธารณะ
หลายด้าน การดูแลกลุ่มคนเปราะบางทุกประเภทซึ่งในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจ านวนกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ ราย  ได้แก่ การดูแลเด็กพิการ การแก้ปัญหาผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรทั้งภายในและที่อยู่
แนวตะเข็บชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากิน  
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๒.๓.๓.๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีตั้งแต่ในครรภ์มารดา  
การให้การศึกษาระดับภาคบังคับจนถึงระดับวิชาชีพหรืออุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เช่น การพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
การพัฒนาทักษะภาษาไทย (สร้างต้นแบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๑๘ แห่ง) และการพัฒนาทักษะอาชีพ
เยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ๓ แห่ง เป็นต้น 

๒.๓.๓.๔ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การริเริ่มด าเนินการในลักษณะ “บริการ ณ จุดเดียว” เช่น ศูนย์ประสานงานด้านการค้า 
การลงทุน ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์ประสานงานกิจการเด็กและสตรี รวมทั้ง
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น) ที่บรรจุใหม่ 
ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างเงื่อนไขในสังคม 

๒.๓.๓.๕ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาทุกมิติ ให้มีการพัฒนา 
“อย่างสมดุล” อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานจะต้องสมดุลกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม
และเท่าเทียม อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน แหล่งน้ า ทั้งนี้ ได้ยึดแนวทาง “การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - ร่วมคิด - 

ร่วมท า - ร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๒.๔ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 
 

๒.๔.๑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยเน้นการขยายเศรษฐกิจฐานราก การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า วิสาหกิจชุมชน OTOP SME พัฒนา
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้ง ๔ เมืองให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
ขยายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล  
ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้ งในและต่างประเทศ 
และเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 

๒.๔.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลดความเหลื่อมล้ า
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการภาครัฐ
ขั้นพ้ืนฐาน ยกระดับความเข้มแข็งสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่และรองรับ
การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพอยู่ร่ วมกัน
อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

๒.๔.๓ เพื่อพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุด ให้มีความรู้สึกว่าตนและพวกพ้อง
มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีอิสรภาพ และมีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างส านึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การให้โอกาส สร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาของรัฐ
และให้ความร่วมมือรัฐที่จะพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่ความเจริญทัดเทียมภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ให้ความส าคัญกับแนวทาง 
การส่งเสริมคนดีทุกเชื้อชาติ ศาสนา การพัฒนาที่เชื่อมต่อทุกระบบมุ่งเน้น “เยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
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จากระบบการศึกษาในสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การแสวงหาอาชีพ
ตามความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และความเหมาะสมตามภูมิสังคมของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่จ าเป็น มีทักษะสื่อสารทางภาษาที่หลากหลายเพ่ือใช้ภาษาในการเข้าถึง
ความรู้และอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้น  
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเปิดโอกาสการพัฒนามนุษย์แบบครบวงจร
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ มุ่งหวังการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเป็นคน
ที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร  นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ในเศรษฐกิจสากล รวมทั้ง ต้องด าเนินการโดยถือเป็นภาระหน้าที่
ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐทุกหน่วยในการดูแลกลุ่มผู้เข้าไม่ถึงบริการของรัฐที่ต้องดูแลและช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ จ านวนกว่า  ๑๗๐,๐๐๐ คน ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
และสุดก าลังเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพและด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข  

๒.๔.๔ เพื่ออ านวยการและบริหารจัดการ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสร้างความเข้าใจ 
เพื่อเป็นแกนสู่ความม่ันคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ตามวิถีของชุมชน สู่หนทางความม่ังคั่ง 
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่
และวิถีชีวิตของประชาชนสู่ความยั่งยืน ให้เกิดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ อุดช่องว่างทางยุทธศาสตร์ ให้ครบวงจร
และไร้รอยต่อ ตลอดจนประสานงาน เร่งรัด และผลักดัน ตั้งแต่ระดับนโยบายการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์
จนถึงระดับพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ 
มีคุณภาพชีวิตและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาศักยภาพสู่ระบบงานสมัยใหม่และไร้รอยต่อ  

๒.๔.๕ เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเพื่อความม่ันคงของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้อย่างประสานสอดคล้องและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม   

๒.๔.๖ เพื่อสร้างความเข้าใจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริง
ทีเ่กิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และต่อต้านการใช้ความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ  
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ส่วนที่ ๓ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๓  - ๒๕๖๕) 
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

๓.๑ แผนระดับที่ ๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 

๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๓.๑.๑.๑ เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๓.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓.๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) ของ

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีกลไกการแก้ปัญหาที่มีเอกภาพ บูรณาการ
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ  ตลอดจน
การติดตาม รายงาน และประเมินผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม  มุ่งเน้นการขจัดเงื่อนไข
ความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง  
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ
ตามแนวทางสันติวิธีผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอน
ที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตพร้อมดูแลและปูองกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของ
ศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง
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ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การพัฒนาภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษาและต่อยอด 
และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และแนวพระราชด าริ  “จิตอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ” รวมทั้งสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓.๑.๒.๑ เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
๓.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์  (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า  (๒) สร้างความหลากหลาย

ด้านการท่องเที่ยว  (๓) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
๓.๑.๒.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) ของ

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ต าบล /ชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยง
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเศรษฐกิจมหภาค 
(Macro Economy) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ โดยเน้นการขยายเศรษฐกิจฐานราก การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า วิสาหกิจชุมชน OTOP SME 
พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้ง ๔ เมืองให้บรรลุเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
ขยายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
 

๓.๒ แผนระดับที่  ๒   
 

๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๓.๒.๑.๑ ประเด็นความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็น  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การปูองกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
๓) แนวทางการพัฒนา  การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนา

ประเทศ  
ข้อ ๙) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการ

กับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝูาระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและปูองกันปัญหา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน าความสงบสันติสุข
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อย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการด าเนินการ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ โดยลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วม
ในทุกระดับ  (๒) ด าเนินการปูองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง  (๓) ระงับยับยั้ง
การบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนา
ที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับภาคประชาชน องค์กรต่างประเทศและนานาชาติ 

๔) เป้าหมายระดับแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น มากขึ้น 

๕) ตัวช้ีวัดแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๑) ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ลดลงร้อยละ ๑๐ 

ต่อปี 
(๒) สถิติจ านวนเหตุรุนแรง / สูญเสีย ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
(๓) ปริมาณการเข้า - ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๖) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภารกิจในการสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
โดยการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วม
ในการสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบ
และสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
อย่างยั่งยืน 

๓.๒.๑.๒ ประเด็น การเกษตร 
๑) เป้าหมายระดับประเด็น  ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

(๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(๒) เกษตรแปรรูป  

๓) แนวทางการพัฒนา  
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น   

(๑.๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  
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(๑.๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

(๑.๓) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า 
รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้า ในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน  อาทิ การท่องเที่ยวและบริการ 
และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 

(๒) เกษตรแปรรูป 
(๒.๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยง

ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

(๒.๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์
และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๔) เป้าหมายระดับแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(๒) เกษตรแปรรูป  สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

๕) ตัวช้ีวัดแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง    
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 

อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ ๓  
(๒) เกษตรแปรรูป  อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ ๓ 
๖) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีภารกิจในการสนับสนุนภาคการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา สร้างอัตลักษณ์ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างตราสินค้าของเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรแบบผสมผสานแทนการท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
สร้างอาชีพและรายได้หลักจาก “เกษตรสร้างมูลค่า” โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

๓.๒.๑.๓ ประเด็น การท่องเที่ยว 
๑) เป้าหมายระดับประเด็น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ | ๑๘ 

๓) แนวทางการพัฒนา   
(๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา 
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

(๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม
การส่งเสริมการลงทุนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม  การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัย
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

(๔) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 

(๕) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเปูาหมาย 

๔) เป้าหมายระดับแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  รายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

๕) ตัวชี้วัดแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ ๑๐       

๖) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของชุมชน ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลาย
ทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว สร้างทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
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๓.๒.๑.๔ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก  
๑) เป้าหมายระดับประเด็น  
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

๓) แนวทางการพัฒนา   
(๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

(๑.๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู ้มีรายได้น้อย
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑.๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ให้กับประชากร ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ความรู้ และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือนน าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน 
พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้
เพ่ือปูองกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อม  และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน เพ่ือสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัว
ของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้ น
ตกกลับสู่สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์ 
และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ  

(๒.๒) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการท าหน้าที่เป็นกลไกใน การจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้น
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจ านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ชุมชน
สามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาระบบก ากับ  / ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบ
สินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมให้
ธนาคารเฉพาะกิจทีม่ีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง 
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๔) เป้าหมายระดับแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
และการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

(๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๕) ตัวชี้วัดแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

(๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ อัตราการเติบโตของรายได้
ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน 

๖) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนด้านอาชีพและการสร้างรายได้อย่างทั่วถึง เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก เสริมสร้างครัวเรือน
พ่ึงพาตนเอง เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้หลักจากเกษตรแม่นย า พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่าและ
อุตสาหกรรมฮาลาล 

๓.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศ อย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๓ ด้าน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
(๑) ด้านการเมือง  (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  (๓) ด้านกฎหมาย  (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(๕) ด้านเศรษฐกิจ  (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (๗) ด้านสาธารณสุข  (๘) ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (๙) ด้านสังคม  (๑๐) ด้านพลังงาน  (๑๑) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  (๑๒) ด้านการศึกษา  (๑๓) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๗ ด้าน ได้แก่  

๓.๒.๒.๑ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑) ประเด็นการปฏิรูป  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่

รัฐบาลดิจิทัล 
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๒) เป้าหมาย  รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับสามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้
ในการท างานและการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาล
มีข้อมูลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓) ตัวช้ีวัด 
(๑) จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
(๒) จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ในงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
(๓) จ านวนชุดข้อมูลที่ผ่านการบูรณาการแล้ว และพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 
(๔) ปริมาณการเข้าถึง / น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

๓.๒.๒.๒ ด้านกระบวนการยุติธรรม 
๑) ประเด็นการปฏิรูป  การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
๒) เป้าหมาย  มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

และขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

๓) ตัวช้ีวัด  
(๑) ระดับความส าเร็จของการด าเนินกลไกหรือการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน

เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
(๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร

ที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยสะดวกและรวดเร็ว  
(๓) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการ

ให้บริการประชาชนในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 
(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ยุติธรรม ในการอ านวยความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็ว  
(๕) ระดับความส าเร็จของการน าระบบงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมขององค์กรไปใช้ 
(๖) ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกและความล่าช้าในการให้บริการ

มีอัตราที่ลดลง 
๓.๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) ประเด็นการปฏิรูป  การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  ข้อ ๑ 
การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ๑.๑ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) 
๑.๑.๑๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ  - วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 
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๒) เป้าหมาย  พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้แข็งแกร่ง ท าให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ 

๓) ตัวช้ีวัด  
(๑) ส่วนแบ่งของจ านวนธุรกิจที่เป็นธุรกิจ start-up จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ

อุตสาหกรรม 
(๒) ส่วนแบ่งของจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ

อุตสาหกรรม  
๓.๒.๒.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ประเด็นการปฏิรูป  ข้อ ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม ้
๒) เป้าหมาย  ประเทศไทยมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้

ตามแนวทางประชารัฐ และมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้อย่างเหมาะสม 
๓) ตัวช้ีวัด  

(๑) จ านวนเครือข่ายเก่ียวกับการอนุรักษาทรัพยากรปุาไม้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง 
(๒) พ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์น าร่อง ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง และพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ

น าร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง มีกลไกทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ 
๓.๒.๒.๕ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ประเด็นการปฏิรูป ข้อ ๑ การปฏิรูปรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
๒) เป้าหมาย  

(๑) การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของรัฐ สื่อ เอกชน และประชาชน 
ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ   

(๒) การวางระบบ กลไกในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความรู้จัก การรู้จริต และการรู้เท่าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในทุกระดับ  

(๓) การเปิดพ้ืนที่แห่งการบ่มเพาะสื่อ (media lab) ในการสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสื่อสารที่ร่วมกันพัฒนา “คลังปัญญา ของแผ่นดิน” อันได้แก่ เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ 
มีประโยชน์บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม   

๓) ตัวช้ีวัด  
(๑) จ านวนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหรือช่องทางเพ่ือก่อให้เกิดการคุกคาม 

ล่อลวง และการกลั่นแกล้ง (Cyber bullying) ที่ได้รับการบันทึก ลดลงร้อยละ ๕๐    
(๒) จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์บนส านึกของความเป็นไทย

ร่วมสมัยและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม เพ่ิมข้ึน 
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๓.๒.๒.๖ ด้านสังคม 
ประเด็นการปฏิรูปด้านที่ ๑  
๑) ประเด็นการปฏิรูป   

(๑) ด้านระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(๒) ด้านการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

๒) เป้าหมาย   
(๑) ด้านระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง 

โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้  
(๒) ด้านการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  

เพ่ือให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
๓) ตัวช้ีวัด  

ด้านระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(๑) ต าบลและจังหวัดมีกลไก พ้ืนที่กลาง ในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนอย่างท่ัวถึง  
(๒) ชุมชนได้รับการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐  
(๓) มีกลไกให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและทุนชุมชน โดยชุมชน  
(๔) ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับการรองรับสถานะทางกฎหมาย 
ด้านการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
(๑) ประชาชนปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาผ่านการด าเนินงานโครงการที่จัดโดยภาครัฐ

และเอกชนมีจ านวนมากขึ้น 
(๒) กลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และ

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาต้นแบบได้มากขึ้น  
(๓) พ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีชีวิตและกระจายตัวอยู่ในทั่วภูมิภาค

ของประเทศไทย  
(๔) ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์และสื่อออนไลน์ได้รับ

การเฝูาระวังให้มีเนื้อหาสาระที่ปลอดภัยมากขึ้น 
๓.๒.๒.๗ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) ประเด็นการปฏิรูป  การปูองกัน และเฝูาระวัง 
๒) เป้าหมาย  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

๓) ตัวช้ีวัด 
(๑) มีเครือข่ายต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบภาคประชาชนทุกจังหวัดและไม่น้อยกว่า

จังหวัดละ ๕ กลุ่ม   
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๓.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๓.๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 

และย่ังยืน  
๓.๒.๓.๒ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
๓.๒.๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม

และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(๓) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ

สันติสุข แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

๓.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
๓.๒.๔.๑ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๗  การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.๒.๔.๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที่ ๓  ปูองกันและแก้ไข

การก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.๒.๔.๓ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
๓.๒.๔.๔ ตัวช้ีวัด  

๑) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
๒) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  
๓) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในประเทศ

และการกล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ  ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล  

๓.๒.๓.๕ กลยุทธ์  
๑) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และ

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้ น าหลักวิชาการสากล มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลัก
ของปัญหา  
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๒) เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก รวมทั้งก าหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านระบบ
การด าเนินงานด้านความม่ันคง โดยการให้ความส าคัญกับการเฝูาตรวจพ้ืนที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
และชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของก าลังประชาชนและก าลังประจ าถิ่น ให้พร้อมในการ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน  

๔) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุน
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

๕) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝูาระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี 
เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 

๖) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยต่อนานาชาติ  

๗) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ 
ทั้งพ้ืนที่ในประเทศและพ้ืนที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย 
เพ่ือสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุข  

๘) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังระดับภูมิภาค 
ประเทศ และต่างประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ให้เทียบเท่ากับภูมิภาคอ่ืน รวมถึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และหลักศาสนาของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้น
ขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อความม่ันคงอย่างแท้จริง 
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๓.๓ แผนระดับที่ ๓ 
  

๓.๓.๑ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

๓.๓.๑.๑ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้  

นโยบายหลักข้อ ๖  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาส
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนา
และประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหา
การย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

ข้อย่อยท่ี ๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้า
ทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร
ในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

ข้อย่อยท่ี ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๓.๓.๑.๒ นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

นโยบายข้อ ๙  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้  โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศทุกภูมิภาค 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพ
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคม ส าหรับผู้ที่ผ่าน
การฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
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๓.๓.๒ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
รัฐบาล โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท า (ร่าง) นโยบายการบริหารและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามบทบัญญัติ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.  ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยมีสาระส าคัญ
มุ่งไปสู่การขจัดเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง ทั้งเงื่อนไขที่เป็นรากเหง้าของปัญหา คือ การน าความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ ศาสนา และประวัติศาสตร์มาเป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง 
เงื่อนไขจากปัญหาภัยแทรกซ้อน อาทิ ปัญหายาเสพติด โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงกลุ่มเปูาหมาย
ที่เน้นเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเปูาหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบ  ปัญหาในเชิงพ้ืนที่
ระดับชุมชน หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงกับเขตอิทธิพลของกลุ่มก่อความไม่สงบและปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 
ซึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่กลุ่มต่าง ๆ และเงื่อนไขจากปัจจัยและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยการด าเนินงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งปัจจัยและความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ 

๓.๓.๒.๑ แนวคิดนโยบาย  
๑) ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และ “การพัฒนาภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป” และแนวพระราชด าริ “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ”  

๒) การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งการยึดถือในหลักมนุษยชน
หลักนิติรัฐ นิติธรรม และกติการะหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี  

๓) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance)  

๔) การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  

๓.๓.๒.๒ วิสัยทัศน์ “จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”  

๓.๓.๒.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน รวม ๖ เป้าหมาย ดังนี้  
๑) พ้ืนที่มีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตตามปกติเพ่ิมมากขึ้น 

และเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง  
๒) การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความต่อเนื่องและก้าวหน้า

ตามแผนที่ก าหนด  
๓) ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง

มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาเพิ่มมากขึ้น  
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๔) พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม  

๕) สังคมได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีพลังเกื้อหนุนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมมากข้ึน  

๖) ต่างประเทศมีความเข้าใจสถานการณ์ในพ้ืนที่ และให้ความร่วมมือสนับสนุนแนวทาง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลเพิ่มข้ึน  

๓.๓.๒.๔ วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสันติที่ปราศจากเงื่อนไข

ที่เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝุายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
การรักษาความปลอดภัย การพัฒนางานด้านการข่าว และเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง 

๒) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความต่อเนื่องและส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการกระบวนการพูดคุยฯ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย 
รวมทั้งศึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับรูปแบบการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๓) เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้ง
ขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมและความหวาดระแวงทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการอ านวยความยุติธรรมที่เป็นธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม 

๔) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง มุ่งเน้น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลงทุน 

๕) เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้เข็มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
นอกภาครัฐที่เกื้อหนุนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้ตระหนักคุณค่าของ
ความแตกต่างหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกัน การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐ 
ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้สังคมมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ และการด าเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๖) เพ่ือสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศให้เกื้อกูลต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือที่สร้างสรรค์
กับนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการแสวงหาองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดท ายุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เพ่ือรองรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดังนี้  

๓.๓.๓.๑ แนวความคิดทางยุทธศาสตร์  น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่การยุติสภาพปัญหา 
และการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑) ยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี หลักสิทธิมนุษยชนและนิติธรรม  
๒) เปลี่ยนถ่ายความรับผิดชอบพ้ืนที่ให้กับก าลังในพ้ืนที่ ก าลังประจ าถิ่นและการบริหาร

จัดการให้กับกลไกปกติของรัฐ  
๓) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม  
๔) การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่มทุกฝุายในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที ่ 
๓.๓.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่  

๑) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่  
๒) การพัฒนาศักยภาพของคนและพ้ืนที่  
๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม  
๔) การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๕) การอ านวยความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและการสร้างความเข้าใจ  
๖) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๓.๓.๓.๓ เป้าหมาย ได้แก่  
๑) สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียลดลง  
๒) หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แปรสภาพเป็นหมู่บ้านเสริมสร้าง

การพัฒนา  
๓) เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีจ านวนลดลง  
๔) ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
๕) เงื่อนไขที่เป็นรากเหง้าของปัญหาได้รับการแก้ไข และไม่สามารถน ามาใช้เป็นประเด็น

ในการสร้างแนวร่วมใหม ่ๆ  
๖) จ านวนผู้เห็นต่างจากรัฐที่ยุติการใช้ความรุนแรง และกลับมาให้ความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาเพ่ิมมากข้ึน  
๗) พื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  โดยสอดคล้องกับที่ตั้ง

ทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตลักษณ์ในพ้ืนที่  
๘) จ านวนก าลังทหารหลักลดลง และมีการถ่ายโอนความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา

และงานอ านวยความยุติธรรมให้กับหน่วยและส่วนราชการที่มีภารกิจโดยตรง  
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๓.๓.๔ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยก าหนดให้ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(แผนระดับที่ ๓) เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนจากระดับนโยบายไปสู่ระดับการปฏิบัติ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการประมวลผลสภาพปัญหาเฉพาะหน้า  ประเมินวิเคราะห์สาเหตุ
และแนวโน้มของปัญหาทุกด้าน รวมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา เปูาหมายตัวชี้วัดในแต่ละระยะ 
รวมถึงก าหนดโครงการหลักส าคัญท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑๓ แผนงาน 
(๓๑ โครงการส าคัญ) เพ่ือเป็นกรอบการบูรณาการโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (คปต.) 
ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของหน่วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด พ้ืนที่เปูาหมาย 
และกลุ่มเปูาหมาย แนวทางและกลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

๓.๓.๔.๑ กรอบแนวคิด  ก าหนดแนวทางด าเนินงานครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคงซึ่งมอบหมายให้
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบ และมิติด้านการพัฒนา ซึ่งมอบหมายให้
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีกลยุทธ์ด าเนินการต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ การลดขีดความสามารถ และท าลายศักยภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 
ปูองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดในพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งยุติกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนทั้งในและ
นอกระบบการศึกษาที่น าไปสู่การจัดตั้งมวลชนและกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในอนาคต ตลอดจนการยุติการขยายแนวคิด
และการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

๓.๓.๔.๒ เป้าหมาย  
๑) การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงหมดไป  
๒) ประชาชนผู้เห็นต่างมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๓) นานาชาติให้การสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

รัฐบาลไทย  
๔) ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
๕) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ

พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี 
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๓.๓.๔.๓ แนวทางและกลยุทธ์  โดยแบ่งแนวทางการขับเคลื่อนงานออกเป็น ๒ แนวทาง คือ 
แนวทางด้านความม่ันคง และแนวทางด้านการพัฒนา และก าหนดกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การแก้ปัญหา 
การปูองกันปัญหา และการเสริมความมั่นคง มีแผนงานรองรับจ านวน ๑๓ แผนงาน ก าหนดโครงการส าคัญ 
รวม ๓๑ โครงการ ดังนี้  

๑) แนวทางด้านความมั่นคง มอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
และบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (๒) แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน  (๓) แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย  (๔) แผนงานแก้ไขและ
ปูองกันปัญหาภัยแทรกซ้อน  (๕) แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่  (๖) แผนงานแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี   

๒) แนวทางด้านการพัฒนา มอบหมายให้ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๗ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
และนานาชาติ  (๒) แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  (๓) แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชน
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้  (๔) แผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
(๕) แผนงานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (๖) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (๗) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยหลกัธรรมาภบิาล 
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ส่วนที่ ๔ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๔.๑ วิสัยทัศน์ 
 

เป็นองค์กรน าด้านการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม น าสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน  

 

๔.๒ พันธกิจ 
  

๔.๒.๑ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

๔.๒.๒ บูรณาการและเชื่อมโยงหน่วยงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔.๒.๓ ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการด าเนินงานของทุกหน่วย ให้เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่ก าหนด 
๔.๒.๔ หนุนเสริมการท างานของหน่วยต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง ครบวงจรไม่ให้เกิดช่องว่าง ในลักษณะของ

โครงการน าร่องและโครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ 
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคงของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
 

๔.๓ ค่านิยม  
 

หน่วยน าการพัฒนา เป็นที่พ่ึงพาของประชาชน 
 

๔.๔ เป้าประสงค์รวม 
 

๔.๔.๑ พัฒนาแบบไร้รอยต่อ (Seamless Development) เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติให้มีความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถพึ่งตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ า และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๔.๔.๒ การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ในกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
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๔.๔.๓ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รู้สึกถึง
ความมั่นคงของมนุษย์และสังคม สามารถปูองกันและขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ 

๔.๔.๔ การบริหารจัดการภาครัฐทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ 
ทุกระดับให้มีการบูรณาการการประสานเชื่อมโยงให้สอดคล้องกันในทุกระดับ / ทุกมิติ  รวมทั้งการก ากับ เร่งรัด
และติดตามระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

๔.๕ แผนปฏิบัติราชการและกลยุทธ์ 
  

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ ๓ เรื่อง ๙ กลยุทธ์ ดังนี้  
๔.๕.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑  การสร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

และการสร้างความเข้าใจ เพื่อเป็นแกนสู่ความม่ันคง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
๔.๕.๑.๑ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หมู่บ้าน ต าบล มีความปลอดภัย
และเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง 

จ านวนต าบลที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนต าบลที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐ 
ของต าบลเปูาหมาย (๙๒ ต าบล) 

 
๔.๕.๑.๒ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางกลยุทธ์ : การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยงานความมั่นคง
ภายใต้ความรับผิดชอบของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการสนับสนุนภายใต้แผนเสริมสร้าง
ความมั่นคงของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพ่ือให้พ้ืนที่มีความสงบปราศจาก
ความรุนแรง ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ความร่วมมือและสนับสนุน และพื้นที่มีความปลอดภัยจากภัยแทรกซ้อน มีแนวทาง
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) การบูรณาการงาน
ด้านความม่ันคงและ
งานด้านการพัฒนา
โ ด ยชุ มชนร ะดั บ
ต าบลเป็นศูนย์กลาง

(๑) เสริมสร้างบทบาทของสภาสันติสุขต าบล 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับต าบล จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม
ความเข้มแข็งสภาสันติสุขต าบล 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ขับเคลื่อนงานผ่าน
โ ค ร ง ก า ร ต า บ ล
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการริเริ่มและสะท้อนประเด็นปัญหา 
ความต้องการของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นพลังสนับสนุนในการ
เสริมสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
(๒) เน้นการพัฒนาชุมชนระดับต าบลให้มีความ
สงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีส่วนร่วม
หรือก าหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเองตาม 
“แผนปฏิบัติการต าบล” ที่ก าหนดความเร่งด่วน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในต าบล 
ได้แก่ ปลอดเหตุการณ์ความไม่สงบ ปลอดยาเสพติด           
มีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น พัฒนาเกษตรผสมผสาน มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Start- up) 
กลุ่มคนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลที่มีความพร้อม 
มีโรงเรียนคุณภาพดี ๑ โรง มีจุดเด่น (Landmark) 
ของต าบล มีความโดดเด่นด้านกีฬา ๑ ประเภท                 
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
มีกลไกขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอสภา
สันติสุขต าบลที่มีความเข้มแข็ง และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นมีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
(๓) การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเน้นการ
สร้างความสุขในชุมชนระดับครัวเรือนและกลุ่ม
ครัวเรือน โดยเน้นที่กระบวนการเล็ก ๆ น้อย ๆ 
(Peace-Writ-Little) เป็นขั้น ๆ แบบสะสมเพ่ิมพูน 
(Incremental Approach) รวมเอาทุกฝุายเข้ามา
ร่วมกันอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรภาคประชาสังคม 
กลุ่มผู้เห็นต่าง ทหาร ต ารวจ พลเรือน ส่วนราชการ 

โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคม
ร่วมสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 
- กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลภาค
ประชาสังคมที ่ข ับ เคลื ่อนงาน 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนพุทธและมุสลิม 
โดยอาศัย “คนใน” ที่สร้างพ้ืนที่กลางหรือพ้ืนที่ร่วม 
(Common Space) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งส่งเสริมความสงบสุขไปด้วย
เรื่องเล็ก ๆ เช่น เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 
การพัฒนาการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การศึกษา 
การท ามาหากินร่วมกันอย่างสงบสุข ความยุติธรรม
ในชีวิตประจ าวัน โดยมีกลไกขับเคลื่อนหลัก 
คือ องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  

๒) ช่วยเหลือเยียวยา
ผู ้ได ้ร ับผลกระทบ
ทั้งทางกาย จิตใจ 
ตามหลักศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ส่งเสริมกระบวนการเยียวยาของภาครัฐ
ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมุ่งเน้น
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ให้ครอบคลุม ทั้งในรูปแบบของการเยียวยา
ทางด้านจิตใจ การเยียวยาด้านสุขภาพ การเยียวยา
ด้านการเงิน การเยียวยาโดยการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ล่าช้า 
(๒) พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเยียวยา
ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อนและป้องกันมิให้มี
การแสวงประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย 
โดยมีคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการ
การเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นระบบ ทั้งการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
และจัดท าหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
(๓) น าวิธีการจัดการรายกรณี (Case Management) 
มาปรับใช้ในการติดตามดูแลผู้ได้รับความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
และขยายผลเป็นเครือข่าย โดยเริ่มจากบุคคล
ใกล้ชิดกับผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน และ
ต าบล ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ

โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่อง 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่อง 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้     
- กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยียวยา
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน
ในพ้ืนที ่
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กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีบทบาทในการช่วยเหลือเยียวยา ก าหนดให้มี
การคัดเลือกชุมชนต้นแบบในการเยียวยาจิตใจ              
จิตวิญญาณ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ความเป็นอยู่ รวมถึงการเรียกร้อง ผลักดัน และ
ขับเคลื่อนเรื ่องสิทธิประโยชน์ที ่พึงจะได้รับ
ผ่านกลไกสภาสันติสุขต าบล  

๓ )  อ านวยความ
ยุติธรรมที่สอดคล้อง 
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

(๑) ขับเคลื่อนการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสันติสุข 
โดยการขับเคลื่อนให้ประชาชนจัดการความขัดแย้ง
เชิงสมานฉันท์ อ านวยความเป็นธรรมที่ต้นทาง
ในระดับต าบล การสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยการน าทุนทาง
สังคมที่ดีงามและศักยภาพของต าบลมาใช้ ท าให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือลด
ความขัดแย้งที่จะส่งผลให้เกิดความเคียดแค้น 
ชิงชัง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดและ
ผู้เสียหายให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และอ านวยความยุติธรรมโดยใช้วิธีการสร้าง
กระบวนการที่มีส่วนร่วมหลายฝุาย ได้แก่ ฝุาย
ผู้กระท าความผิด ฝุายผู้เสียหาย สังคม ชุมชน 
ผู้น าศาสนาและเจ้าพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
แทนการลงโทษจ าคุกหรือลงโทษอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งอาจหมายความรวมถึง การเจรจา 
(Mediation) การไกล่เกลี่ย (Conciliation) และ
การประชุมกลุ่มเพ่ือระงับข้อพิพาท (Conferencing 
and Sentencing Circles)  
(๒) พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมในห้วง
การเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสร้าง
กลไกการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน
กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การอ านวยความเป็นธรรมในห้วง
การเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม   
- กิจกรรมพัฒนาการอ านวยความ
ยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และหลักศาสนา  
- กิจกรรมการแก้ไขปัญหาคนไทย
ไร้สัญชาติ (พ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้)  
- กิจกรรมขับเคลื่อนงานการอ านวย
ความเป็นธรรมน าสันติสุข  
โครงการการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย
ของราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
ด าเนินการปุาชุมชนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่ความ
ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการบังคับใช้กฎหมายกระแสหลักอย่าง
เข้มงวด มาเป็นการปรับใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกหรือกระบวนการเชิงสมานฉันท์ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทเชิงพ้ืนที่ 
อาทิ การปรับลดพ้ืนที่การบังคับใช้พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แทนในบางอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อ าเภอสุคิริน 
อ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
และอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคงด้วยความหลงผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบ และแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม
ในระยะการเปลี่ยนผ่านซึ่งต้องการให้ประชาชน
มีสิทธิในการรับรู้ความจริงที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม สิทธิที่จะ
ได้รับการชดเชยเยียวยา และการแสวงหาแนวทาง
หรือการปูองกันที่จะไม่ท าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก  
(๓) บูรณาการการแก้ไขปัญหาการขอให้ได้มา
ซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนาโดย
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบปริมาณงานค้าง
เรื่องการได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพ่ือการ
ศาสนา รวมถึงข้อติดขัด อุปสรรคปัญหา และ
ด าเนินการแก้ไขข้อติดขัดท่ีเกิดขึ้นเป็นรายกรณี 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๔) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ 
การท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับที่ดินท ากิน การกระจายการถือครองที่ดิน
มีความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม ปัญหาทับซ้อน
ระหว่างที่ดินของรัฐกับประชาชนที่ท ากินมา
ต่อเนื่องหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้ เพ่ือขจัดเงื่อนไข
อันเป็นสาเหตุของการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔) งานสนับสนุนการ
ขจัดภัยแทรกซ้อน 

๑ 
๒ 
๓ 

 

(๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด
ที่หายขาด อาทิ การประกอบอาชีพการศึกษา 
การกีฬา และการสาธารณสุข ส าหรับการ
ฝึกอบรมอาชีพ มุ่งเน้นให้ประกอบอาชีพได้จริง
และมีความมั่นคง เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก
และวิ ส าหกิ จชุ มชนที่ มี อยู่ ใ นชุ มชนของ
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งรองรับแผนงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน 
(๒) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีงานท า มีรายได้
ที่มั่นคง และเป็นการเพ่ิมศักยภาพ เปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ของตนเองการสร้างภูมิคุ้มกันและลดผู้เสพยา
เสพติดรายใหม่ โดยใช้ชุมชนเป็นแกนกลางควบคู่
ไปกับการขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนอ่ืนที่ส าคัญ 
อาทิ การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย (สินค้าที่
ไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากร อาวุธผิดกฎหมาย            
ไม้เถื่อน และน้ ามันเถื่อน) ปัญหาการค้ามนุษย์
และปัญหาผู้มีอิทธิพล 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
- กิจกรรมการเสริมสร้างการบริหาร
จัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
แนวทางกลยุทธ์ : สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
กลุ่มผู้เห็นต่างพยายามท าลายสังคมพหุวัฒนธรรมโดยชี้น าว่ารัฐดูแลหรือให้ความส าคัญเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ในขณะเดียวกันก็สร้างสถานการณ์ให้เกิดความสูญเสีย ความหวาดระแวงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
เร่งด าเนินการในหลายด้านเพ่ือให้ทุกกลุ่มคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์หรือมีการด ารงอยู่ในสังคม 
พร้อมกับการจัดกิจกรรมหรือวางระบบการอยู่ร่วมกันที่ลดช่องว่างที่อาจท าให้ไม่เข้าใจหรือมีความบาดหมางหรือ
หวาดระแวงต่อกัน ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งสังคมของพหุวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) ส่งเสริมวิถีพุทธ 
มุสลิม ชาวไทยเชื้อสาย
จีนและกลุ่มชาติพันธุ์
มานิ (โอรัง อัสลี) 
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

(๑) สนับสนุนให้ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 
ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาได้อย่างเต็มที่  ภาครัฐดูแลให้การ
สนับสนุนเพ่ิมเติม อาทิ การจัดส่งผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบไปปฏิบัติธรรม  
ณ สถานที่ส าคัญทางศาสนาในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และภาคกลางของประเทศไทย และประเทศ
อินเดีย - เนปาล 
(๒) สนับสนุนให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาได้อย่างเต็มที่ ภาครัฐให้การดูแล 
สนับสนุน อ านวยความสะดวก สร้างความเข้าใจ
และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้น าทางศาสนาและ
แกนน าประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดการ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยวิถีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้แนวคิดการร่วมพัฒนาพ้ืนที่
ด้วยฐานของหลักค าสอนของศาสนา เช่น มัสยิด
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นต้น 
(๓) สนับสนุนชาวไทยเชื้อสายจีนให้สามารถ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกตสิขุ 
รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและทาง
วัฒนธรรมประเพณีได้อย่างเสรี โดยเน้นการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในเทศกาล
วันตรุษจีน สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น 

โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กร
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมค่าตอบแทนประจ าเดือน
ของกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการ 
ประจ ามัสยิด 
- กิจกรรมค่าจัดอบรมประชุมและ
ติดตามประเมินผลประจ าเดือน
ของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด 
โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม
ใน จ ัง ห ว ัด ช า ยแ ดน ภ า ค ใ ต้    
ไปปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ส าคัญ
ทางศาสนา 
- กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทาง
ไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่ง
สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ณ ประเทศ
อินเดีย - เนปาล 
โครงการขยายผลการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริและตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 (๔) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ 

(โอรังอัสลี) ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในคาบสมุทรมลายู
ที่อาศัยอยู่ในปุาลึก แต่สภาพปัจจุบันที่ความ
สมบูรณ์ของปุาลดลง การระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ
บุกรุกเข้าไปถึงกลุ่มโอรังอัสลี บางส่วนจึงพร้อม
จะมาอาศัยใกล้ ๆ ชุมชนพ้ืนราบ จัดที่พักชั่วคราว
ที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
จัดท าหนังสือรับรองชั่วคราวเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการรักษาพยาบาลและเตรียมการ
สร้างอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ พ่ีน้องประชาชน
เหล่านี ้รู ้ส ึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ไม่ถูกผสมผสาน ดูดกลืน 
จนสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เดิม 

 

๒) การฟื้นฟูชุมชน
ไทยพุทธถดถอย 

(๑) เร่งรัดประสานส่วนราชการเพ่ือสนับสนุน
และช่วยเหลือชาวไทยพุทธที่ได้เสนอความต้องการ
ในงานด้านการพัฒนาทั้งในชุมชน การพัฒนาวัด 
และส านักสงฆ์ รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนส านึก
รักษ์บ้านเกิด 
(๒) ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้กลับมา
อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่โดยประสาน
สถาบันการเงินเพื่อให้สินเชื่อส าหรับนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ท างานในพ้ืนทีเ่มืองต้นแบบ และต่อยอด
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน  

โครงการส่งเสริมองค์กรและกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมส่งเสริมองค์กรและ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา    
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  

๓) การสนับสนุนให้
ประชาชนทุกศาสนา
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สันติสุข 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย
และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าง
เทา่เทียม สร้างให้เกิดเครือข่ายชุมชนรู้รักสามัคคี 
โดยให้ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค ์

โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
เปิดโลกทัศน์แกนน าชุมชนในพ้ืนที่
ต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรม    
- กิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้ 
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
เด็กและเยาวชนบนพ้ืนฐานสังคม
พหุวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 อย่างง่าย ๆ ร่วมกับโรงเรียน มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนที่

และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชน
แต่ละกลุ่มในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเสวนาเกี่ยวกับ
ความเชื่อและศาสนาต่าง ๆ และกิจกรรมจิตอาสา
ตามแนวพระราชด าร ิ 
(๒) ส่งเสริมมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประชาชน โดยการพัฒนาให้เกิดความ
ภาคภ ูม ิใจและ เห ็นค ุณค ่าของก ันและก ัน   
อันจะเป็นสายสัมพันธ์และมิตรไมตรีต่อกัน    
ในระดับต่าง ๆ  
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนิกจัดกิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือให้มีพ้ืนที่และเวลามาปฏิสัมพันธ์กัน 
ลดความหวาดระแวงต่อกัน รวมทั้งได้ช่วยเหลือ 
ดูแลและเอ้ืออาทรต่อกัน เน้นการขับเคลื่อนงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ และการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
ตั้งแต่เยาว์วัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 
- กิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเยาวชนโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต้” 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสร้างส านึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์ 

แนวทางกลยุทธ์ : มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าใจต่อสถานการณ์
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้เกิดผลต่อทัศนคติที่ดี 
น ามาสู่ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจ
กับเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) 
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) ควบคู่กับการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุข มีแนวทางการด าเนินงาน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

๑) การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน
ทั้งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
นอกพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ 

(๑) จัดท าชุดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในและ
นอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง  
(๒) มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก และ
มวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อของภาครัฐและเอกชน 
สื่อสังคมออนไลน์และเวทีสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความหลากหลายทางภาษา รวมทั้ง ปูองกัน
และแก้ไขการน าเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้ความ
เข้าใจผิดหรือสร้างความรู้สึกทัศนคติในเชิงลบ
ต่อผู้คนและสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
(๓) ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานนโยบายของภาครัฐและ
การแก้ไขเรื่องที่ เป็นข้อห่วงกังวลของสังคม
ภายนอกประเทศอย่างทันเวลา และต่อเนื่อง 
(๔) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านความ
มั่นคง หน่วยงานด้านการพัฒนาและหน่วยงาน
วิชาการที่ส าคัญ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการ
และการพัฒนาพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง รวมทั้ง 
ปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อความรุนแรง 
ในพ้ืนที่ 

โครงการประสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมผลิตและเผยแพร่รายการ
สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์อ านวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสร้างส านึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์ 

๒) การสร้างความ
เข้าใจกับต่างประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(๑) เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสถานการณ์
อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทันกับความผันแปร
ของสถานการณ์และแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีและสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการสร้าง
ความเข้าใจกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
และองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และพัฒนา
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปยัง
สถานทูตไทยในต่างประเทศ องค์กร ชมรม 
และนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 
(๒) มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และ
โลกทัศน์ของคนในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสามารถในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โครงการสานสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับต่างประเทศ 
- กิจกรรมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต
นานาชาติประจ าประเทศไทย 
องค์กรระหว่างประเทศ บุคคลส าคัญ 
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ   
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ 

๓) การสร้างสภาวะ
แวดล้อมให้เกื้อกูล
ต่ อ ก ร ะบวน ก า ร
พูดคุยเพื่อสันติสุข 

ด าเนินการสร้างความเข้าใจนโยบายการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขของรัฐบาลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน องค์กรภาคประชาสังคม ประชาชน
ทั่วไปและบุคลากรภาครัฐ และการสนับสนุนงาน
ด้านการพัฒนาเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูล
ต่อกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคม
ร่วมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก 
- กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุข
ขนาดเล็กขององค์กรภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน    
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมการมีส่ วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ในการสร้างพ้ืนที่
สันติสุขขนาดเล็ก 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 
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๔.๕.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถีของชุมชน 
สู่หนทางความม่ังคั่ง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๕.๒.๑ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน  

๑. การมีงานท าและรายได้ตามเกณฑ์ 
จปฐ. เพิ่มข้ึน 
๒. รายได้/ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

๑. การมีงานท าและรายได้ตามเกณฑ์ 
จปฐ. เพิ่มข้ึน 
๒. รายได้/ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๕๐ของ
ต าบลเปูาหมาย (๙๒ ต าบล) 

 
๔.๕.๒.๒ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

แนวทางกลยุทธ์ : มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านอาชีพและการสร้างรายได้อย่างทั่วถึง  
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก เสริมสร้างครัวเรือนพึ่งพาตนเอง เกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างรายได้หลัก
จากการเกษตร พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าและอุตสาหกรรมฮาลาล ผลักดันการค้าชายแดน 
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและสุขภาพ และสนับสนุนการลงทุน สร้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปูาหมายเร่งด่วน เยาวชนจากสถานศึกษา และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 
ให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อ
ซึ่ ง กั น แ ล ะกั น  มี
คุณธรรมและเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือ
ให้ เกิ ดการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ 
 

สนับสนุนส่งเสริมภาคการเกษตร ดังนี้  
พืช 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑ ์เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภค  
ที่หลากหลาย เช่น ทุเรียนลาวา อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา เป็นต้น 
(๒) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น 

โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิต
ชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
วิถีชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
โคนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละ
พ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น 
การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภค
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ 
และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก โดย
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะเป็นศูนย์กลางการประสานระบบการตลาด
การแปรรูปสร้างมูลค่าและย้อนกลับยังต้นน้ า 
คือ การผลิตที่ได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 
(๓) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตร
แบบผสมผสานแทนการท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
สร้างอาชีพและรายได้หลักจาก “เกษตรสร้าง
มูลค่า” โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  
ประมง 
(๑) พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า แหล่งประมง 
ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือให้คงความ
อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
(๒) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และแปรรูป
สัตว์น้ า เพื่อเพ่ิมมูลค่า   
ปศุสัตว์ 
(๑) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานควบคู่ไปกับ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความ
ต้องการบริโภคในพ้ืนที่ ยกระดับและพัฒนาสู่
ระบบการผลิตเพื่อการส่งออก 
(๒) ส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเลี้ยงโคนม
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทาง “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน เปิดโอกาส

- กิจกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 
- กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง 
โครงการสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจ
ชุมชนในการเชื่อมโยง  Supply 
Chain เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ยางพารา และกาแฟ 
- กิจกรรมสร้างพื้นที่ตลาดบนโลก
ดิจิทัลเพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว  
Landmark จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างครบวงจร โดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด 
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
- กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิม 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) ในพ้ืนที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการของเด็กในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยธุรกิจเริ่มใหม่ (Start-up) 
และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME) 
(๑) ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
โดยเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไปและ
กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้และ
ทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า  
(๒) พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่  
ยกระดับให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้นแบบด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการพัฒนาแอพลิเคชันช่องทางการ 
ค้าขายสินค้าออนไลน์ ด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นต้น 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและตัดสินใจสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรมของชุมชน ผนวกกับจุดแข็ง  
ในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
พฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที ่ยว 
สร้างทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยว 
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(๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวการสื่อสาร
และการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราว
เพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  
(๓) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้ครอบคลุม 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจตามกรอบอาเซียน และ Indonesia.- 
Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT 

๒) การพัฒนาภาค 
อุตสาหกรรม  

(๑) ผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส จ านวน ๑,๖๘๓ ไร่ เพ่ือการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นรูปธรรม 
เสริมสร้างการพัฒนาในพ้ืนที่ เชื่อมโยงการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากที่ครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน 
OTOP SME และ Start up ในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคง ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสร้างงาน             
สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงานและการอพยพ
แรงงาน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้   
(๒) ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ ๔ เมืองอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ ๔ อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า

โครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับการ
ด าเนินงานในพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
โครงการ เ มือง เ มืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 
- กิจกรรมอ านวยการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ ยกระดับการค้า
ชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
โครงการครัวกลางจังหวัดชายแดนใต้ 
(Cloud Factory and Shared Kitchen 
in Southern Border Provinces) 
- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
พ้ืนที่ในการจัดตั้ง Cloud Factory 
and Shared Kitchen 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
แห่งอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเมืองจะนะ เป็นจุดเชื่อมต่อจากภาคใต้
ชายแดนกับภาคใต้ตอนกลาง โดยมีเปูาหมาย 
ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแปรรูป
และอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น 
การแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวครบวงจร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหนัก ประเภท
เครื่องจักร ผลิตกระแสไฟฟูา พลังงานหมุนเวียน 
ระบบราง รวมทั้งการสร้างท่าเรือเพื่อขนส่ง
ทางทะเลและการท่องเที่ยว เป็นต้น  โดยมุ่งเปูา
จะให้เป็นประตูที่ ๓ (3rd Gateway) ของประเทศ
ไทย และให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
(๓) การส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  
ยกระดับการค้าชายแดนและการค้าระหว่าง
ประเทศ ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการด่านชายแดน (ไทย-มาเลเซีย) 
จ านวน ๙ ด่าน ให้เป็นระบบและครบวงจร 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้นด้วยการลดข้อจ ากัดของการค้าชายแดน 
การค้าระหว่างประเทศและการบูรณาการ
แผนงานและการท างานร่วมกันอย่างเร่งด่วน 
รวมทั้งเร่งรัดส่งเสริมศักยภาพเชิงโครงสร้างของ
ด่านการค้าอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อไปยัง
เกษตรฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความ
ร่วมมือกับนานาประเทศที่ทุกฝุายได้รับประโยชน์
ร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเชื่อมไทย
และเชื่อมโลกอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

- กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และวาง
ระบบมาตรฐาน Cloud Factory 
and Shared Kitchen จัดท าระบบ
มาตรฐานครัวกลางและมาตรฐาน 
pilot plant 
- กิจกรรมจัดท า Application Cloud 
Factory and Shared Kitchen 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(๔) การส่ง เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทนที่จะน าไปสู ่การ 
ลดต้นทุนในการท าการเกษตรของเกษตรกร  
ในพื้นที ่ หรือการพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
แหล่งพลังงานในชุมชนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของชุมชนให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐาน 
ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นต้นทุน
การสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมและการเติบโตของการพัฒนา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการดูแล รักษา ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศวิทยาของ
ชุมชน 
(๖) การบูรณาการขับเคลื่อนพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
และพ้ืนที่เมืองต้นแบบให้เชื่อมโยงกับทุกมิติอย่างไร้
รอยต่อ สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองต้นแบบ ประกอบด้วย ๑๔ เขตพ้ืนที ่
(๗) การเชื่อมไทยเชื่อมโลก พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซียและไทย หรือ IMT-GT เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงกับ 
๔ รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเประ รัฐกลันตัน          
รัฐตรังกานู และรัฐเคดาห์ รวมทั้งเกาะสุมาตราใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ความยากจนของประชาชนให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นผ่าน “ระเบียงเศรษฐกิจที่ ๖” 
หรือ Economic Corridor 6 นอกจากนี้ ยังมี
ความร่วมมือกับอีกหลายประเทศ เพ่ือที่จะเป็น
ตลาดการค้าต่างประเทศเปูาหมายที่จะน าผลผลิต
และบริการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่พ่ีน้อง
ประชาชนมุสลิมและมิใช่มุสลิมในต่างประเทศ 
เช่น จีน ญี่ปุุน เกาหลี อิตาลี เป็นต้น ผ่านโครงการ 
Small Thailand และการพัฒนาความร่วมมือ
ในฐานะเมืองพ่ีเมืองน้อง หรือ Sister City 

๓) ส่งเสริมและพัฒนา
จั งห วั ดชายแดน
ภาคใต้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจฮาลาล 

(๑) ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
เพ่ือส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน 
“ฮาลาล” ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้
หลักการ “สินค้า อาหารและบริการฮาลาลที่ทุกคน
เข้าถึงได้” โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตเพ่ือการบริโภคภายในและการส่งออก
สินค้าเกษตร อาหาร และบริการฮาลาลในพ้ืนที่ 
ยกระดับสินค้าเกษตร อาหาร และบริการ 
ให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฮาลาลเพ่ิมขึ้น  
เปิดตลาดใหม่ส าหรับสินค้า อาหารและบริการ
ฮาลาลจากพ้ืนที่ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศ
โลกมุสลิม และประเทศที่มีมุสลิมอาศัย และ
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีภาพลักษณ์ความเป็น
ฮาลาล พร้อมกับอาหารรสชาติดีมีคุณภาพและ
ดีต่อสุขภาพ  
(๒) สนับสนุน ส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน
ฮาลาลเพ่ือการส่งเสริมธุรกิจฮาลาล เช่น มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการกิจการฮาลาล ซึ่งได้แก่ 
การจัดการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินคา้
และผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน
ฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมสนับสนุนให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเมืองศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม
และอาหารฮาลาล 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ฮาลาลในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี             
(e-Industrial Park : Halal Food 
& Product Innovation) 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาหารฮาลาล 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบ
ที่มีอยู่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล 
ให้สอดคล้องตามหลักศาสนา 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การจัดการด้านบุคลากร และมาตรฐานด้าน
กระบวนการด าเนินงานส าหรับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการฮาลาล ซึ่งได้แก่ มาตรฐานฮาลาลด้าน
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ และมาตรฐาน
ในการประกอบอาหารฮาลาล และการให้บริการ
ฮาลาล เป็นต้น 

- กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง สมุนไพร
ฮาลาล โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน   
ฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักศาสนา 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบฮาลาล
โลจิสติกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
และผลิตภัณฑ์ เครื่ องส าอาง  /
สมุนไพร 
- กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และเครื่องนุ่มห่มฮาลาล 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาทางสังคม 
แนวทางกลยุทธ์ : สภาพปัญหาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลายมิติ เช่น ปัญหาความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการทางสังคม (สาธารณสุข ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินชีวิต) ความไม่อบอุ่นในครอบครัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการให้บริการ
ของรัฐขาดประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาความแตกร้าวเปราะบางของสังคมพหุวัฒนธรรมเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบ เป็นต้น ดังนั้น เปูาหมายของการพัฒนาสังคมจึงเป็นไปเพ่ือให้ประชาชนมีความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงบริการทางสังคม การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานส าหรับอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ประชาชน  
ที่ขาดโอกาสและกลุ่มเปราะบาง สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้  

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน 
การเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

(๑) วางระบบและขับเคลื่อนให้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพให้ครอบครัว
มีรายได้ที ่เพียงพอสามารถเลี ้ยงดูสมาชิก  
ในครอบครัว ได้ มีความสามารถส่ง เร ียน   
ให้การศึกษา เติบโตอย่างมีคุณภาพ สมาชิก
ในครอบครัวมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน  
(๒) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(๓) การน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการ
เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยการ 
บูรณาการหลักปฏิบัติในทางอิสลาม เพ่ือเสริมสร้าง
ความพร้อมในครอบครัว และการช่วยเหลือ
ดูแลกลุ่มแม่วัยใสในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีม่ีภาวะเปราะบาง เช่น ยากจน พิการ เป็นต้น 
(๔) ร่วมส่งเสริมบทบาทความเท่าเทียมในครอบครัว
และสนับสนุนการสร้างหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
แนวทางของศาสนาโดยร่วมด าเนินการผ่านกลไก
บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด (บรม) และ บ้าน-วัด-โรงเรียน 
(บวร) การสนับสนุนการพัฒนา ยกย่องครอบครัว
ในฝันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเกณฑ์ของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และสร้างจิตส านึกการไม่ยอมรับการทุจริต และ
ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกประเภท 

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
โอกาสทางสังคม 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือ
งานสาธารณสุขเชิงรุกและแก้ไข
ปัญหาประชาชนมีภาวะวิกฤต
ต่อการด ารงชีวิตในพ้ืนที่พิเศษ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาทางสังคม 

๒) ส่งเสริม พัฒนา
ง านสาธ า รณสุ ข   
ในพื้นที่เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เข้าถึงการดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง และทันท่วงท ี 
 

(๑) การพัฒนาการบริการทางสังคมและการบริการ
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสนับสนุนให้มีกลไกช่วยเหลือ
และสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุม
การให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้  
(๒) การดูแลสุขภาวะ และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ รวมทั้งโรคติดต่อเรื้อรังที่อุบัติซ้ า
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความส าคัญกับ
การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสร้างความ
ตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า ปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย
เตือนภัยและเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรคในประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามวิเคราะห์และ
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่าย
ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
โอกาสทางสังคม 
- กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงานการบริหารจัดการและ
แก้ปัญหาผลกระทบโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เ พื่อ คว ามมั ่น ค งทา งสุขภาพ 
การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ และ 
เสริมสร้างโอกาสทางสังคม 
 

๓) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน
ก ลุ่ ม เ ป ร า ะ บ า ง     
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน 
 

(๑) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บปุวยและตายจากโรค
ที่ปูองกันได ้สร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนา
ระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ 
การพัฒนานโยบาย และมาตรการปูองกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
โอกาสทางสังคม 
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาทางสังคม 
 (๒) ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน เป็นฐานในการสร้าง

สภาพแวดล้อมที ่เ อื ้อต่อการมีสุขภาวะที ่ดี 
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือเอ้ือต่อ
การยกระดับสุขภาวะของประชาชน ขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในระดับชุมชน ต าบล 
อ าเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วม
เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน 
(๓) จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์คนพิการจังหวัด
ชายแดนใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายผลโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมขยายผลโครงการสนอง 
แนวพระราชด าริ สมเด็ จพระ
กนิษฐาธิ ราชเจ้ า  กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ | ๕๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางกลยุทธ์ : สภาพปัญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลายมิติ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่พิเศษที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์และความเชื่อ สภาพการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันคือ เด็กจ านวนมาก
เจ็บปุวย พิการมาโดยก าเนิด ซึ่งเกิดจากการดูแลสุขภาวะของมารดาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงการศึกษาที่เน้น
ด้านศาสนา ท าให้ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ (ต้องปรับสมดุล) ขาดความสามารถด้านภาษาไทย ขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงานในอนาคตกับการจัดหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาไทยในพ้ืนที่ ดังนั้น เปูาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นไปเพื่อให้ประชาชน
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (คนเก่ง) มีคุณธรรม จริยธรรม (คนดี) และมีสุขภาวะที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง (คนมีศักยภาพ) 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) การสร้างสภาพ 
แวดล้อมในพื้ นที่
จั งห วั ดชายแดน
ภาคใต้ใหเ้อ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

(๑) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว 
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  
(๒) สนับสนุนงานวิชาการและสร้างนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง 
และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เฝูาระวัง และติดตามการด าเนินงาน และ
บูรณาการภารกิจให้ผู้น าศาสนา สถานศึกษาเป็น
ก าลังหลักในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน    
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์
ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร
ก่อนแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
และการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์
ตามบริบททางวัฒนธรรม  
-  กิจกรรมการบริหารจัดการ  
“ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมการประเมินผลและ
คัดเลือก ศพด. ต้นแบบด้านการใช้
ภาษาไทยถ่ายทอดสื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กเล็ก  
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๒) การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด าเนินการ 
ดังนี้ 
(๑) เตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมการให้สารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 
(๒) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวาง
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาด
ที่สามารถปูองกันได้ด้วยวัคซีนปูองกันโรค เพ่ือลด
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เช่น การแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ๐ - ๕ ปี เป็นต้น 
(๓) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
ของผู ้ปกครองในการเข ้าร ับการรักษาตัว   
ในสถานพยาบาล การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพให้ผู้ปกครองเด็กสามารถดูแลและ
จัดการกับปัญหาทางสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  
(๔) ผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาโรงเรียนของรัฐ
ให้มีคุณภาพอย่างน้อยต าบลละ ๑ แห่ง 

โครงการการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- กิจกรรมอ านวยการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การท ากิจกรรมร่วมกันของเด็ก
และเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม (ผ่านกิจกรรมส าคัญ
ของจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) 

๓) การพัฒนาช่วง
วัยเรียนและวัยรุ่น 
เพื่อเชื่อมต่อกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร  

(๑) พัฒนาการศึกษาระดับต่อเนื่องจากภาคบังคับ 
จนถึงระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
(๒) วางระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะ
ด้านดิจิทัล ทักษะอาชีพรองรับความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมยุคใหม่  
(๓) ส่งเสริมการเรียนและการใช้ภาษาที่หลากหลาย 
ทั้งภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น และภาษามลายู 
ให้คล่องแคล่ว ควบคู่ไปกับภาษาต่างประเทศ  
ที่ส าคัญ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และ 

โครงการการเสริมการพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 
-  กิ จกรรมส่ ง เสริ มสนับสนุ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ๑ - ๒ 
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฝึกอาชีพตามหลักสูตรท้องถิ่น) 
เช่น การประกอบอาหาร การแปรรูป
อ า ห า ร จ า ก ว ัต ถ ุด ิบ ท ้อ ง ถิ ่น     
งานฝีมือ ฯลฯ 
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 ภาษาจีน เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสาร ขยายโอกาส

การเข้าถึงองค์ความรู้และเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม กับภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและ
โลกมุสลิม 
(๔) พัฒนาการศึกษาระดับต่อเนื่องจากภาคบังคับ 
จนถึงระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
(๕) พัฒนาโรงเรียนเอกชนทุกระบบให้มีคุณภาพ 
(๖) สร้างโอกาสให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกล  (Distance Learning) 
ผ่านดาวเทียมและผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๗) การเพ่ิมความสามารถด้านภาษาไทยที่เป็น
กุญแจส าคัญในการศึกษาระดับสูง ซึ่งขับเคลื่อน
น าร่องผ่านโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
(๘) ส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานโครงการ 
“ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” เพ่ือมุ่งเน้นการลด
สารเคมีในการท าเกษตร และท าให้ทั่วถึงไปยัง
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างนักเรียนต้นแบบ   
ที่สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้จาก
โรงเรียนไปท าที่บ้านจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 
และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้   
(๙) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ | ๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔) การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงานในพื้นที่
จั งห วั ดชายแดน
ภาคใต้  

(๑) มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ  
(๒) ผลักดันให้เยาวชนที่ไม่มีงานท าหรือประชาชน
ที่มีรายได้น้อยเข้าศึกษาในหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เช่น โครงการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน 
การฝึกอาชีพให้กับเยาวชนที่ผ่านการบ าบัด 
เลิกยาเสพติด การฝึกอาชีพตัดเย็บให้กับแม่บ้าน 
(ตรงตามความต้องการตลาด) การฝึกอบรม
การผลิตสินค้าเกษตร อาหาร และบริการ ฮาลาล 
เป็นต้น  
(๓) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
และผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 

โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิต
ชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมสร้างอาชีพสร้างชุมชน
ต้นแบบตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการพัฒนาคน
ในชุมชนทุกช่วงวัยให้มีชีวิตที่ดี
และมีศักยภาพ  
โครงการพัฒนาทักษะอาช ีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท าให้กับ
กลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการฝึกอาชีพ   
- กิจกรรมด าเนินการฝึกอาชีพ
ในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการแข่งขัน
ทักษะอาชีพและสร้างความสัมพันธ์  
- กิจกรรมจัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึก
อาชีพ  

๕) การพัฒนาศักยภาพ
ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
พนักงานราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

(๑) พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติ
และประชาชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ระบบคุณธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจอย่างรอบด้านเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
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 (๒) สร้างการรับรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ

เกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางภายใต้นโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับมีความ
เข้าใจที่ตรงกันในสถานการณ์ กรอบแนวคิดและ
ทิศทางการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายการบริหาร
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้ง  
สร้างความตระหนักว่าภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน    
ที่ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
(๓) การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างหน่วยงาน 
 

- กิจกรรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
ข้ าราชการ พนั กงานราชกา ร 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะ
เตรียมความพร้อมผู้น ารุ่นใหม่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมพัฒนาต่อยอดและรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการ
ติดตามประเมินผล  
- กิจกรรมติดตามและประเมินผล  
- กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมการคัดเลือกผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๔.๕.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม
และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความย่ังยืน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๔.๕.๓.๑ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม 
และการบริหารจัดการภาครัฐ    
ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และมีความ
ต่อเนื่อง 
๒. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เป็นองค์กรที่
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Smart Work) บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart Colleague)  

๑. ระดับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกข้ันตอนเพ่ิมมากข้ึน  
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มข้ึน 
๓. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่ององค์กร
ภาครัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดน้อยลง 
๔.  ร้ อยละของบุคลากรศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  มีสมรรถนะตามเกณฑ์    
ที่ก าหนด 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต่อระบบเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  และการสื่ อส า ร 
(Information and Communication 
Technology : ICT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ระดับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนทุกขั้นตอนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๐  
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๒๐ 
๓. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่ององค์กร
ภาครัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลดน้อยลง ร้อยละ ๖๐ 
๔. จ านวนบุคลากรศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๕. จ านวนบุคลากรศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ที่มีความพึงพอใจต่อระบบ ICT 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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๔.๕.๓.๒ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางกลยุทธ์ : พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสของ
การพัฒนาในหลายด้านทั้งการผลิตอาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่งพ้ืนที่คุ้มครอง 
ได้รับการอนุรักษ์ เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์และมีความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชนและปุาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงต้องวางระบบการพัฒนา
ที่ไม่ท าลาย หรือไม่ใช้ทรัพยากรในการผลิตเกินกว่าความสามารถในการทดแทน และฟ้ืนฟู โดยมีแนวทาง  
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ เกื้อหนุนกับการ
จัดการทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล การฟื้นฟู
สภาพปา่ ป่าชายเลน
และการจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดการทรัพยากรปุาไม้ให้เป็นระบบและ
สมดุลทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ 
(ปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์)  
(๒) วางระบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบล
อย่างเป็นระบบ 
(๓) วางระบบการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค รวมทั้งการแก้ปัญหาน้ าท่วม
อย่างเป็นระบบ 
(๔) การจัดระบบการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กระทบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
พร้อมทั้งมีแผนการฟื้นฟูและแก้ปัญหาอย่าง
ชัดเจน และครบวงจร 
(๕)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เช่น การพังทลาย ของชายฝั่งทะเล ปัญหาความ
เสียหายของปุาพรุ และปุาชายเลนเสื่อมโทรม 
เป็นต้น 
(๖) ขยายผลงานวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการระบบ
โรงไฟฟูาชุมชนชีวมวล ให้กระทบกับมลภาวะ
ทางอากาศให้น้อยที่สุด เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกไผ่ 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
พลังงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก 
- กิจกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต 
- กิจกรรมพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนิเวศปุาเขาและนิเวศทางทะเล  
- กิจกรรมการบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือความยั่งยืน 
- กิจกรรมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และหารูปแบบการแปรรูปไผ่ที ่หลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยน าเอาแนวความคิดเรื่อง Zero 
waste มาใช้ เพ่ิมมูลค่าและระบบการจัดการ
ด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่การแปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสู งใหม่  ๆ อาทิ  แผ่นปู พ้ืน
คุณภาพสูง งานฝีมือ ถ่านไม้ไผ่ ปุ๋ยขุยไผ่ การวาง
ซั้งกอไม้ไผ่ เพ่ือสร้างบ้านให้ปลาเป็นการใช้   
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า
และเพ่ืออนุรักษ์ เป็นเสมือนการท าปะการังเทียม
ให้ปลาวางไข่ ได้เพาะสัตว์น้ าวัยอ่อนท าให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากไผ่ทุกส่วนอย่างเต็มที่    
อีกท้ัง การปลูกไผ่ยังเป็นการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศดินและน้ าอีกด้วย  

๒) การวางระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
ในเขตเ มือง และ
ชุมชน 

ศ ูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบ 
การบร ิหารจ ัดการขยะและสิ ่ง แ วดล ้อม 
อย่างถูกต้อง เพ่ือลดปัญหาขยะชุมชน การแปลง
ขยะชุมชนเป็นพลังงาน โดยเฉพาะในเมืองต้นแบบ
การท่องเที่ยว อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต้น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตส านึก 
- กิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึก
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่
ประชาชนด้านการการคัดแยกขยะ 
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
และเครือข่ายที่น าขยะมาก าจัดร่วม 
- กิจกรรมส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ และขยายผลการด าเนินงาน
แก่ชุมชนข้างเคียง 

๓) การปลูกจิตส านึก
ในการลดการใช้
พลาสติ ก เพื่ อ ลด
ภาวะโลกร้อน 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธการใช้
ถุงพลาสติก และร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยกัน
ลดขยะ ลดพลังงาน เ พ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรต้นแบบลดการใช้
พลาสติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

โครงการพัฒนาศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็น Green Office 
- กิจกรรมรณรงค์งดใช้กล่องโฟม   
- กิจกรรม My Cup 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔ )  ก า ร จั ด ใ ห้ มี
สิ่ ง อ า น วยค ว า ม
สะดวกส าหรับคน
ทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกสภาพร่างกาย 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการออกแบบและ
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย
ส าหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย 
ตามหลักการแนวคิดการออกแบบที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้หรืออารยสถาปัตย์ 
(Universal Design)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
แ ล ะสภาพแวดล ้อมภาย ใน
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่ของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามหลักอารยสถาปัตย์ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม  

แนวทางกลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน สังคม เพ่ือที่จะได้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ลดเหตุขัดแย้งในสังคม 
โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑) การขับเคลื่อนงาน
ภาคประชาสังคม 

ส่งเสริม สนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่วมกัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสันติสุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม 
ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง และพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยยึดหลัก
แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือเป็นพลัง
ในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาในการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการด าเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ /
จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

๒) วางระบบและ
กลไกการมีส่วนร่วม
พัฒนาของประชาชน
ในพื้นที่ 

(๑) จัดตั้ง “ศูนย์ประสานการพัฒนาประจ าพ้ืนที่ 
(ระดับต าบล)” โดยใช้บุคลากรจากบัณฑิตอาสา 
พัฒนามาตุภูมิ อาสาสมัครของหน่วยงานกระทรวง 
กรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล และจิตอาสา
ด้านการพัฒนา ท าหน้าที่รวบรวมความต้องการ
ของประชาชนเพื่อจัดท าแผนขับเคลื ่อนงาน 
ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์ประสาน
การพัฒนาฯ ให้เป็นเวทีสะท้อนปัญหาและ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของรัฐ 
(๒) ขับเคลื่อนสภาสันติสุขต าบล ภายใต้โครงการ
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เป็นพื้นที่กลางในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกขั้นตอน ภายใต้หลักคิด “ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” 
 
 

โครงการประสาน เร่งรัดผลักดัน
และติดตามประเมินผล  
- กิจกรรมการประสานและเร่งรัด
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในทุกมิติ เชื่อมโยงกระทรวง กรม
ในส่วนกลาง 
- กิจกรรมการประสานและสร้าง
กลไกเครือข่ายภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ ในการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้   
- กิจกรรมการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม  

 (๓) สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
- กิจกรรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

๓) การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่
ในระยะยาว 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา 
เพ่ือระดมความคิดเห็นสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๒) ขับเคลื่อนนวัตกรรมและฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เป็นคลังข้อมูลทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ 
เพื่อเป็นแหล่งในการใช้ประโยชน์ของภาคี
ทุกภาคส่วนในการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งยกระดับ
ขีดความสามารถของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การจัดการพหุวัฒนธรรม 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การเยียวยาฟื้นฟู เป็นต้น 
(๓) จัดท ารายงานสถานการณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ เพ่ือสรุปสถานการณ์ปัญหาและ
อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งปีและ  
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุป
สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรค
ในการแก้ ไขปัญหาในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- กิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพ้ืนที่  
แนวทางกลยุทธ์ : การพัฒนาและบริหารจัดการของรัฐจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับประชาชน
อย่างแท้จริง และไม่เป็นช่องว่างที่จะก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่ จึงต้องปรับระบบการบริหารจัดการในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้หลายด้าน โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ค าอธิบาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
๑)  พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กร การให้บริการ
ประชาชนที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล 

(๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร
และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  
(๒) เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือ
มุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับ
มาตรฐานระดับสากล  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
(๔) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /
โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 
และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผล
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการและ
หลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยพัฒนา 
การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ 
และน าไปสู่การปรับแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการและกิจกรรม
ขององค์กร แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
-  กิจกรรมการจัดท าแผนงาน
พัฒนาระบบบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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กลยุทธ์ที่ ๓  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพ้ืนที่  
 และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผล

ในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า 
รวมทั ้งการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 

๒ )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ธรรมาภิบาลการ
ท างานที่ เข้มแข้ ง
เพื่ อความเชื่ อ ม่ัน
ของพ้ืนทีแ่ละสังคม  

(๑) การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กร โดยการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง 
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส  
(๒) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ รวมถึง
องค์กรภาคประชาสังคม ตรวจสอบแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณของ ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทุกแผนงาน 
โครงการ เพ่ือให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพ้ืนที่  
 (๓) การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริม

และสนับสนุนสถาบันครอบครัว องค์กรด้าน
ศาสนา สถาบันการศึกษา ด าเนินการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียน ผ่านโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
และบ้าน โรงเรียน มัสยิด (บรม)   

 

๓) การน าระบบการ
ศึกษาวิจัยมาเป็น
แนวทางส าคัญในการ
ริเร ิ่ม ทดลองน าร่อง
โครงการส าคัญที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
จั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ในทุกมิติ 
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยสนับสนุน
การวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษา
ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการวิจัย
เฉพาะเรื ่อง รวมถึง มหาวิทยาลัยทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าและ
บริการที่เป็นความต้องการของตลาด เพ่ือให้ได้
รูปแบบสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการ
ของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน
การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
- กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔) น าผลการศึกษา 
วิจัยแนวทางและ
วิ ธี ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
การบริหารราชการ
จั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ที่
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 

น างานวิ จั ยแนวทางและวิ ธีการบั งคับ ใช้
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย รวมทั้งการท างาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนให้ประสานและเชื่อมโยง
การท างานซึ่งกันและกัน  
 

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมการน าผลการศึกษาวิจัย
บทบาทการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพ้ืนที่  
๕) พัฒนาบุคลากร
ของศูนย์อ านวยการ
บ ริ ห า ร จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ตาม
หลั กธรรมาภิ บาล
และสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมจาก
ท ุกภาคส ่วนและ  
มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง
พร้ อมขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

(๑) จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
๓ - ๕ ปี เพ่ือใช้เป็นแผนและกลยุทธ์การพัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ประสบความส าเร็จและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ส่วนราชการและยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
มีจุดเน้นที่ส าคัญ (HRD Strategic Focus) ได้แก ่
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) การพัฒนา
สายอาชีพ (Career Development) ภาวะผู้น า 
(Leadership) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training 
and Development) และบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ (Learning Facility) และถ่ายทอด
เป็นแผนประจ าปีไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
(๒) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดย
อย่างน้อยต้องมีประเด็นการพัฒนาเกี่ยวกับการ
รองรับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ เช่น ทักษะ
ด้านดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูล ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม การปรับเปลี่ยน ทัศนคติ 
เป็นต้น  วิธีการพัฒนาต้องก าหนดวิธีการพัฒนา
ให้หลากหลาย เหมาะสมกับประเด็นการพัฒนา 
และตัวบุคลากร รวมถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการพัฒนา  
(๓) จัดท าโครงการ ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเด็นการพัฒนา 
หรือหลักสูตรที่เป็นเนื้อหาเฉพาะตามบทบาท
ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
- กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
- กิจกรรมอบรมเพ่ือให้ความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมอบรมเพ่ือให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและ
สายงาน 
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ส่วนที่ ๕ 
ระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

การติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดให้กองบริหารยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)  
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) ด าเนินการ ดังนี้ 

 

๕.๑ การติดตามและรายงาน 
  

การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้ กปพ. รายงาน ๒ รูปแบบ ได้แก่ 

๕.๑.๑ การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.  ๓๐๑ 
และ สงป. ๓๐๒ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๕.๑.๒ การรายงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นการรายงานผลการด าเนินการ
เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจะเป็นการรายงานข้อมูล ดังนี้ 

๕.๑.๒.๑ ความก้าวหน้าของโครงการ ได้แก่ ความคืบหน้าต่อเปูาหมายโครงการความคืบหน้า
ของกิจกรรมตามแผนงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๕.๑.๒.๒ การด าเนินการที่ตอบสนองต่อเปูาหมายของแผนทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

๕.๒ การจัดท ารายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 

 

การจัดท ารายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดย กบย. จัดท ารายงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งปี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ  
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๕.๓ การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นการประเมินผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้ กปพ. 
ด าเนินการ ดังนี้  

๕.๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์เปูาหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินผล 

๕.๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
๕.๓.๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน            

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
๕.๓.๒.๒ รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
๕.๓.๒.๓ การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ

จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 

๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย กพร. ด าเนินการ ดังนี้ 
๕.๔.๑ การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๕.๔.๒ การประเมินผู้บริหารองค์การ 
๕.๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก กอง  
๕.๔.๔ การประเมินผลตามตัวชี้วัดของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 
๕.๔.๕ การประเมินความพึงพอใจและความ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน / ผลผลิต - โครงการ 
จ าแนกหมวดงบ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 
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ภาคผนวก ข 
 
 

การอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของศนูย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของศนูย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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