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คาํนํา 

����� 

 จากการที!รัฐบาลไดก้าํหนดให้มีนโยบายการบริหาร

และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี พ.ศ.2555 – 2557 ขึU น 

รวมถึงได้มีการแต่งตัU งคณะกรรมการขับเคลื!อนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีชื!อยอ่วา่ 

“กปต.” เพื!อให้ทาํหน้าที!เป็นองค์กรอาํนวยการระดบัชาติในการ

ขบัเคลื!อนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เป็นไปตาม

นโยบายที!กาํหนด ส่งผลให้ทุกส่วนราชการที!เกี!ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาในพืUนที!จังหวดัชายแดนภาคใต้ ต้องปรับเปลี!ยน

วิธีการปฏิบติังานบางส่วนให้สนองตอบต่อวตัถุประสงค์ภายใต้

นโยบายฉบบันีU  

 ศูนยป์ระสานงานคณะทาํงาน กองอาํนวยการรักษา

ความมั!นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จดัทาํคู่มือแนวทางใน

การขบัเคลื!อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตขึ้Uน เพื!อให้ทุกส่วนราชการที!เกี!ยวขอ้งไดท้ราบถึง
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แนวทางและวิธีการดาํเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ ทัUงที!เป็นขอ้ดีและ

ข้อเสีย รวมถึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที!อาจจะ

เกิดขึUน ด้วยการบูรณาการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ จึงหวงั

เป็นอย่างยิ!งว่าเอกสารฉบับนีU  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังานร่วมกันของทุกภาคส่วนที!เกี!ยวข้อง เพื!อนําไปสู่การ

แกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ยา่งย ั!งยนื 

                                   

พล.ต. .................................................. 

(   สุเมธ        ไมตรีประศาสน์  ) 

ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระสานงานคณะทาํงาน 
กองอาํนวยการรักษาความมั!นคงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ 
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คาํนิยม 

����� 

พลโท สกล  ชื�นตระกูล  

แม่ทพัภาคที� 4 / ผู้อาํนวยการรักษาความมั�นคงภายในภาค 4 

 

หนังสือชุดเครื! องมือแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ! ง 

ศปคท. กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้จดัทาํขึUนทัUง 5 เล่ม นับว่ามีความ

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเป็นไปได้ที!จะนาํไปสู่

การปฏิบติั ผมเชื!อว่าการดาํเนินการตามกรอบแนวทางที!เขียนไว้

ในหนงัสือชุดนีU  น่าจะนาํไปสู่การเปลี!ยนแปลงต่อการแกไ้ขปัญหา

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ส่วนราชการต่างๆ จึง

ควรมีไวเ้พื!อศึกษา และหาหนทางที!จะนาํไปสู่การปฏิบติัให้เกิด

การบูรณาการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

                                                      พล.ท. …………… 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 จากการที�นายกรัฐมนตรีได้มีค ําสั�งแต่งตั. งคณะกรรมการ
ขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้(กปต.) ขึ.นครั. งแรก เมื�อวนัที� 4 พ.ค.55 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั�นคงเป็นประธานคณะกรรมการ และมีเลขาธิการสภาความ
มั�นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื�อให้ทาํหนา้ที�เป็นองคก์ร
อาํนวยการระดบัชาติในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใต้
กลไกการดาํเนินงานของสองหน่วยงานหลกั คือ กอ.รมน. และ ศอ.บต. 
ซึ� งเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการที�มุ่งไปสู่การ
แก้ไขปัญหาในพื. น ที�  ส่ งให้กับ  กปต.พิจารณาและนํา เสนอใ ห ้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั�งการตามลาํดบั 
 การดาํเนินงานในการขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง กปต.เป็นการอาํนวยการให้การ
แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ของทุกส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง
ดาํเนินการเพื�อให้บรรลุตาม 9 วตัถุประสงคข์องนโยบายการบริหารและ
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2555 – 2557 ที�รัฐบาลกาํหนดไว ้
ทั.งนี.  เพื�อมุ่งใหจ้งัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยั ปราศจากเงื�อนไข
ของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที�พร้อมและเอื.อต่อการ
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แสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจ 
ไวว้างใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ  
 จากกรอบนโยบายที� รัฐบาลกําหนด ทาํให้ กอ.รมน. และ 
ศอ.บต. ซึ� งเป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบทั.งงานดา้นความมั�นคง และงาน
ด้านการพัฒนาจํา เป็นต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
ปรับเปลี� ยนการดํา เ นินงานตามพันธกิจ และการดํา เ นินงานเชิง
ยทุธศาสตร์ใหมุ้่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายที�กาํหนด ทั.งนี.
ในส่วนของการปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ทั.ง กอ.รมน.
และ ศอ.บต. ตอ้งทาํหนา้ที�พิจารณากลั�นกรองแผนงาน/โครงการอนัเกิด
จากส่วนราชการระดบักระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่า ไม่ให้เกิด
ความซํ. าซ้อนทั.งในด้านเป้าหมายที� มุ่งกระทาํ ด้านเวลา วิธีการ และ
งบประมาณ รวมถึงการทําให้แผนงาน/โครงการเหล่านั. นมีความ
เหมาะสมสอดคล้องเป็นไปตามกรอบแนวทางการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ที�ใชอ้ยูใ่นพื.นที� ในขณะเดียวกนั
ส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าก็จะต้อง
ปรับเปลี�ยนวิธีการจดัทาํแผนงาน/โครงการของตน จากเดิมที�มีลกัษณะ
ต่างคนต่างทาํ ซึ� งทาํให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยรวมของชาติเป็น
จาํนวนมาก และหันมาใช้กรอบแนวทางการดาํเนินงานโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. อนัเป็นการบูรณาการทาํงาน
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ซึ� งเมื�อทุกภาคส่วนดาํเนินการอยา่งบูรณาการกนั
แลว้ การตรวจติดตามและวินิจฉยัการดาํเนินงานก็จะสามารถดาํเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบ่งชี. ถึงความสําเร็จหรือความ
ลม้เหลวที�เกิดจากการดาํเนินงาน รวมถึงการสืบคน้หาสาเหตุของปัญหา
ที� เ ชื� อมโยงกันอยู่ในระบบถูกค้นพบได้โดยเ ร็วและตรงจุด เ กิด
คุณประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาํเนินงานให้ดีขึ.นได้ในอนาคต อนั
เป็นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
 

กลไกขับเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 เมื�อวนัที� 4 พ.ค.55 นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร 
ไดมี้คาํสั�งนายกรัฐมนตรี ที� 104/2555 แต่งตั.งคณะกรรมการขบัเคลื�อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กปต.) 
ขึ.นเป็นครั. งแรก มีคณะกรรมการจาํนวนทั.งสิ.น 20 ท่าน ประกอบดว้ย 
 1. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั�นคง เป็นประธานคณะกรรมการ 
(พล.อ.ยทุธศกัดิI  ศศิประภา) 
 2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ 
 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ 
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 4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของ
มนุษย ์เป็นกรรมการ 
 5. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ 
 6. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นกรรมการ 
 7. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
 8. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม เป็นกรรมการ 
 9. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 
 10. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 
 11. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
 12. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
 13. ผูอ้าํนวยการสาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
 14. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ เป็นกรรมการ 
 15. ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
 16. รองผูอ้าํนวยการรักษาความมั�นคงภายใน เป็นกรรมการ 
 17. ผูอ้าํนวยการรักษาความมั�นคงภายในภาค 4 เป็นกรรมการ 
 18. เลขาธิการสภาความมั�นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 19. เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 20. เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 และมีการปรับเปลี�ยนคณะกรรมการฯ เรื�อยมา จนถึงปัจจุบนั 
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 บทบาทหน้าที� ที�สําคัญของคณะกรรมการชุดนี.  คือการทํา
หนา้ที�เป็นองคก์รอาํนวยการระดบัชาติในการขบัเคลื�อนกลไกการทาํงาน
ของทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เพื�อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการทั.งระบบ สําหรับภาพรวม
ของการขบัเคลื�อน สรุปไดด้งันี.  คือ เมื�อส่วนราชการระดบักระทรวง/กรม 
และหน่วยงานเทียบเท่า มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการใด ๆ ที�จะนาํไป
ปฏิบติัเพื�อการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แผนงาน/โครงการ
เหล่านั. น จะต้องได้รับการกลั�นกรองจาก 2 หน่วยงานหลัก ถ้าเป็น
แผนงาน/โครงการดา้นความมั�นคงจะไดรั้บการพิจารณากลั�นกรองโดย 
กอ.รมน. และถ้าเป็นแผนงาน/โครงการด้านการพฒันาจะได้รับการ
พิจารณากลั�นกรองโดย ศอ.บต. จากนั.นก็จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากลั�นกรอง วเิคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั.งการเสนอความเห็นเกี�ยวกบั
การบูรณาการแผนงาน/โครงการโดยสํานักเลขานุการคณะกรรมการ
ขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้(สล.กปต.) → คณะกรรมการขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กปต.) พิจารณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี� ยวกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการ → 

นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั�งการตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที� 1 
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ภาพที� 1 : กลไกขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 จากกลไกขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใตที้�กล่าวแลว้นั.น เป็นการขบัเคลื�อนทั.งตวันโยบาย 
(นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2555-
2557) และการขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(ยุทธศาสตร์ดา้นความมั�นคงของ กอ.รมน. และยุทธศาสตร์ดา้น
การพฒันาของ ศอ.บต.) ไปพร้อม ๆ กนั  
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นโยบายการบริหารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 1. ภาพรวมของนโยบาย 
  นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
พ.ศ.2555 – 2557 ฉบบันี.  เป็นนโยบายระดับชาติที�จดัทาํขึ. นโดยสภา
ความมั�นคงแห่งชาติ (สมช.) ภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัการ
บริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี พ.ศ.2553 เพื�อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างย ั�งยืน เนื.อหาของนโยบายฉบบันี. มี
ความครอบคลุมทั. งในด้านการพัฒนา และด้านความมั�นคง โดยให้
ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาที�เป็นรากเหง้า ควบคู่ไปกบัการแก้ไข
ปัญหาที�เป็นปรากฏการณ์อยูใ่นปัจจุบนั ทั.งนี. มุ่งขจดัเงื�อนไขทั.งในระดบั
บุคคล ระดบัโครงสร้าง และระดบัวฒันธรรม ไปพร้อมกนั ดงันี.  
  1) การขจดัเงื�อนไขในระดบับุคคล ไดแ้ก่ 
   - การใช้อาํนาจการปกครองและการบริหารราชการ
โดยเจา้หนา้ที�ของรัฐ  
   - การใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่มอุดมการณ์  
   - การใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่มผลประโยชน์ 
   - การใชค้วามรุ่นแรงที�มีเหตุจากความคบัแคน้ เกลียด
ชงั และเรื�องส่วนตวั 
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  2) การขจัดเงื�อนไขในระดับโครงสร้าง เป็นการขจัด
เงื�อนไขอนัเกิดจากโครงสร้างทางการปกครองและการบริหารราชการ 
โดยมุ่งให้เกิดการสนองตอบกบัลกัษณะเฉพาะทางอตัลกัษณ์ และความ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัของประชาชนในพื.นที�เป็นสาํคญั 
  3) การขจดัเงื�อนไขระดบัวฒันธรรม  เป็นการขจดัเงื�อนไข
อนัเป็นความรู้สึกฝังลึกและเป็นรากเงา้ของปัญหา โดยทาํให้ประชาชน
มุสลิมมลายใูนพื.นที� มีความรู้สึกไม่แปลกแยก และเห็นวา่ตนก็เป็นส่วน
หนึ�งของสังคมไทย 

 2. กรอบแนวคิดและทศิทางของนโยบาย 
  กรอบแนวคิดที�ใช้เป็นหลักในการกําหนดทิศทางของ
นโยบายฉบบันี.  มีจาํนวน 6 ประการ ประกอบดว้ย  
  1) การทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ของทุกกลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
  2) การเปิดพื.นที�ให้กลุ่มอุดมการณ์หนัมาต่อสู้ดว้ยแนวทาง
สันติวธีิ 
  3) การสร้างความสมดุลของโครงสร้างอาํนาจการปกครอง
และการบริหารระหวา่งส่วนกลางและในพื.นที� 
  4) การเคารพสิทธิมนุษยชน ยดึมั�นในหลกันิติรัฐและนิติธรรม  
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  5) การทาํให้สังคมไทยและทุกภาคส่วนร่วมรับรู้ มีความ
เขา้ใจและแกปั้ญหาร่วมกนั 
  6) การทาํให้กลไกดาํเนินการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใตมี้ความประสานสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัทุกมิติอยา่งสมดุล 

  จากกรอบแนวคิดดังกล่าวนี.  ส่งผลให้เกิดทิศทางอนัเป็น
วิสัยทศัน์ของนโยบายฉบบันี.  คือ “การมุ่งให้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี
ความปลอดภัย ปราศจากเงื�อนไขของการใช้ความรุ่นแรง มีสภาวะ
แวดล้อมที�พร้อมและเอื.อต่อการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดย
สันติ ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจ ไวว้างใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติภาพ” ดงัแสดงในภาพที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2 : กรอบแนวคิดและทิศทางของนโยบาย 
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 3. ผลการวเิคราะห์นโยบายก่อนนําไปสู่การปฏิบัติ 

  การนาํนโยบายฉบบันี. ไปสู่การปฏิบติั สามารถใชห้ลกัการ
วเิคราะห์เนื.อหาในลกัษณะของการกระจายเขม็มุ่ง เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติั 
ซึ� งมีองคป์ระกอบของเขม็มุ่งดงันี.  คือ 

เขม็มุ่ง = วตัถุประสงค ์+ เป้าหมาย + แนวทาง/วธีิการ + ผูรั้บผดิชอบ 

  เข็มมุ่งเล่มที�  � มีว ัตถุประสงค์ เพื�อให้สังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยัและปกติสุข ภายใตห้ลกัยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีแนวทาง/วธีิการดาํเนินงานเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) นํายุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลกัยดึ 
  2) ดาํรงนโยบายการเมืองนาํการทหาร 
  3) ส่งเสริมมาตรการลดความหวาดระแวง 
  4) เพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานข่าวเชิงรุก 
  5) พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัชุมชน 
  6) เร่งรัดปราบปรามกลุ่มอาํนาจอิทธิพลเถื�อน 
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  เขม็มุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค ์เพื�อขจดัและป้องกนัไม่ให้
เกิดเงื�อนไขที�หล่อเลี.ยงและเอื.อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดยมี
แนวทาง/วธีิการดาํเนินงานเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) เพิ�มการให้ความสําคญักบัการแก้เงื�อนไขทางการเมือง 
สังคม วฒันธรรม 
  2) ส่งเสริมเจา้หน้าที�รัฐให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็น
คุณค่าของวิถีชีวิต ศาสนา วฒันธรรม และอัตลักษณ์ของพื.นที�อย่าง
แทจ้ริง 
  3)  เ ร่ง รัดการคลี� คลายเหตุการณ์ที� เ ป็นข้อสงสัยของ
ประชาชน และต่างประเทศ ใหก้ระจ่างชดั 

  เขม็มุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค ์เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจ 
และฟื. นคืนความไวว้างใจระหว่างรัฐกบัประชาชน และระหว่างประชาชน
ด้วยกัน ให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกัน โดยมี
แนวทาง/วธีิดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) สร้างความโปร่งใสและความเชื�อมั�นในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมตามหลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน ให้เป็น
ที�พึ�งของประชาชน 
  2) ปรับปรุง พัฒนาระบบ และกระบวนการเยียวยาให้
สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาในพื.นที� 



 

 

 

 
 

12 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
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  3) เสริมสร้างความไวว้างใจระหวา่งประชาชนกบัประชาชนให้
สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ พร้อมผนึกกาํลงัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

  เข็มมุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค์ เพื�อให้การพฒันาเป็นไป
อย่างต่อเนื�อง สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื.นที� เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมที�กระจายตวัอยา่งเท่าเทียมในทุกระดบั ตรงกบัความตอ้งการ 
ไม่ทาํลายอตัลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผลต่อการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั�นคง โดยมีแนวทาง/วิธีดาํเนินการ
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) พฒันาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื.นที�อยา่งย ั�งยนื 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพฒันา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  3) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาที�สอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตชุมชน และตน้ทุนทางสังคม และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทกัษะ และศกัยภาพในระดบัสูง ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
ที�สามารถรองรับบุคลากรในพื.นที� 
  4) เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ใหมี้ความสมดุลระหวา่งการใชเ้พื�อตอบสนองการพฒันากบัการรักษาให้
ย ั�งยนื 
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  5) เ ร่งรัดให้เ กิดการขับเคลื�อนการพัฒนาระบบและ
กระบวนการศึกษาในทุกระดบัที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของ
พื.นที�อยา่งแทจ้ริง 

  เข็มมุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค์ เพื�อเสริมสร้างการเรียนรู้
และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความ
หลากหลายของวิถีชีวิตและวฒันธรรม โดยมีแนวทาง/วิธีดาํเนินการ
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) ใหก้ารดาํเนินวิถีชีวิต การปฏิบติัตามหลกัศาสนาเป็นไป
โดยไม่ มี อุปสรรค ปรับทัศนคติที� ไม่ ถูกต้อง ปรับกฎหมายและ
กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งให้เอื.อต่อเสรีภาพการดาํเนินชีวิตตามหลกัศาสนา 
และขจดัการเลือกปฏิบติัทางวฒันธรรม 
  2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล
และปกป้องทุกวถีิชีวติและทุกศาสนา วฒันธรรม 
  3) เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลที�มีความ
แตกต่างให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกนั ท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลาย 
  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายถิู�น 
และภาษาต่างประเทศที�สาํคญัในทุกระดบัการศึกษา 
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  5) ส่งเสริมบทบาทของผูน้าํศาสนา ผูน้าํชุมชน นักการศึกษา 
สื�อมวลชน สตรี เด็กและเยาวชน 
  6)  ส่ง เสริมคุณค่าและการดํารงอยู่ของว ัฒนธรรมที�
หลากหลายในพื.นที� 

  เข็มมุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค์ เพื�อให้สังคมไทยเกิดการ
รับรู้ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที� เป็นจริง และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมี
แนวทาง/วธีิดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) เสริมสร้างความเขา้ใจกบัสังคมไทย และผูเ้กี�ยวขอ้งกบั
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  2) เสริมสร้างช่องทางการสื�อสารสองทางผ่านมิติของงาน
ปฏิบติัการข่าวสารและงานมวลชนสัมพนัธ์ของรัฐ 
  3) เปิดพื.นที�การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื.นฐานของ
ความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั 

  เข็มมุ่งเล่มที�  � มีวตัถุประสงค์ เพื�อให้สังคมภายนอก
ประเทศ ให้การสนบัสนุนและมีบทบาทเกื.อกูลการแกไ้ขปัญหา โดยมี
แนวทาง/วธีิดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) เพิ�มระดบัการปฏิสัมพนัธ์และเสริมสร้างความเขา้ใจที�
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ถูกตอ้งในการแกไ้ขปัญหากบัต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
เพื�อใหส้นบัสนุนการแกไ้ขปัญหา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที�สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การ
ดาํเนินงานของรัฐบาล และการดาํเนินการผา่นกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
  3) เชื�อมโยงการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนในพื.นที�
กบัสังคมมุสลิมภายนอกประเทศ 

  เข็มมุ่งเล่มที� � มีวตัถุประสงค ์เพื�อสร้างสภาวะแวดลอ้ม
ที�เหมาะสม และเอื.อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความ
ขดัแยง้ และการให้หลกัประกนัในการเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้ง 
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ โดยมี
แนวทาง/วธีิดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือ 
  1) ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที�มีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นเรื�องหลกัการ เป้าหมาย และรูปแบบ
ของการกระจายอาํนาจ ที�เหมาะสมบนพื.นฐานความเป็นพหุสังคมของ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที�อยู่ภายใต้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และเป็นหลักสากลที�ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่เป็น
เงื�อนไขนาํไปสู่การแบ่งแยกดินแดน 
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  2) ส่งเสริมความต่อเนื�องของกระบวนการพูดคุยเพื�อ
สันติภาพ กบักลุ่มบุคคลที�มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที�
เลือกใชค้วามรุนแรงต่อสู้กบัรัฐ ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกบัปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  เขม็มุ่งเล่มที� 	 มีวตัถุประสงค ์เพื�อให้การดาํเนินนโยบาย
การบริหาร และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และอยู่บนขอ้มูลที�
ถูกต้องและรอบด้าน โดยมีแนวทาง/วิ ธีดํา เ นินการเพื�อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์คือ 
  1) จัดให้มีกลไกและระบบบริหารจัดการนโยบายที� มี
ประสิทธิภาพและครบวงจร 
  2) เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายสนบัสนุนการดาํเนินตาม
นโยบายที�ครอบคลุมพื.นที�และทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 
  3) ส่งเสริม พฒันา และใช้งานการศึกษาวิจยัทางวิชาการ
เพื�อประกอบ การแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 4. การกาํหนดเป้าหมายเพื�อนําไปสู่การปฏิบัติ 
  จากองค์ประกอบของเข็มมุ่ง สรุปไดว้่านโยบายฉบบันี.  มี
เข็มมุ่งที�พุ่งออกไปจาํนวน 9 เล่ม หรือ 9 ทิศทาง หรือ 9 วตัถุประสงค ์
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และมีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติทั. งหมด จํานวน 34 แนวทาง ซึ� งถ้าจะ
นาํไปสู่การปฏิบติัแล้วยงัไม่สามารถทาํได้ เนื�องจากขาดองค์ประกอบ
ของเข็มมุ่ง คือยงัไม่มีเป้าหมายดาํเนินการ ดังนั.น ด้วยความเห็นร่วม
ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอนัได้แก่ สภาความมั�นคงแห่งชาติ กอง
อาํนวยการรักษาความมั�นคงภายใน และศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ จึงไดมี้การวิเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละกาํหนดเป้าหมาย
ร่วมขึ.น มีจาํนวนทั.งสิ.น 29 เป้าหมาย สรุปเป็นองค์ประกอบของเข็มมุ่ง
ไดด้งัภาพที� 3 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที� 3 : องคป์ระกอบเขม็มุ่งที�อยูใ่นตวัของนโยบาย ฯ 

  เป้าหมายร่วมซึ� งทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งใช้ยึดถือเป็น
จุดหมายสูงสุดในการปฏิบติังานให้บรรลุผล ประกอบดว้ย 29 เป้าหมาย 
ดงันี.  
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  1) พื. นที� เศรษฐกิจในเมืองสําคัญ และสถานที� ชุมชน 
สาธารณะ ปลอดพน้จากความเสี�ยงของเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่ เช่น 
เหตุระเบิดขนาดใหญ่หรือพร้อมกนัหลายจุด 
  2) หมู่บา้น/ชุมชนที�เป็นพื.นที�เขตอิทธิพลของกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรง ลดจาํนวนลงในพื.นที�เดิมและไม่ขยายเพิ�มในพื.นที�ใหม่ และมีการ
จดัตั.ง การใชง้าน และการควบคุมกาํลงัประชาชนอยา่งเป็นระบบ 
  3) ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรั้บการคุม้ครอง/เฝ้าระวงัใหป้ลอดพน้จากเหตุรุนแรง 
  4) เจา้หนา้ที�รัฐทุกฝ่ายปฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนประเพณี และผูก้ระทาํผิดไม่วา่จะเป็นฝ่ายใด ตอ้งเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมและรวดเร็ว 
  5) คดีหรือเหตุการณ์ที� เป็นข้อสงสัยของประชาชนและ
ต่างประเทศได้รับการเร่งรัดและนาํเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดย
ทนัที เพื�อคน้หาความจริงให้ได้ขอ้ยุติและชี. แจงให้ผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบ
อยา่งต่อเนื�องและทั�วถึง 
  6) การดาํเนินคดีความมั�นคงมีประสิทธิภาพ ทั.งกระบวนการ
รวบรวมพยานหลกัฐานที�รัดกุ่ม และโปร่งใส ผูต้อ้งหาได้รับการคุม้ครอง
สิทธิตามกฎหมาย และสามารถนาํผูก้ระทาํผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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  7) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดรั้บการสนบัสนุน โดย
ให้ผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหา และชุมชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
กระบวนการคลี�คลายความขดัแยง้ และการระงบัขอ้พิพาท ผูบ้ริสุทธิI ที�
ไดรั้บผลกระทบ ไดรั้บการเยยีวยาที�เป็นธรรม 
  8) ผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที�ได้รับ
การเยยีวยา ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตที�
ดีขึ.น ทั.งระดบัปัจเจก ครอบครัว และชุมชน รวมทั.งลดเงื�อนไขการใช้
ความรุนแรง ตลอดจนสร้างความไวว้างใจ 
  9) ประชาชนมีความเขา้ใจสถานการณ์ที�เป็นจริงในพื.นที�
ผา่นเวทีการสื�อสารที�ส่งเสริมการพดูคุยเพิ�มขึ.นอยา่งต่อเนื�อง 
  10) จาํนวนกลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้เกี�ยวกับแนวทาง 
และทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การจดั
หลักสูตรอบรม หรือการสัมมนาเพิ�มมากขึ. น และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  11) การลงทุนทั. งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�อง มั�นคง สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื.นที� วิถีชีวิต ตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชน และมีผลต่อการสร้างอาชีพ และการกระจาย
รายได้ที�ทั�วถึงให้กับประชาชน ส่งผลให้อัตราการว่างงานในระดับ
หมู่บา้นลดลงอยา่งต่อเนื�อง 
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  12) การพฒันาโครงสร้างพื.นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลย ี
ศกัยภาพแรงงาน ทั.งตน้นํ. า ปลายนํ. า ครอบคลุมทั.งพื.นที�ในประเทศ และรอยต่อ
กบัประเทศเพื�อนบา้น 
  13) สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชนได้รับการพฒันา
คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาและครูทั.งสายสามญัและศาสนาอย่าง
ครบถว้น และผลสัมฤทธิI ทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานกลาง
ของประเทศ 
  14) เด็ก เยาวชน และผูที้�อยู่นอกระบบการศึกษา ได้รับ
ความรู้ การเพิ�มทกัษะการประกอบอาชีพ โดยการพฒันา สร้างแหล่ง
เรียนรู้ และสนบัสนุนระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
  15) ประชาชนในพื.นที�ที�เสี�ยงไดรั้บหลกัประกนัของการมี
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที�ดินและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ�น 
เพื�อการดาํรงชีพ และการสร้างรายไดที้�พอเพียง ไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมาย 
  16) ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขและการพฒันา
คุณภาพชีวติอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
  17) ประชาชนในพื.นที�เป้าหมายปฏิบติัตามประเพณีและ
ศาสนา เป็นพลงัสร้างสรรค์สังคม พหุวฒันธรรมและเป็นที�ยอมรับของ
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สังคมทั.งภายนอก และภายในรวมทั.งเกิดความรู้สึก และความภาคภูมิใจ
ในการเป็นพลเมืองไทย 
  18) การฟื. นฟูอนุรักษ ์รักษาอตัลกัษณ์ทางภาษา ศิลปะ และ
วฒันธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื.นที�ที� มี
เพิ�มขึ.น 
  19) เด็ก และเยาวชน มีความรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษา
มลายทูอ้งถิ�น  และภาษาต่างประเทศที�สาํคญั  ในทุกระดบัการศึกษา 
  20) ผูน้าํศาสนา ผูน้าํชุมชน นกัการศึกษาสื�อมวลชน สตรี 
เด็ก และเยาวชน มีบทบาทในการพฒันา และแก้ไขปัญหาในชุมชน
เพิ�มขึ.น 
  21) ประชาชนไดรั้บขอ้มูลสถานการณ์ที�เกิดขึ.นอย่างรอบ
ด้าน และเป็นจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกนัการแก้ไข
ปัญหาในเชิงสร้างสรรค ์
  22) ประเด็นปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยก
เป็นวาระระหว่างประเทศ อาทิ เวทีขององค์การความร่วมมือ อิสลาม 
(OIC) และสหประชาชาติ (UN) 
  23) ประชาชนในโลกมุสลิมและต่างประเทศ มีความเขา้ใจ
และสนับสนุนการพฒันารวมทั.งแก้ไขปัญหาในพื.นที� โดยอาศยัความ
ร่วมมือของประชาคมอาเซียน และกิจการฮจัญ ์
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  24) หน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพในการอาํนวยความ
สะดวกการจดัพื.นที� และกระบวนการสื�อสาร พูดคุย เพื�อลดและป้องกนั
การขยายตัวของความขัดแย้ง ระหว่างรัฐกับประชาชน และระว่าง
ประชาชนกบัประชาชนเพิ�มขึ.น 
  25) จาํนวนเวที ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพูดคุย
ระหวา่งผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียในการแสวงหารูปแบบการกระจายอาํนาจ
ที�สนบัสนุนใหท้อ้งถิ�นมีบทบาทและส่วนร่วมที�สอดคลอ้งกบับริบทของ
พื.นที�และอยูใ่นกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มีมากขึ.น 
  26) ผูมี้ความคิด ความเชื�อ อุดมการณ์ต่างจากรัฐ มีส่วนร่วม
ในกระบวนการพูดคุย เพื�อสันติภาพที�ไดรั้บการมอบหมายจากรัฐบาล 
ไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัจากรัฐอยา่งทั�วถึง 
  27) กลไกขบัเคลื�อนการนาํนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบติัดาํเนินงานอยา่งเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  28) ประชาชนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
  29) เจ้าหน้าที� ทุกระดับต้องมีความเข้าใจนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกนั 
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 5. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  การนํานโยบายฉบบันี. ไปปฏิบติัให้บงัเกิดผล สภาความ
มั�นคงแห่งชาติได้เสนอแนะให้เห็นถึงปัจจยัแห่งความสําเร็จ ที�ทุกภาค
ส่วนซึ� งมีอาํนาจ/หนา้ที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งให้ความสําคญัในการสนบัสนุน
ส่งเสริมปัจจยัที�สาํคญัเหล่านี.  ไดแ้ก่ 
  1) หน่วยงานของรัฐและขา้ราชการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งมีความเขา้ใจที�ตรงกนัใน
ปรัชญา ความคิด ทิศทางการแกไ้ขปัญหาตามนโยบาย 
  2) ข้าราชการทุกหน่วยงานต้องมีจิตสํานึกและความ
ตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ 
  3) ทุกภาคส่วนที� มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาตามนโยบาย 
  4) มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดําเนินตาม
นโยบายการบริหารและการพฒันา จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากรัฐบาลที�
จริงจงั ชดัเจน และต่อเนื�อง 
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การแปลงนโยบายไปสู่การปฏบัิติ 

 1. ทาํความเข้าใจกบัแง่มุมของการบริหารงาน 
  โดยปกติเมื�อองคก์รจะดาํเนินการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายใด ๆ ซึ� งมาจากหน่วยเหนือ จะมีการนาํสิ�งที�จาํเป็นต่าง ๆ มาเป็น
เครื�องประกอบการพิจารณาเพื�อกาํหนดเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของ
องค์กร ได้แก่ เป้าหมายที�หน่วยเหนือตอ้งการ + ภารกิจ/อาํนาจหน้าที�
ตามกฎหมาย + นโยบาย/เจตนารมณ์/วิสัยทศัน์ขององค์กร จากนั.นจึง
สร้างระบบบริหารงานขึ. นมา 2 ส่วน ซึ� งเรียกว่า การบริหารงานตาม 
พนัธกิจ และการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยที�ระบบบริหารงานทั.ง
สองส่วนนี.  ต่างก็ทาํเพื�อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที�องค์กรกาํหนด
ไวเ้ช่นเดียวกนั 
  แมว้่าการบริหารงานตามพนัธกิจ และการบริหารงานเชิง
ยทุธศาสตร์ จะกระทาํขึ.นเพื�อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกนั แต่การ
บริหารงานทั.งสองแบบก็มีลกัษณะเฉพาะที�แตกต่างกนั กล่าวคือ การ
บริหารงานตามพนัธกิจ จะเป็นการมองเป้าหมายและกาํหนดออกมาเป็น
งานแบบตรง ๆ ที�สอดคลอ้งกบัภารกิจหรืออาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายที�
องคก์รไดรั้บมอบ ผลคือไดพ้นัธกิจการดาํเนินงานเป็นขอ้ ๆ ตามจาํนวน
ที�องค์กรเห็นว่าควรจะต้องปฏิบติัเพื�อให้เป้าหมายบรรลุผล และเมื�อ
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กาํหนดพนัธกิจการดาํเนินงานแลว้ สิ�งที�องค์กรจะตอ้งดาํเนินการต่อไป
อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ คือการสร้างกระบวนการทาํงานขึ. นมารองรับ 
พนัธกิจเหล่านั.น ซึ� งถือว่าเป็นกระบวนการหลกัในการดาํเนินงานของ
องค์กร จากนั.นจึงสร้างกระบวนการสนบัสนุนอื�น ๆ เพิ�มเติมตามความ
เหมาะสม เพื�อช่วยเสริมให้กระบวนการทาํงานหลกัสามารถดาํเนินการ
ไปไดอ้ยา่งราบรื�น ความสําเร็จของการดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย 
มกัขึ.นอยู่กบัการบริหารงานตามพนัธกิจนี. เป็นส่วนใหญ่ องค์กรจึงตอ้ง
ใส่ใจกบัการบริหารงานตามพนัธกิจนี. ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
 สําหรับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการบริหารงานอีก
รูปแบบหนึ� ง ที� เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั. งภายในและ
ภายนอกองคก์ร แลว้กาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานหลกั ๆ) ขึ.น และ
เนื�องจากยุทธศาสตร์มีจุดกาํเนิดมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรแลว้จึงเลือกที�จะทาํในสิ�งที�พอจะทาํไดต้าม
สภาพแวดลอ้มที�มีอยู ่ตวัยุทธศาสตร์เองจึงไม่ไดเ้ป็นตวักาํหนดงานที�จะ
มุ่งแก้ไขปัญหาหรือทาํให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลได้โดยตรง 
องคก์รจึงตอ้งสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรที�เกี�ยวขอ้งให้ทราบวา่ โดย
ธรรมชาติแลว้ ยุทธศาสตร์เป็นเพียงเครื�องมือเสริมเพื�อช่วยให้งานตาม
พนัธกิจบรรลุผลเท่านั.น เทียบไดว้า่ งานตามพนัธกิจคืองานพระเอก ส่วน
งานเชิงยุทธศาสตร์เป็นงานพระรอง ผูป้ฏิบติังานควรให้นํ. าหนกักบัการ
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ทาํงานใหถู้กตอ้ง เหตุผลที�ใหง้านเชิงยทุธศาสตร์เป็นงานรองเนื�องมาจาก
สาเหตุหลกั ๆ 4 ประการ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์เกิดขึ. นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร ซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตัวเนื.องานที�เกิดจาก
ยุทธศาสตร์จึงขึ.นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที�เป็นจริงเฉพาะในเวลานั.น ต่าง
จากงานตามพนัธกิจ ที�ไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มใด ๆ และ
เป็นการกระทาํที�มุ่งสู่ตวัปัญหาหรือเป้าหมายโดยตรง 
 2. ผลสุดทา้ยของกิจกรรมการดาํเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ จะ
ทาํให้องค์กรได้แผนงาน/โครงการเพื�อนําไปปฏิบติังาน ซึ� งแผนงาน/
โครงการเหล่านั. น จะมีข้อจาํกัดเกี�ยวกับระยะเวลาดําเนินการ และ
งบประมาณที�ไดรั้บ เมื�อดาํเนินการเสร็จสิ.นก็จบงานไปเป็นเรื�อง ๆ ไม่ได้
ทาํต่อเนื�องตลอดเวลา ในขณะที�งานตามพนัธกิจเป็นงานที�ตอ้งทาํอยา่ง
ต่อเนื�องตลอดเวลาในลกัษณะของการปฏิบติังานประจาํวนั 
 3. งานเชิงยุทธศาสตร์ร้อยเรียงกนัเป็นชั.น ๆ ตั.งแต่ชั.นบนสุด 
คือ เป้าหมายขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ การจะบอกถึงความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายการ
ดาํเนินงานขององค์กรได้นั.น ต้องอธิบายความสําเร็จทีละชั.น เช่น ถ้า
โครงการหนึ�ง ๆ สาํเร็จ ตอ้งอธิบายให้เห็นไดว้า่แผนงานใดจะสําเร็จตาม
ไปดว้ย และถา้แผนงานใดสําเร็จ ก็ตอ้งอธิบายให้เห็นไดว้่ามนัจะส่งผล



 

 

 

 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 

27 

การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ให้กลยุทธ์ใดสําเร็จ ยุทธศาสตร์ใดสําเร็จ และเป้าหมายสุดทา้ยใดสําเร็จ 
การเชื�อมโยงเพื�ออธิบายความสําเร็จเป็นชั.น ๆ แบบนี.  จะสามารถทาํไดก้็
ต่อเมื�องานชิ.นล่างสุดเสร็จแลว้เท่านั.น จึงจะบอกความสาํเร็จของชั.นบนที�
สูงขึ.นไปได ้งานเชิงยุทธศาสตร์จึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการปฏิบติัและ
ประเมินผลตามระยะเวลาของยุทธศาสตร์ที�กาํหนดไว ้ไม่สามารถตอบ
ความสําเร็จในระยะสั. น ๆ ได้ ต่างกบังานตามพนัธกิจที�สามารถตอบ
ความสาํเร็จไดเ้ป็นเรื�อง ๆ ในระยะเวลาที�สั.นกวา่ 
 4. งานเชิงยุทธศาสตร์ต้องหมั�นตรวจสอบสภาพแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา เมื�อสภาพแวดลอ้มเปลี�ยนไป ยุทธศาสตร์ 
กลยทุธ์ แผนงาน และโครงการ ตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นชั.น ๆ จากชั.น
บนลงชั.นล่าง เมื�อเปลี�ยนเป้าหมายในชั.นบน ก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี�ยนงานชั.นล่างเสมอ งานเชิงยุทธศาสตร์จึงไม่ไดเ้ป็นงานที�ความ
เสถียรมากนกั จึงไม่ควรใช้งานเชิงยุทธศาสตร์เป็นงานที�ชี. เป็นชี. ตายต่อ
ความสาํเร็จของการดาํเนินงานทั.งหมดขององคก์ร 
  อย่างไรก็ตามแมง้านเชิงยุทธศาสตร์จะเป็นงานเสริมหรือ
สนบัสนุนงานตามพนัธกิจ แต่ก็ถือว่าเป็นงานสนบัสนุนที�มีคุณค่าอย่าง
มาก เพราะเนื.องานที�เกิดขึ.นจะสอดรับกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา การรักษาคุณค่าของงานเชิงยุทธศาสตร์จึงควรตอ้งมี
การติดตามและประเมินผล เพื�อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ แผนงาน และ
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โครงการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที� เปลี�ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 

 2. ภาพการบริหารงานของ กอ.รมน.ภาค 4 
  จากหลกัการอนัเป็นแง่มุมของการบริหารงานตามพนัธกิจ 
และการบริหารงานเชิงยทุธศาสตร์ สรุปเป็นภาพการบริหารงานของ กอ.
รมน.ภาค 4 ไดด้งัภาพที� 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 4 : ภาพการบริหารงานโดยรวมของ กอ.รมน.ภาค 4 
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  โดยเมื�อ กอ.รมน.ภาค 4 ไดว้ิเคราะห์และกาํหนดเป้าหมาย
หลักของการดาํเนินงาน ดังแสดงในภาพที� 4 แล้ว การดาํเนินการให้
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว จึงเกิดการบริหารงานในสองลกัษณะ คือการ
บริหารงานตามพนัธกิจ และการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยใน
ปัจจุบนัการบริหารงานตามพนัธกิจ ไดมี้การกาํหนดให้เป็นกิจทางทหาร
หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นแผนปฏิบติัการทางทหาร ซึ� งจะพฒันาไปในแต่ละ
ปี  ๆ ละหลายแผน เพื�อนําไปใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงไปในพื.นที� เช่น แผนการกดดันไล่ล่าต่อผูก่้อเหตุรุนแรง 
แผนการสลายการบ่มเพาะอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนต่อเยาวชนใน
สถานศึกษา แผนสลายการจดัตั.งอาํนาจรัฐซ้อนของกลุ่มขบวนการใน
ระดบัหมู่บา้น และอื�นๆ เป็นตน้ และในส่วนของการบริหารงานเชิง
ยทุธศาสตร์นั.น กอ.รมน.ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์เป็นภาพรวม เพื�อให้ กอ.
รมน.ภาค 4 ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั จาํนวน 6 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 
  1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขา้ใจ 
  2) ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  3) ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแทรกซอ้น 
  4) ยทุธศาสตร์การดาํเนินการดา้นสิทธิมนุษยชน 
  5) ยทุธศาสตร์การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  6) ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



 

 

 

 
 

30 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 5 : ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานของ กอ.รมน 

 3. แนวทางการปฏิบัติเพื�อให้บรรลุเป้าหมายร่วมตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
  การปฏิบติัเพื�อให้บรรลุ 29 เป้าหมายร่วม ตามนโยบายการ
บริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2555 – 2557 นั.น จะ
เห็นไดว้า่เมื�อเป้าหมายระดบัเหนือมีการเปลี�ยนแปลงไป องคก์รก็จาํเป็น
ที�จะต้องทบทวนเป้าหมายการดาํเนินงานของตนเองเช่นกัน ทั.งนี. การ
ทบทวนควรเริ�มจากการพิจารณาเป้าหมายการดาํเนินงานเดิมของตนว่า
ถา้เป้าหมายขอ้ใดขอ้หนึ�งบรรลุผลแลว้ จะมีส่วนส่งผลให้เป้าหมายระดบั



 

 

 

 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 

31 

การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

เหนือที�ได้รับมาใหม่ ตวัใดบรรลุผลตามไปด้วยหรือไม่ หากไม่เป็น
เช่นนั.น ก็ควรมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานเพิ�มเติม หรือบาง
องค์กรอาจนาํเป้าหมายระดบัเหนือมาเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของ
องคก์รเสียเลยก็ไดเ้ช่นกนั  
  การขบัเคลื�อนการดาํเนินงานขององค์กร เพื�อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที�กาํหนดไว ้หากมองเป็นภาพรวมแลว้ จะมีปัจจยัหลกั
สาํคญัที�เป็นองคป์ระกอบในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) เป้า
เป้าหมายร่วม 29 เป้าหมาย (2) เป้าหมายการดาํเนินงานที�องคก์รกาํหนด
ขึ. น (3) การดํา เนินงานตามพันธกิจ และ (4) การดํา เนินงานเชิง
ยทุธศาสตร์ สรุปเป็นภาพกลไกการขบัเคลื�อนองคก์ร ดงัแสดงในภาพที� 6 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที� 6 : กลไกการขบัเคลื�อนขององคก์ร 
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 จากภาพกลไกการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานในภาพที� 6 จะทาํ
ให้เราเห็นความสัมพนัธ์ในภาพร่วมของการดาํเนินงาน โดยถา้เป้าหมาย
ระดับเหนือเปลี�ยนแปลงไป ก็จะทาํให้เป้าหมายการดําเนินงานของ
องค์กรย่อมตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย และอาจส่งผลต่อการที�
จะต้องปรับเปลี�ยนกลไกการดําเนินงานตามพันธกิจ และงานเชิง
ยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน หากองค์กรมองเห็นว่าการดําเนินงานตาม 
พนัธกิจหรืองานเชิงยทุธศาสตร์ที�มีอยูไ่ม่สามารถสนองตอบต่อเป้าหมาย
ใหม่ที�ไดรั้บมอบ ก็ควรมีการปรับปรุงพนัธกิจ และหรือยุทธศาสตร์ดว้ย
การปรับปรุงกระบวนการทาํงานตามพนัธกิจ และปรับปรุงกลไกภายใต้
ยุทธศาสตร์เดิม ให้มีกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการ ที�เหมาะสมยิ�งขึ.น 
หรืออาจตอ้งเพิ�มประเด็นยทุธศาสตร์ใหม่ขึ.นมาในกรณีที�ยุทธศาสตร์เดิม
ไม่สามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายใหม่ที�ตอ้งการได ้

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา การขับเคลื�อนนโยบายการบริหาร

และการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 

 1. ปัญหากา รดํ า เ นินงานขอ งกลไกก ารขับเค ลื�อนโด ย

คณะกรรมการ กปต. 
  จากภาพกลไกการขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ของ กปต. ในภาพที� 1 นั.น หาก
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พิจารณาอย่างผิวเผิน จะเห็นว่าก็น่าจะมีความราบรื�นในทางปฏิบติั คือ 
เมื�อส่วนราชการระดบักระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าใด ๆ จะทาํ
แผนงาน/โครงการเพื�อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ถา้
เป็นแผนงาน/โครงการดา้นความมั�นคง ก็ส่งให ้กอ.รมน.พิจารณา ถา้เป็น
แผนงาน/โครงการด้านการพฒันา ก็ส่งให้ ศอ.บต.พิจารณา คาํถามที�
ตามมาก็คือ ทั.งหน่วยงาน กอ.รมน. และ ศอ.บต.จะพิจารณาแผนงาน/
โครงการในประเด็นอะไร ซึ� งถา้จะให้คาดเดาก็คงตอบไดว้่า จะมีการ
พิจารณาในเรื�องดงัต่อไปนี.  คือ 
  1) แผนงาน/โครงการ มีความซํ. าซ้อนกันหรือไม่ เช่น 
ความซํ. าซ้อนในด้านเป้าหมายดาํเนินการที�มุ่งกระทาํ ซํ. าซ้อนด้านเวลา 
วธีิการปฏิบติั หรืองบประมาณ เป็นตน้ 
  2) แผนงาน/โครงการ ควรจะกระทาํกบัเป้าหมายที�ควรมุ่ง
กระทาํนั.นหรือไม่ เพียงใด 
  3) แผนงาน/โครงการ มุ่งต่อการแกไ้ขปัญหา หรือการทาํ
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมหรือไม่ 
  4) แผนงาน/โครงการ สอดคล้องเป็นไปตามกรอบแนว
ทางการดาํเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ของ กอ.รมน.หรือ ศอ.บต.หรือไม่ 

  จากการคาดเดาถึงแนวทางที� กอ.รมน.และ ศอ.บต.จะใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที�
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กระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าจดัทาํและส่งมาให้  สามารถสรุป
ให้เห็นแนวทางที�กระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าจะปฏิบติัได้
สองแนวทางหลัก ๆ คือ แนวทางที� 1 กระทรวง/กรม และหน่วยงาน
เทียบเท่า จะจดัทาํแผนงาน/โครงการ โดยยึด 29 เป้าหมายร่วมเป็นหลกั 
ไม่ว่าจะเป็นการจดัทาํแผนงาน/โครงการจากส่วนกลางลงมาในพื.นที� 
หรืออาจให้หน่วยงานผู ้แทนกระทรวง/กรม ในพื.นที�จัดทาํขึ. นไปที�
ส่วนกลางก็ตาม แนวทางที� 2 กระทรวง/กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
จดัทาํแผนงาน/โครงการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ดา้นความมั�นคงของ 
กอ.รมน. และยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาของ ศอ.บต.เป็นหลกั โดยมี
สมมุติฐานเบื.องตน้แลว้วา่ทั.งยทุธศาสตร์ของ กอ.รมน.และ ศอ.บต.ต่างก็
มุ่งไปสู่การทาํใหบ้รรลุ 29 เป้าหมายร่วมอยูแ่ลว้ และหากพิจารณาผลการ
จดัทาํแผนงาน/โครงการของกระทรวง/กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่าทั.ง
สองแนวทางใหล้ะเอียดถี�ถว้น จะพบประเด็นที�น่าสนใจ ดงันี.  

  แนวทางที� 1 หน่วยงานระดบักระทรวง/กรม หรือหน่วยงาน
เทียบเท่าจดัทาํแผนงาน/โครงการโดยยึด 29 เป้าหมายร่วมเป็นหลกั แต่
ละหน่วยงานจะมุ่งต่อการปฏิบติัเพื�อให้บรรลุเป้าหมายร่วม ด้วยการ
กระทาํอยา่งสุจริตใจ แสดงภาพเปรียบเทียบไดด้งัภาพที� 7 
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ภาพที� 7 : หน่วยงานระดบักระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่ามุ่ง
ปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุ 29 เป้าหมายร่วม 

  การดํา เนินการตามแนวทางที�  1 นี.  มีข้อดี คือ แต่ละ
หน่วยงานต่างคนต่างทาํงานในส่วนที�ตนรับผดิชอบ โดยไม่ตอ้งคิดสิ�งใด
ใหซ้บัซอ้นมากนกั เป็นการกระทาํเพื�อใหบ้รรลุ 29 เป้าหมายร่วมแต่เพียง
อยา่งเดียว เป็นการทาํงานที�ไม่เกิดขอ้ขดัแยง้หรือมีเงื�อนไขกบัหน่วยงาน
อื�น ๆ มีความอ่อนตวัต่อการปฏิบติังานสูง ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้เสียอยู่
ดว้ยหลายประการ กล่าวคือ 
  1) การที�ต่างคนต่างทาํ เป็นการแยกใชท้รัพยากร ทาํให้เกิด
การสูญเสียทรัพยากรในภาพร่วมของประเทศชาติเป็นอยา่งมาก ซึ� งเป็น
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ที�มาของขอ้ทว้งติงจากองคก์รหลายภาคส่วนวา่รัฐบาลใชง้บประมาณไป
กบัการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งสิ.นเปลืองไม่คุม้ค่า เป็น
การแกไ้ขปัญหาที�ขาดกรอบการดาํเนินงานที�เป็นเอกภาพเฉพาะในพื.นที� 
และยิ�งทาํก็ยิ�งเกิดความสับสนยุง่ยากตามมาอีกดว้ย 
  2) ในกรณีที�ถา้เป้าหมายไม่บรรลุผลตามที�คาดหวงัไว ้แต่
ละหน่วยงานก็จะโยนความรับผิดชอบ โทษกนัไปมา ในขณะเดียวกนัก็
ไม่รู้วา่ควรจะปรับปรุงการดาํเนินงานใหดี้ขึ.นได ้ณ จุดไหน อยา่งไร และ
โดยใคร 
  3) ในกรณีที�ถ้าหากเป้าหมายเกิดบรรลุผลขึ. นมา ก็ยงัไม่
สามารถตอบไดอ้ยู่ดีวา่เป็นผลงานของหน่วยงานใดกนัแน่ และเป็นการ
ยากที�จะนาํไปสู่การจดัการความรู้อนัเป็นแบบอยา่งของการปฏิบติังานที�
เป็นเลิศ (Best Practice) เพื�อนาํไปเป็นบทเรียนหรือองค์ความรู้ในการ
แกไ้ขปัญหาในอนาคตได ้

  แนวทางที�  2  เ ป็นการดํา เ นินการที� หน่วยงานระดับ
กระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่า ไม่จาํเป็นตอ้งนาํ 29 เป้าหมาย
ร่วมมาเป็นตวัตั.งในการคิดแผนงาน/โครงการ แต่เป็นการจดัทาํแผนงาน/
โครงการให้สอดรับอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน.และ 
ศอ.บต. เป็นการบูรณาการทาํงานร่วมกันโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัว
ขบัเคลื�อน ดงัแสดงในภาพที� 8 



 

 

 

 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 

37 

การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที� 8 : การบูรณาการทาํงานร่วมกันโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัว
ขบัเคลื�อน 

  ในภาพที� 8 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ไม่มีอะไรมากไป
กวา่ ENDS = WAYS + MEAN โดยที� ENDS คือ เป้าหมายสุดทา้ยที�
ต้องการ WAYS คือ กรอบแนวทาง/วิธีการปฏิบัติ และ MEAN คือ 
ทรัพยากรที�จะนาํไปใช้ในการดาํเนินการ ซึ� งการแก้ไขปัญหาในพื.นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั.น ปัจจุบนัเรามี 29 เป้าหมายร่วม มีกรอบการ
ดาํเนินงานที�ชดัเจนอยูแ่ลว้ 2 กรอบ คือ กรอบยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. 
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และกรอบยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. โดยมีรัฐบาลเป็นผู ้สนับสนุน
ทรัพยากรอนัเป็นปัจจยันาํเขา้ร่วมกนั ดงัแสดงไดต้ามภาพที� 9 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 9 : การบูรณาการทาํงานร่วมกนัโดยใชก้รอบยุทธศาสตร์ของ กอ.
รมน.และ ศอ.บต.เป็นตวัขบัเคลื�อน 

  จากภาพที� 9 แสดงให้เห็นแนวทางการทาํงานที�มีการ 
บูรณาการร่วมกนั ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ที�
ใชเ้ป็นตวัขบัเคลื�อนในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ� งมีขอ้ดี
หลายประการ เช่น 
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  1) มีผูรั้บผดิชอบหรือเป็นเจา้ภาพของกรอบการดาํเนินงาน
ที�ชดัเจน คือ กอ.รมน. และ ศอ.บต. 
  2) การที�มีกรอบชัดเจนทาํให้สามารถสืบคน้หาจุดบกพร่อง
ของการดาํเนินงานได้ง่ายจากระดบัชั.นต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ ตั.งแต่ความ
บกพร่องในระดบัเป้าหมายร่วม ระดบัเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ 
  3) เ กิดความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐ เพราะลดความซํ. าซ้อนของงานที�เกิดจากการที�แต่ละ
หน่วยงานต่างคน ต่างคิด ต่างทาํ เนื�องจากแผนงาน/โครงการ ตอ้งอยู่
ภายใต้กลยุทธ์ที� มีกรอบยุทธศาสตร์บังคับไว ้ซึ� งแต่ละกลยุทธ์จะมี
เจา้ภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ทาํให้สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมของแผนงาน/โครงการภายใตก้ลยุทธ์ที�ตนรับผิดชอบอยู่ได้
โดยง่าย 
  4) แผนงาน/โครงการ ที�เกิดขึ.นสามารถอธิบายที�มาที�ไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล เนื�องจากมีตรรกะการคิดที�ถูกตอ้ง เพราะทุกแผนงาน/
โครงการจดัทาํขึ.นเพื�อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
  5) สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาํเนินงานได้ง่ายขึ.น เนื�องจากทุกแผนงาน/โครงการ ปฏิบติัอยู่ภายใน
กรอบกลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ที�ชดัเจน 
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  ส่วนขอ้เสีย สําหรับการดาํเนินการตามแนวทางที� 2 นี.  คือ 
อาจทาํให้เกิดความยุ่งยากในเบื.องต้นสําหรับการปรับเปลี�ยนวิธีการ
ทาํงานของกระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่า เช่น 
  1) กระทรวง/กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ตอ้งปรับเปลี�ยน
วธีิการคิด ในการจดัทาํแผนงาน/โครงการเสียใหม่ โดยทุกหน่วยงานตอ้ง
มองเห็นปัญหาที�เกิดขึ.นในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาระดบัชาติ 
ตอ้งไม่จดัทาํแผนงาน/โครงการในลกัษณะตดัเสื.อโหลที�ใชไ้ดเ้หมือนกนั
กบัทุกจงัหวดัทั�วประเทศ แต่ตอ้งตดัเสื. อเฉพาะที�จะนาํมาใช้ในพื.นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  2) การจดัทาํยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม และหน่วยงาน
เทียบเท่าที�เกี�ยวขอ้งกบังานการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อาจ
ต้องมีประเด็นยุทธศาสตร์เฉพาะเพื�อสนับสนุนการเสริมสร้างความ
มั�นคงในพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และแผนงาน/โครงการภายใต้
ประเด็นยทุธศาสตร์นี.  ควรให้หน่วยงานที�เป็นตวัแทนกระทรวง/กรม ใน
พื.นที�เป็นผูริ้เริ�มดาํเนินการในลกัษณะจดัทาํจากล่างขึ.นบน โดยจดัทาํให้
อยู่ภายใต้กลยุทธ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. 
แทนที�จะอิงกลยทุธ์ของกระทรวง/กรม เป็นหลกั 
  3) แผนงาน/โครงการ ที�จ ัดทําขึ. นย ังคงเป็นแผนงาน/
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง/กรม และหน่วยงาน
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เทียบเท่าเช่นเดิม แต่ผูรั้บผิดชอบกลยุทธ์ของ กอ.รมน. และ ศอ.บต.
จะตอ้งมองแผนงาน/โครงการเหล่านั.นให้ เหมือนกบัเป็นส่วนหนึ� งของ
กลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ของตนเอง และตอ้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผล เพื�อใหท้ราบถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวเป็นภาพรวมดว้ย 

 2. การจัดทําแผนงาน/โครงการของกระทรวง/กรม และ

หน่วยงานเทยีบเท่าให้อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน.และ ศอ.บต. 
  การที�กระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าจะจัดทํา
แผนงาน/โครงการให้อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. และ 
ศอ.บต.ได้นั.น หน่วยงานผูจ้ดัทาํแผนงาน/โครงการ ต้องทราบและมี
ความเขา้ใจในเทคนิคและวิธีการที�ถูกตอ้ง โดย กอ.รมน.และ ศอ.บต. 
ต้องสร้างการรับรู้ให้กับทุกหน่วยงานที� เป็นหน่วยงานผูแ้ทนระดับ
กระทรวง/กรม และหน่วยงานเทียบเท่าในพื.นที� เกี�ยวกบัรายละเอียดของ
กลยุทธ์ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ของตน ยกตวัเอย่าง เช่น กอ.รมน.มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขา้ใจ มีกล
ยทุธ์ภายใตย้ทุธศาสตร์นี. คือ (1) กลยทุธ์สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนใน
พื.นที� จชต. (2) กลยุทธ์สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนนอกพื.นที� จชต. 
และ (3) กลยุทธ์สร้างความเขา้ใจกบัต่างประเทศต่อกลุ่มประเทศมุสลิม 
องค์กรระหว่างประเทศ เมื�อมีกลยุทธ์ในลักษณะเช่นนี.  กอ.รมน.ต้อง
ชี.แจงทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานผูแ้ทนกระทรวง/กรม ในพื.นที�ให้เขา้ใจ
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วา่กลยทุธ์เหล่านี. มีวตัถุประสงคเ์พื�ออะไร และมีอะไรเป็นปัจจยัหลกัแห่ง
ความสําเร็จ ซึ� งหน่วยงานที�จะจัดทาํแผนงาน/โครงการจะนําไปใช้
ประโยชน์ในการคิดจดัทาํแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาวา่ปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จเหล่านั.น เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจหนา้ที�ของหน่วยงานตนหรือไม่ 
และปัจจุบนัปัจจยัแห่งความสําเร็จนั.นเป็นปัญหาอยูห่รือไม่ ตามตวัอยา่ง
ดงันี.  
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ยุทธศาสตร์ที� 1 : การเสริมสร้างความเขา้ใจ  
หน่วยงาน : ...........(ที�จดัทาํแผนงาน/โครงการ)................................... 

กลยทุธ์ 
วตัถุประสงค ์
เชิงกลยทุธ์ 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
ความ

เกี�ยวขอ้ง 
เป็น

ปัญหา 
� สร้าง
ความเขา้ใจกบั
ประชาชนใน
พื.นที� จชต. 

1.1 เพื�อให้ประชาชน
ทั�วไปที�อาศยัอยู่
ในพื.นที� จชต.และ
เยาวชนกลุ่มเสี�ยง
ที�ล่อแหลมใน
สถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
มีความเชื�อมั�นใน
นโยบายการแกไ้ข
ปัญหาของรัฐ และ
ปฏิเสธการใช้
ความรุนแรง 
รวมทั.งให้ความ
ช่วยเหลือดูแลมิให้
ถูกชกัจูงตกเป็น
เครื�องมือของกลุ่ม
ผูก่้อเหตุรุนแรง 

• การรับรู้นโยบาย
ของรัฐของ
ประชาชนในพื.นที� 


 � 

• การรับรู้นโยบาย
ของรัฐของเยาวชน
กลุ่มเสี�ยง 


 � 

• การเปิดใจรับรู้ของ
ประชาชนและ
เยาวชนกลุ่มเสี�ยง 


 
 

• ความสามารถใน
การเขา้ถึงพื.นที�ของ
เจา้หนา้ที�รัฐ 

� � 

• การปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของเจา้หน้าที�รัฐ 
 
 

จากตวัอยา่งในตารางดา้นบน หน่วยงานที�มีหนา้ที�ในการจดัทาํแผนงาน/
โครงการใหอ้ยูใ่นกรอบกลยุทธ์ของ กอ.รมน.จะพิจารณาปัจจยัหลกัแห่ง
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ความสําเร็จตามลําดับ ว่าปัจจัยเหล่านั. นมีความเกี�ยวข้องกับภารกิจ/
อาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานของตนหรือไม่ และปัจจุบนัปัจจยัเรื�องนั.น
เป็นปัญหาต่อการปฏิบติังานอยู่หรือไม่ แลว้ทาํเครื�องหมายกาํกบัไว ้ใน
กรณีที�ปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จนั.นมีความเกี�ยวขอ้งและเป็นปัญหาอยู่
ในปัจจุบนั ก็ให้พิจารณาจดัทาํแผนงาน/โครงการขึ.นรองรับกลยุทธ์นั.น 
โดยใชต้รรกะการคิด เพื�อจดัทาํแผนงาน/โครงการ ดงัแสดงในภาพที� 10 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 10 : ตรรกะการคิดเพื�อจดัทาํแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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  ในกรณีที�หน่วยงานจดัทาํแผนงาน/โครงการ พิจารณาแลว้
เห็นวา่ปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจ/อาํนาจหนา้ที�ของ
ตนมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ก็ให้ตั. งประเด็นเพื�อวิเคราะห์ว่าสภาพใน
ปัจจุบนัของสิ�งที�เป็นปัญหานั.นเป็นอยา่งอยา่งไร และสภาพที�เราตอ้งการ
หรือคาดหวงัเป็นอย่างไร จากนั. นจึงแปลงความต้องการหรือความ
คาดหวงัให้เป็นเป้าหมายของแผนงาน ในขณะเดียวกันก็ให้วิเคราะห์
ต่อไปว่าปัญหานั.นมีสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากสาเหตุใดบา้ง และสาเหตุ
เหล่านั.นมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ในแต่ละแนวทางแก้ไขเหล่านั.นควร
ตอ้งทาํงานอะไรบา้ง จากการคิดดว้ยตรรกะคร่าว ๆ เช่นนี.  ก็จะทาํให้เรา
สามารถกาํหนดเป้าหมายของแผนงาน รวมถึงวตัถุประสงค ์ผลผลิต และ
กิจกรรมของโครงการไดโ้ดยง่าย อีกทั.งยงัมีความสอดคลอ้งเป็นไปตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์อีกดว้ย  

การตรวจติดตามและวนิิจฉัยการดําเนินงาน 

 1. ภาพรวมของการตรวจติดตามและวินิจฉัยการดําเนินงาน

ขององค์กร 
  เ มื� ออง ค์ก ร มีก า รบ ริหา รงา นตา ม พันธกิ จ  แล ะ ก า ร
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ องค์กรก็ควรตอ้งสามารถตรวจติดตามและ
วนิิจฉยัการดาํเนินงานใหไ้ดท้ั.งสองรูปแบบของการบริหาร ซึ� งโดยทั�วไป
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แลว้หลกัการตรวจติดตามและวินิจฉัยการดาํเนินงาน จะเป็นการตรวจ
ติดตามผลสาํเร็จของงานที�อยูใ่นรูปของตวัชี.วดั เพื�อบ่งชี. ถึงขอ้บกพร่องที�
เกิดขึ. นแล้วจึงสืบสาวหาสาเหตุที�ทาํให้ตัวชี. วดัไม่บรรลุผล โดยมี
หลกัเกณฑ์พื.นฐาน คือ ตวัชี. วดัของงานระดบัล่าง จะตอ้งส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ตวัชี. วดัของงานระดับบนบรรลุผลเสมอ เมื�อหลักเกณฑ์
พื.นฐานเป็นเช่นนี.  เราก็สามารถแสดงเป็นภาพรวมของการตรวจติดตาม
และวนิิจฉยัการดาํเนินงานขององคก์รได ้ตามภาพที� 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 11 : แสดงภาพรวมของตวัชี. วดัในแต่ละระดบังานที�จะส่งเสริม
สนบัสนุนกนัจากล่างขึ.นบน 
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  จากภาพที� 11 แสดงให้เห็นวา่งานแต่ละระดบัตอ้งมีตวัชี. วดั 
และตอ้งมีการเชื�อมโยงตวัชี. วดัให้สัมพนัธ์กนัทั.งระบบดว้ย ตามกฎของ
ตวัชี. วดัที�วา่ ถา้ตวัชี. วดัของงานระดบัล่างตวัใดบรรลุค่าเป้าหมายไดแ้ลว้ 
มนัจะส่งผลให้ตวัชี. วดัของงานที�อยู่ระดบับนตวัใดบรรลุผลตามไปดว้ย 
ในกรณีที�เราโฟกสัไปที�ตวัชี.วดัตวัใดตวัหนึ�งเพื�อดูผลความสําเร็จ เราก็จะ
สามารถอธิบายไดว้่างานนั.น เชื�อมโยงอยู่กบังานบนหรืองานล่างตวัใด 
ผลที�เกิดขึ.นก็คือความสามารถในการสืบคน้งานที�เกี�ยวเนื�องกนัได้ทั. ง
ระบบ 

 2. ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ชิ ง

ยุทธศาสตร์ 
  การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการบริหารงานแบบ
แยกเป็นระดับชั. น ซึ� งชั.นบนสุดจะเป็นเป้าหมายการดําเนินงานของ
องคก์ร จากนั.นจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
ไล่ลงไปตามลาํดบั ตวัชี. วดัความสําเร็จของงานในแต่ละระดบัจะเกิดขึ.น
และไล่เรียงกันเป็นลําดับชั. นเช่นกัน ได้แก่ ตัวชี. วดัความสําเร็จของ
เป้าหมายการดาํเนินงานขององคก์ร ตวัชี. วดัความสําเร็จของเป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร์  ตวัชี. วดัความสําเร็จของวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัชี. วดั
ความสําเ ร็จของเป้าหมายแผนงาน และตัวชี. ว ัดความสําเ ร็จของ
วตัถุประสงคโ์ครงการตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที� 12 
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ภาพที� 12 : ความสัมพนัธ์ของตัวชี. วดัที�ใช้ในการตรวจติดตามและ
วนิิจฉยัการดาํเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ 

 3. การตรวจติดตามและวนิิจฉัยการบริหารงานตามพนัธกจิ 

  การบริหารงานตามพนัธกิจ เป็นการบริหารงานเพื�อมุ่งไปสู่
การบรรลุเป้าหมายโดยตรง และถือวา่มีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกยิ�งกวา่
การบริหารงานเชิงยทุธศาสตร์เสียอีก องคก์รจึงตอ้งให้ความใส่ใจในการ
ออกแบบเพื�อสร้างกระบวนการทาํงานใหมุ่้งไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้ดี
ที�สุด 
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  จากกฎพื.นฐานของพนัธกิจที�ว่า ทุกพนัธกิจที�องค์กรสร้าง
ขึ.น ตอ้งมีกระบวนการทาํงานมารองรับ นั.นหมายความวา่ องคก์รตอ้งนาํ
พนัธกิจทุกขอ้มาสร้างกระบวนการทาํงานให้เกิดขึ.น และกระบวนการที�
เกิดขึ.นก็ควรตอ้งมีคุณสมบติัพื.นฐานใหค้รบถว้นอีกดว้ย ไดแ้ก่ 
  1) กระบวนการตอ้งมีชื�อเรียก 
  2) กระบวนการตอ้งสามารถบอกขอบเขตการดาํเนินงาน
ไดว้า่เริ�มจากการกระทาํสิ�งใด และจบลงตรงการกระทาํสิ�งใด 
  3) กระบวนการตอ้งสามารถบอกถึงขั.นตอนหลกั ๆ ในการ
ดาํเนินงานไดว้า่มีขั.นตอนใดบา้ง 
  4) กระบวนการต้องสามารถบอกได้ว่าผลผลิตที�ได้ของ
กระบวนการคืออะไร 
  5) กระบวนการตอ้งสามารถบอกได้ว่าผูรั้บบริการ (ผูน้าํ
ผลผลิตไปใชป้ระโยชน์) เป็นใคร ซึ� งอาจเป็นกระบวนการถดัไปก็ได ้
  6) กระบวนการต้องมีว ัตถุประสงค์/ข้อกําหนดของ
กระบวนการที�ชดัเจน 
  7) กระบวนการต้องแปลงวตัถุประสงค์/ข้อกาํหนดของ
กระบวนการที�มีอยูใ่หก้ลายเป็นตวัชี.วดัความสาํเร็จของกระบวนการ 
  8) กระบวนการตอ้งมีกิจกรรมการดาํเนินงานที�ร้อยเรียง
กนัเพื�อส่งผลผลิตระหวา่งกนัอยา่งเป็นระบบ และมีตวัชี. วดั/ดชันีควบคุม
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การทาํงาน ณ จุดของกิจกรรมที�สําคญั ซึ� งส่งผลต่อการบรรลุตวัชี. วดั
ระดบักระบวนการ 
  9) กระบวนการตอ้งมีหน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมการ
ดาํเนินงานที�ออกแบบไว ้

  จากคุณสมบติัพื.นฐานของกระบวนการที�สร้างขึ.นรองรับ
พันธกิจขององค์กร ก็จะเห็นได้ว่า ทุกกระบวนการย่อมมีตัวชี. ว ัด
ความสําเร็จทั. งที�อยู่ในระดับของตัวกระบวนการเอง และในระดับ
กิจกรรมยอ่ย ซึ� งก็ส่งผลต่อกนัตามกฎของตวัชี.วดัดงัที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ คือ 
ตัว ชี. ว ัด /ดัชนีควบคุม ระดับ กิจก รรม  จะส่ งผล ต่อตัว ชี. ว ัดระดับ
กระบวนการ และตัวชี. วดัระดับกระบวนการ จะส่งผลโดยตรงต่อ
เป้าหมายการดาํเนินงานขององค์กร ดงันั.น หากองค์กรยงัคงสร้างการ
ทาํงานตามพนัธกิจโดยแบ่งงานออกเป็นเรื�อง ๆ และไม่พยายามที�จะทาํ
ใหก้ระบวนการตามพนัธกิจมีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กล่าวไวแ้ลว้ ก็จะ
เกิดผลเสียขึ. นมากมายตามมา แต่หากได้มีการทาํให้กระบวนการตาม
พนัธกิจมีคุณสมบติัครบถว้นแลว้ ก็จะเกิดคุณประโยชน์มากมายเช่นกนั 
เช่น (1) กระบวนการที�มีกิจกรรมร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ จะทาํให้ผู ้
ปฏิบัติทราบว่ากิจกรรมใดเป็นผูส่้งมอบผลผลิตใดมาให้ตน และตน
จะตอ้งส่งมอบผลผลิตต่อไปให้ใคร การทาํงานจะมีความชดัเจน และจะ
ไม่เกิดการโยนงานหรือโยนความรับผดิชอบระหวา่งกนั (2) กระบวนการที�มี
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กิจกรรมร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ จะทาํใหผู้บ้ริหารสามารถโฟกสังาน
ไดง่้ายและตรงจุด เมื�องานเกิดมีปัญหาขึ.น ยอ่มง่ายต่อการสืบคน้หาความ
จริงถึงความบกพร่องของงานในระบบ และ (3) กระบวนการที�มีกิจกรรม
ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบ จะทาํให้ผูบ้ริหารมองเห็นตาํแหน่งของ
กิจกรรมที�เป็นงานสําคญัซึ� งส่งผลต่อความสําเร็จของงานในภาพรวม ทาํ
ให้สามารถควบคุมจุดสําคญัของงานได้ง่ายขึ.น ไม่เสียเวลาหลงไปกบั
การควบคุมงาน ณ จุดที�ไม่มีประโยชน์ เป็นตน้ 
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ผนวก ก 
นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้พ.ศ.2555 - 2557 
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นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
พ.ศ. 2555 – 2557 

--------------------------- 

1.   ความนาํ 
 นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
นโยบายระดบัชาติ ที�จดัทาํขึ.นตามพระราชบญัญติัการบริหารราชการ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ที�กาํหนดให้สํานกังานสภา
ความมั�นคงแห่งชาติจัดทาํนโยบายดังกล่าว เสนอต่อสภาความมั�นคง
แห่งชาติ  และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
คณะรัฐมนตรีนาํเสนอต่อรัฐสภาเพื�อทราบ แลว้ให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง รวมทั.ง ให้
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ทุกรอบระยะเวลา 3 ปี หรือในกรณีที�มีความจาํเป็น คณะรัฐมนตรีจะ
กําหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั. นก็ได้ โดยได้กําหนดว่า เนื. อหาของ
นโยบายตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยในดา้นการพฒันาและดา้นความมั�นคง 
และกระบวนการจดัทาํนโยบาย ตอ้งนาํความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 
และสภาที�ปรึกษาการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื�อให้
ไดม้าซึ� งนโยบายที�มาจาก  ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
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ประชาชน ศาสนา วฒันธรรม อตัลกัษณ์   ชาติพนัธ์ุ และประวติัศาสตร์
ทอ้งถิ�นในพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 การจดัทาํนโยบายดงักล่าว สํานกังานสภาความมั�นคงแห่งชาติ
จึงให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม  
ทั.งหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ทั.งในและนอกพื.นที�จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ โดยได้ประมวลข้อมูลผ่านการรับฟังข้อมูล การ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขจาก   
 1. การประสานงาน ติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั.งในส่วนกลาง และในพื.นที�   
 2. การรวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้มูลเชิงลึก และขอ้คิดเห็นจากการจดั
ประชุมเฉพาะกลุ่มกบัหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการที�มีองค์ความรู้ 
ผลงาน และติดตามสถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งต่อเนื�อง ทั.ง
ในส่วนกลาง และในพื.นที� รวมทั.ง การรับขอ้เสนอของคณะกรรมาธิการ
วิสามญั ติดตาม เร่งรัด ประเมินผล  การแก้ไขปัญหาและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วฒิุสภา  
 3. การรวบรวมขอ้มูล และขอ้คิดเห็นจากภาคประชาชนทั.งชาว
ไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ ผูน้าํศาสนา ผูน้าํชุมชน ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคสตรีและเยาวชน รวมทั. ง กลุ่มเป้าหมายที�ได้รับ
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ผลกระทบ โดยผ่านกระบวนการวิจยั การจดัการประชุมสัมมนา และการ
พดูคุยเฉพาะกลุ่ม   
 4. การรับฟังความคิดเห็นจากคนไทยมุสลิม ในต่างประเทศ      
 5.การรับฟังความคิดเห็นจากสภาที�ปรึกษาการบริหารและการ
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
 นโยบายฉบับนี.  ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาที�เป็น
รากเหงา้ควบคู่ไปกบัปัญหาที�เป็นปรากฏการณ์ โดยมุ่งขจดัเงื�อนไขของ
การใช้ความรุนแรงทุกระดบั  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
และสร้างสภาวะแวดล้อมที�พร้อมและเอื.อต่อการแสวงหาทางออกจาก
ความขดัแยง้โดยการกระจายอาํนาจที�เหมาะสมต่อการอยูร่่วมกนับนพื.นฐาน
ของความหลากหลายในความเป็นพหุสังคมของพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

2. สถานการณ์ในภาพรวม   
 สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเคลื� อนไหวและ
เปลี�ยนแปลงมาโดยต่อเนื�อง ความเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ที�เกิดขึ.น  
มีความเกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินนโยบายของภาครัฐในแต่
ละห้วงเวลา และมีความเชื�อมโยงกบัปัจจยัแทรกซ้อนที�เกิดขึ.นในพื.นที�
และปัจจยัที�มาจากภายนอก 
 อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที�เกิดขึ.นนบัตั.งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสถานการณ์ที�มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ�ง ในระยะที�
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ผ่านมา ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ได้มีความพยายามดาํเนินการแก้ไข
ปัญหาตามกรอบนโยบายมาแลว้หลายฉบบั ซึ� งส่งผลให้สถานการณ์และ
ปัญหาความรุนแรงไดรั้บการแกไ้ขไปในทิศทางที�ดีขึ.น แต่สถานการณ์
ความรุนแรงก็ยงัปรากฏอยู่ ความยืดเยื.อของปัญหาส่งผลให้มีการ
เปลี�ยนแปลงแรงจูงใจของการใช้ความรุนแรงและผูอ้ยู่เบื.องหลงัการใช้
ความรุนแรง จากเดิมที�ส่วนใหญ่มาจากการกระทาํของกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงที�มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ มาเป็นการก่อเหตุจากแรงจูงใจอื�นใน
สัดส่วนที�มากขึ.น โดยบางส่วน มีความเชื�อมโยงและเอื.อประโยชน์กบั  
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงในพื.นที� ทั.งความขดัแยง้ในเรื�องผลประโยชน์ของ
กลุ่มอิทธิพล ความแคน้จากอารมณ์ของความเกลียดชงั และความแคน้
จากเรื�องส่วนตวั ความรุนแรงยงัส่งผลให้เกิดการขยายตวัของอาํนาจมืด
และธุรกิจผิดกฎหมาย ความบาดหมางของคนต่างศาสนารุนแรงขึ.น เกิด
ข้อจํากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และอาจมีการ
แทรกแซงจากภายนอกประเทศมากขึ.น  
 นอกจากนี.  ยงัมีปัจจยัเสริมที�เป็นแรงผลกัให้ปัญหาความรุนแรงที�
เกิดจากกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงมีแรงหนุนและมีความเข้มแข็งมากขึ. น ที�
สาํคญัคือ กระแสจากภายนอก เช่น กระแสทอ้งถิ�นนิยม กระแสการต่อสู้
ดว้ยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขดัแยง้ระหวา่งตะวนัตกกบัโลกมุสลิม 
กระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง   
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 ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดงักล่าวนี.   ภาครัฐจึงจาํเป็นตอ้งตระหนกั   
และเรียนรู้ที�จะเขา้ใจการเปลี�ยนแปลง ตอ้งให้ความสําคญักบัการแกไ้ข
เรื�องที�เป็นสาเหตุของปัญหา  ตอ้งปรับ ทศันคติและวิธีคิดในการบริหาร
จดัการ โดยให้ความสําคญัสูงสุดต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายบนพื.นฐานของความไวว้างใจและการให้
เกียรติ  เพื�อเสริมสร้างบรรยากาศของการยอมรับและเห็นคุณค่าของ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยา่งสร้างสรรค ์นาํไปสู่สันติสุขอยา่งย ั�งยนื 
 

3. เงื�อนไขของการใชค้วามรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 ปัญหาความรุนแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้  ที�เกิดขึ. นและ
ดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนัเป็นผลมาจากเงื�อนไขที�ซบัซ้อนและเชื�อมโยงกนั  
ทั.งในระดบับุคคล  ระดบัโครงสร้าง  และระดบัวฒันธรรม คือ 
 เงื�อนไขระดับบุคคล ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  
  ส่วนแรก การใช้อํานาจการปกครองและการบริหาร
ราชการโดยเจา้หน้าที�รัฐบางส่วนที�ให้ความสําคญัน้อยเกินไปกบัความ
ละเอียดอ่อนของอตัลกัษณ์เฉพาะของพื.นที� สิทธิประชาชน และการใช้
อาํนาจรัฐที�เกินขอบเขต 
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  ส่วนที�สอง การใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่มบุคคลที�มี
ความคิด ความเชื�อ และอุดมการณ์ต่างจากรัฐ   
  ส่วนที�สาม การใชค้วามรุนแรงอนัมีมูลเหตุจูงใจจาก
ความขดัแยง้ในเรื�องผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล อาํนาจมืด และธุรกิจ
ผดิกฎหมาย และ 
  ส่วนที�สี� การใชค้วามรุนแรงอนัมีเหตุความแคน้จาก
อารมณ์ของความเกลียดชงั และความแคน้จากเรื�องส่วนตวั   
 เงื�อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการ
บริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอํานาจแล้วก็ตาม แต่การ
สนองตอบกับลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์ ความต้องการและความ
คาดหวงัของประชาชน เจา้หนา้ที�รัฐยงัดาํเนินการไดไ้ม่ทั�วถึง เนื�องจากมี
ปัจจัยทั. งภายในและภายนอกหลายประการเป็นข้อจํากัด นํามาซึ� ง
ความรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบติั และขาดอาํนาจในการ
บริหารจัดการท้องถิ�น ของตนเองอย่างแท้จริง อาทิ  การพฒันาที�ไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพื.นที� การศึกษา  ที�ไม่สามารถเอื.ออาํนวยให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีพลงัเอาชนะการทา้ทายทางสังคม ในรูปต่างๆ ทั.งทาง
โลกและทางธรรม  
 เงื�อนไขระดับวัฒนธรรม ที�สําคญั คือ ประชาชนมุสลิมมลายูใน
พื.นที�รู้สึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วนหนึ�งของสังคมไทย เนื�องจากมีการรับรู้
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และสัมผสัไดว้า่ อตัลกัษณ์ของตนถูกกดทบัจากการปฏิบติัของเจา้หนา้ที�
รัฐบางคนที�ไม่เขา้ใจ หวาดระแวง และมีอคติ รวมถึงการไม่ยอมรับจาก
สังคมใหญ่ จึงเป็นเงื�อนไขที�ทาํให้คนในพื.นที�บางส่วนยอมรับหรือเห็น
ด้วยกับฝ่ายที�ใช้ความรุนแรง และเป็นเงื�อนไขสําคัญที�กลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงหยบิยกมาใชเ้ป็นขอ้อา้งใหค้วามชอบธรรมกบัการใชค้วามรุนแรง
ในการต่อสู้เพื�อเป้าหมายของตนในนามของอตัลกัษณ์มุสลิมมลาย ู  
 

4. กรอบแนวคิดของนโยบาย 
 การใช้ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระยะ 8 ปีที�ผ่าน
มา ทาํให้หน่วยงานของรัฐตอ้งวางนํ. าหนกักบัการแกปั้ญหาในเชิงปรากฏการณ์
รายวนัจนทาํใหข้าดนํ.าหนกัในการแกไ้ขปัญหาที�เป็นรากเหงา้ รวมทั.ง การ
ดาํเนินนโยบายในแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์ส่งเสริมซึ� งกนัและกนัไม่
เท่าที�ควร ดังนั. น เพื�อให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีทิศทางชัดเจนให้หน่วยงานรับผิดชอบนาํไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดทาํยุทธศาสตร์รองรับที�สอดคล้องและ
สนบัสนุนกนั จึงกาํหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดงัต่อไปนี.  
 4.1  การดาํเนินนโยบายบนพื.นฐานของการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง ภายใตห้ลกัยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 4.2  การเปิดพื.นที�เพื�อร่วมกันแปรเปลี�ยนแนวทางการต่อสู้ด้วย
ความรุนแรง   มาเป็นแนวทางการต่อสู้ดว้ยสันติวธีิ     
 4.3  การสร้างสมดุลของโครงสร้างอาํนาจการปกครองและการ
บริหารราชการระหวา่งส่วนกลางกบัพื.นที� โดยการกระจายอาํนาจภายใต้
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และยึดหลกัการบริหาร
จดัการบนพื.นฐานของความหลากหลายในความเป็นพหุสังคม   
 4.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการยดึมั�นในหลกันิติรัฐ และนิติ
ธรรม การเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การให้เกียรติอตัลกัษณ์
ของคนในพื.นที� ตลอดจน การตระหนักและเคารพในกติการะหว่าง
ประเทศ   
 4.5  การรับรู้และความเขา้ใจสถานการณ์ที�เป็นจริงว่า ปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาร่วมกนัของสังคมไทย และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการแกไ้ขปัญหามีความจาํเป็น   
 4.6  การดาํเนินนโยบายภายใตก้ลไกที�ประสาน สอดคล้อง และ
ส่งเสริมกนัในทุกมิติอยา่งสมดุล  
 

5. วสิัยทศัน์  
  “ มุ่งให้จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีความปลอดภยั  ปราศจาก
เงื�อนไขของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที�พร้อม และเอื.อต่อ
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การแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจ 
ไวว้างใจ และมีส่วนร่วม ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ ” 
 
6. นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 (พ.ศ. 2555 – 2557) 
 6.1  วตัถุประสงค ์
 ขอ้ 1 เพื�อให้สังคมจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยัและ
ปกติสุข ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เข้าถึง พฒันา” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”      
 ขอ้ 2 เพื�อขจดั และป้องกนัไม่ให้เกิดเงื�อนไขที�หล่อเลี. ยง  และเอื.อต่อ
การใชค้วามรุนแรงจากทุกฝ่าย  
 ข้อ 3 เพื�อเสริมสร้างความเข้าใจ และฟื. นคืนความไวว้างใจ
ระหว่างรัฐ   กบัประชาชน และระหว่างประชาชนดว้ยกนั ให้เกิดความ
ร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกนั 
 ขอ้ 4 เพื�อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งต่อเนื�องสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของพื.นที� เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที�กระจายตวัอยา่งเท่าเทียม
ในทุกระดบั ตรงกบัความตอ้งการ ไม่ทาํลายอตัลกัษณ์ และวิถีชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนมีผลต่อการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั�นคง 
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  ขอ้ 5 เพื�อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนกัในคุณค่า
ของ  การอยูร่่วมกนัภายใตค้วามหลากหลายของวถีิชีวติและวฒันธรรม   
  ขอ้ 6 เพื�อใหส้ังคมไทยเกิดการรับรู้ มีความเขา้ใจในสถานการณ์ที�
เป็นจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกนัในการแก้ไขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  ข้อ 7 เพื�อให้สังคมภายนอกประเทศให้การสนับสนุนและมี
บทบาทเกื.อกลูการแกไ้ขปัญหา 
 ขอ้ 8  เพื�อสร้างสภาวะแวดลอ้มที�เหมาะสมและเอื.อต่อการพูดคุย   
ในการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้และการให้หลกัประกนัในการ
เขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติภาพ 
 ข้อ 9  เพื�อให้การดําเนินนโยบายการบริหาร และการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และวางอยูบ่นขอ้มูลที�ถูกตอ้งและรอบดา้น  
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 6.2 นโยบาย 
 วัตถุประสงค์ข้อที� 1  เพื�อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มี

ความปลอดภัยและปกติสุข ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” โดย 
 1)  นํายุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลกัยึดในการจดัการความขดัแยง้
และการสร้างความรัก ความสามคัคี ความสมานฉันท์ และความสงบ
สุขของประชาชน 
 2)  ดํารงนโยบายการเมืองนําการทหาร และใชพ้ลงัทางสังคมใน
การมุ่งปรับเปลี�ยนทศันคติ วิธีคิดของทุกฝ่าย จากการใชค้วามรุนแรงในการ
แกไ้ขปัญหามาสู่การยึดมั�น “แนวทางสันติวิธี” โดยไม่มองกลุ่ม    ผูเ้ห็น
ต่างเป็นศตัรู และมุ่งปรับเปลี�ยนแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มที�เลือกใช้
ความรุนแรงมาเลือกใช้การต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ แทนที�การมุ่งปรับ
ความคิดความเชื�อในเชิงอุดมการณ์เพียงอยา่งเดียว  
 3)  ส่งเสริมมาตรการลดความหวาดระแวง  และเพิ�มความ
ร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้ความสําคญักับการคัดเลือก
เจ้าหน้าที�รัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมั�นคงที�มี ทศันคติ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมในเชิงสันติ มีประวติัที�ดีงาม   ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน
ไปปฏิบติัหน้าที�ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และการติดตามตรวจสอบการ
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ปฏิบติังานของเจา้หน้าที�รัฐให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมทั.ง สร้างความรู้ความเขา้ใจ   และพฒันาทกัษะการเผชิญหน้าความ
ขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิใหก้บัเจา้หนา้ที�รัฐอยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจน เปิดพื.นที�
เพื�อส่งเสริมการพูดคุยระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ เพื�อรับฟังความเห็น 
ขอ้เสนอแนะในระดับชุมชนอย่างต่อเนื�อง   และรับไปดาํเนินการให้
เกิดผล  
 4) เพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวเชิงรุก เพื�อสกดักั.นและ
ทาํลายปัจจยัสนบัสนุนการก่อเหตุรุนแรง อาทิ การไหลเวียนเงินทุนของ
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง การลกัลอบนาํอาวุธและวสัดุที�นาํมาใช้ประกอบ
ระเบิด  ทั. งจากพื. นที� ภายในประเทศและภายนอกประเทศ การ
ประสานงานทางด้านการข่าวให้การแจง้เตือนภยัเป็นไปอย่างทนัเวลา
และแม่นยาํ  การเสริมสร้างเครือข่ายงานข่าวภาคประชาชนให้เกิดผล 
ตลอดจนการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื�อนบา้นในการเฝ้าตรวจ
การเข้าออกของกลุ่มเป้าหมาย การพิสูจน์ทราบแหล่งพกัพิงภายนอก
ประเทศ  และการติดตามความเคลื�อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายจาก
ภายนอกประเทศ      ที�อาจมีส่วนสนบัสนุนกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง  
 5)  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยชุมชน  โดยให้มีการ
วางแผนร่วมกบัชุมชนเพื�อเสริมสร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภยั
บนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และให้ความสําคญักบัการ
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ปกป้องสถานที�เชิงสัญลกัษณ์ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลให้ปลอดพน้
จากการใชค้วามรุนแรง 

         6) เร่งรัดการปราบปรามกลุ่มอํานาจอิทธิพลเถื�อน เพื�อขจดั
ปัญหาความรุนแรงที�แทรกซ้อน อันเกิดจากกลุ่มยาเสพติด กลุ่มผูมี้
อิทธิพลในพื.นที� และกลุ่มธุรกิจผดิกฎหมาย โดยเนน้เป้าหมาย    ผูบ้งการ
และนายทุน   รวมทั.งเจา้หน้าที�รัฐที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ผิด
กฎหมายเหล่านี.  
 

 วัตถุประสงค์ข้อที� 2  เพื�อขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื�อนไขที�

หล่อเลีJยง  และเอืJอต่อการใช้ความรุนแรง จากทุกฝ่าย โดย 
 1) เพิ�มการให้ความสําคัญกับการแก้เงื�อนไขทางการเมืองและ

เงื�อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ด้วยการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หลักมนุษยธรรม และศกัดิI ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั.ง ขจัด
เงื�อนไขและสาเหตุที�ส่งผลใหป้ระชาชนในพื.นที�เกิดความรู้สึกไม่ไวใ้จและ
หวาดระแวงเจา้หนา้ที�รัฐ เกิดความรู้สึกแตกแยก หรือ ความไม่เท่าเทียม มีการ
ปฏิบติัที�ประชาชนสัมผสัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในระดบัที�สามารถส่งผล
ต่อการสร้างความรู้สึกและบรรยากาศให้เห็นว่า ทุกคนสามารถอยู่ใน
ประเทศไทยได้อย่างมีศักดิI ศรีและมีความสุขตามวิถีชีวิต อัตลักษณ์ 
ศาสนา และวฒันธรรมของตน 
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 2) ส่งเสริมเจ้าหน้าที�รัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า

ของวถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ของพืJนที�อย่างแท้จริง ดว้ย
การจดัการฝึกอบรมด้วยกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที�
ภาครัฐทุกฝ่ายปฏิบติัหน้าที� ดว้ยความเขา้ใจอย่างลึกซึ. ง และตระหนกัในการ
ยอมรับและเคารพคุณค่าของลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมและวถีิชีวติของประชาชน
ในพื.นที� เพื�อขจดั และป้องกนัเงื�อนไขใหม่ที�จะนาํไปสู่ความรุนแรงได ้

 3) เร่งรัดการคลี�คลายเหตุการณ์  ที�เป็นข้อสงสัยของประชาชน 

และต่างประเทศให้กระจ่างชัด  โดยใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในกระบวนการตรวจสอบคน้หาความจริง    มีการเปิดเผยให้
สาธารณชนไดรั้บทราบ และนาํตวัผูก้ระทาํผดิเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
โดยเร็ว เพื�อขจดัวฒันธรรมการไม่ตอ้งรับผิด ปลดเงื�อนไขของความรู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม และการนําเหตุการณ์ดังกล่าวไปสร้าง
ความชอบธรรมในการใชค้วามรุนแรง 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที� 3  เพื�อเสริมสร้างความเข้าใจ และฟืJ นคืน

ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน 

ให้เกดิความร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกนั โดย 
 1)  สร้างความโปร่งใสและความเชื�อมั�นในการดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ให้เป็นที�พึ� งของ
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ประชาชน โดยการขจดั  เงื�อนไขความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทั. งทางหลักและ
ทางเลือก พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที� รัฐ และมีความจริงจังต่อการ
สอบสวนลงโทษผู้ที�กระทําความผิดหรือปฏิบัติหน้าที�โดยมิชอบ 
จดัระบบการคุม้ครองพยานอยา่งมีประสิทธิภาพเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที� รัฐในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน 
รวมทั.ง พฒันากฎหมายที�สอดคลอ้งกบั    วิถีชีวิตและวฒันธรรมของคน
ในพื.นที�    
 2)  ปรับปรุง พฒันาระบบ และกระบวนการเยยีวยาให้สนับสนุน

การแก้ไขปัญหาในพืJนที� โดยให้กระบวนการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยา
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ล่าชา้ และมีระบบตรวจสอบเพื�อ
ป้องกนัไม่ให้มีการแสวงและการเอื.อประโยชน์ของการเยียวยาจากทุก
ฝ่าย 
 3) เสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชนให้

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมผนึกกําลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย
เปิดพื.นที�การสื�อสารเพื�อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัเกี�ยวกบัสถานการณ์
ความเป็นจริงในพื.นที� และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
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บนความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็กและเยาวชนต่าง
ศาสนา  
 

 วัตถุประสงค์ข้อที� 4  เพื�อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื�อง

สอดคล้องกับศักยภาพของพืJนที� เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที�

กระจายตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ ตรงกับความต้องการ ไม่ทําลาย 

อตัลกัษณ์ และวถิีชีวติของประชาชน ตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาความมั�นคง โดย 
 1) พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพืJนที�อย่างยั�งยืน ดว้ยการ
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถดาํรงชีวติตามวถีิชีวิตและวฒันธรรมของตนเอง มีรายไดที้�เพียงพอ  
มีมาตรฐานการครองชีพที�เท่าเทียมกบัพื.นที�อื�นของประเทศ โดยส่งเสริม
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดบั มีการกระจายแหล่งเงินทุน
ให้กบัชุมชนผ่านระบบธนาคารและกลุ่มออมทรัพยที์�ประชาชนเลือกใช ้
และเนน้นํ.าหนกัโครงการที�มาจากการริเริ�มของประชาชนและชุมชน  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ ทั.งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา   เพื�อการสร้างสมรรถนะในการ
ประกอบวิชาชีพดว้ยตนเอง  และการเพิ�มโอกาสในการทาํงาน ทั.งในพื.นที� 
นอกพื.นที� และในต่างประเทศ 
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 3) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในสาขาที�สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตชุมชน และตน้ทุนทางสังคม และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ 
และศักยภาพในระดับสูง  ตลอดจน ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนที�
สามารถรองรับบุคลากรในพื.นที�    เพื�อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านี.     
สามารถประกอบอาชีพในพื.นที�ไดอ้ย่างมั�นคง และมีส่วนสําคญัในการนาํ
ความรู้ ความสามารถมาพฒันาพื.นที� 
 4)  เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้

มีความสมดุลระหว่างการใช้เพื�อตอบสนองการพัฒนากับการรักษาให้

ยั�งยืน โดยสนบัสนุนและเพิ�มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน และองคก์รทอ้งถิ�นในการคุม้ครองดูแล การจดัสรรทรัพยากร และ
การฟื. นฟูทรัพยากร โดยเฉพาะพื.นที�ประมงชายฝั�ง ป่าชายเลน   ที�ราบลุ่ม และ
เขตป่า รวมทั.ง การป้องกนักลุ่มผลประโยชน์ที�เขา้มาใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็น
ธรรม ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิการครอบครองที�ดินที�ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยให้ความสําคญัลาํดบัตน้กบัพื.นที�เสี�ยงภยั และชุมชนที�ถูก
คุมคาม  
 5)  เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื�อนการพัฒนาระบบและกระบวนการ

ศึกษาในทุกระดับที�สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และวถิีชีวติของพืJนที�อย่างแท้จริง  
สามารถบูรณาการระบบการศึกษาและกระจาย โอกาสทางการศึกษาได้
อยา่งทั�วถึง   ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ พร้อมไปกบัการ
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พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาทั. งของรัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา และการรับรองสถานะที�
มั�นคงของบุคลากรทางการศึกษาที�จบจากต่างประเทศ  เพื�อพฒันา
ศกัยภาพของคนและสังคมให้เป็นพลงั   ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
พื.นที�อยา่งย ั�งยนื 
   

 วัตถุประสงค์ข้อที� 5  เพื�อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความ

ตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิต

และวฒันธรรม  โดย  
 1)  ให้การดําเนินวิถีชีวิต การปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นไปโดย

ไม่มีอุปสรรค ปรับทัศนคติที�ไม่ถูกต้อง ปรับกฎหมายและกฎระเบียบที�

เกี�ยวข้องให้เอืJอต่อเสรีภาพการดําเนินชีวติตามหลกัศาสนา และขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางวัฒนธรรม โดย ทุกฝ่ายตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจในคุณค่าของ
วิถีชีวิต และวฒันธรรมที�เป็นจุดแข็ง อาทิ ส่งเสริม สนับสนุน อาํนวย
ความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื.นที�          ที�เดินทาง ไป
ประกอบพิธีฮจัญ์ ณ ราชอาณาจกัรซาอุดิอาระเบีย รวมทั.ง กิจการทาง
ศาสนาพุทธและวถีิไทยพุทธในพื.นที� เพื�อใชเ้ป็นพลงัในการแกไ้ขปัญหา
ใหส้ังคมมีความมั�นคงที�ย ั�งยนื  
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 2)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล  และ

ปกป้องทุกวิถี ชีวิตและ ทุกศาสนา วัฒนธรรม  เพื�อยกระดับและ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของทุกศาสนาและวฒันธรรมอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั ให้เป็นพลงัสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและพฒันา
พื.นที�อยา่งแทจ้ริง  
 3)  เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลที�มีความแตกต่าง

ให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางความ

แตกต่างหลากหลาย  โดยพัฒนาคนและสังคมบนพื. นฐานความ
หลากหลายของวิถีชีวิตและวฒันธรรม การส่งเสริมศาสนสัมพนัธ์  การ
สร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความ
หลากหลายของวิถีชีวิตและวฒันธรรมระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม เพื�อ
นาํหลกัคาํสอนทางศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนาํหลกัคาํสอนมาใช้ในการดาํรงชีวิตมาก
ยิ�งขึ.น  รวมทั.ง การสนบัสนุนเครือข่ายนกัศึกษาในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ซึ� งกันและกัน และการสนับสนุน ส่งเสริมสตรีให้มี ส่วนร่วมใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ.น เพื�อเป็นพลงัขบัเคลื�อนการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาพื.นที�  
 4)  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ�น และ

ภาษาต่างประเทศที�สําคัญในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครื� องมือการ
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สื�อสารเพื�อพฒันาในทุกดา้น และเป็นศกัยภาพสําคญัในการเตรียมความ
พร้อมรองรับการติดต่อสื�อสารและการสานสัมพนัธ์กับโลกมลายู ใน
บริบทของประชาคมอาเซียน รวมทั.ง ภาษาอาหรับซึ�งเป็นจุดแข็งในพื.นที�
และเป็นประโยชน์ในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัโลกอาหรับ    
 5) ส่งเสริมบทบาทของผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน นักการศึกษา 

สื�อมวลชน สตรี เด็กและเยาวชน ซึ� งเป็นกลุ่มพลังวฒันธรรมของพหุ
สังคมในพื.นที�เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับ
ชุมชน และพฒันาเป็นเครือข่ายที� เข้มแข็ง มีพลังในการจดัการความ
ขดัแยง้ในระดบัชุมชน  การลดการเผชิญหนา้ระหวา่งคนต่างศาสนาหรือ
ต่างเชื.อชาติในชุมชน ตลอดจนเป็นสื�อกลางในการสร้างความเขา้ใจอนัดี 
ระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ที�รัฐ โดยใหน้ํ.าหนกักบัการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพของผูน้ําศาสนาอย่างเป็นระบบ อาทิ การมีวิทยาลัยอิหม่าม   
การสร้างเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครัว ตลอดจนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม      ในชุมชนให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ.น 
 6)  ส่งเสริมคุณค่าและการดํารงอยู่ของวัฒนธรรมที�หลากหลาย

ในพืJนที� เพื�อให้สังคมไทยเคารพความแตกต่างทางวฒันธรรมและ
ประชาชนในพื.นที�รู้สึกไดถึ้งการเป็นส่วนหนึ� งของสังคมไทย โดยเปิด
พื.นที�      ที�สะทอ้นถึงการส่งเสริมวฒันธรรมที�หลากหลายซึ� งประชาชน
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สามารถสัมผสัได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับปรุงป้ายสัญลกัษณ์
ของทางราชการใหมี้ภาษาถิ�นอยูด่ว้ย   
 

 วตัถุประสงค์ข้อที� 6  เพื�อให้สังคมไทยเกดิการรับรู้ มีความเข้าใจ

ในสถานการณ์ที�เป็นจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 
 1)  เสริมสร้างความเข้าใจกับสังคมไทย และผู้เกี�ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ เพื�อปรับทศันคติและวิธีคิดให้เอื.อต่อ
การอยู่ร่วมกัน โดยสันติวิธี และตระหนักว่าปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ป็นปัญหาร่วมกนัของประเทศ  
 2) เสริมสร้างช่องทางการสื� อสารสองทางผ่านมิติของงาน

ปฏิบัติการข่าวสารและงานมวลชนสัมพนัธ์ของรัฐ โดยใชสื้�อภาครัฐและ
ความร่วมมือของสื� อเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
ตลอดจนเวทีสาธารณะ เพื�อสื�อสารให้สังคมทั.งภายในและภายนอกพื.นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจ   ต่อสถานการณ์ที�เป็นจริงและ
บริบทเฉพาะของพื.นที� รวมทั.ง การจดัการกบัปัญหาตามหลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา รวมทั.งตามแนวทางสันติวิธี เพื�อให้ความรู้ความเขา้ใจและ
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที� เกิดขึ. น ตลอดจน
ส่งเสริมการสะทอ้นความรู้สึกและขอ้ขอ้งใจต่าง ๆ ของประชาชนที�เกี�ยว
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โยงกบัความผิดพลาดในนโยบายของรัฐ และการประพฤติปฏิบติัของ
เจา้หนา้ที�รัฐ 
 3) เปิดพืJนที�การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพืJนฐานของความ

ไว้วางใจซึ�งกนัและกนั โดยใหทุ้กภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นประชาชนในพื.นที� 
ผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนา ภาควิชาการและภาคประชาสังคม  ทั.งในและ
นอกพื.นที�  ไดมี้ส่วนร่วมในระดบัที�ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในเชิง
นโยบายและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  ซึ� งรัฐตอ้งมีความจริงใจ  รับฟังเสียง
ของประชาชนในพื.นที�  และนาํมาดาํเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั  
 

 วัตถุประสงค์ข้อที� 7  เพื�อให้สังคมภายนอกประเทศให้การ

สนับสนุนและมีบทบาทเกืJอกูลการแก้ไขปัญหาโดย 
 1) เพิ�มระดับการปฏิสัมพนัธ์และเสริมสร้างความเข้าใจที�ถูกต้อง

ในการแก้ไขปัญหากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื�อให้

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยเผยแพร่ข่าวสาร ส่งผ่านขอ้มูลพฒันาการ
ของสถานการณ์ความเป็นจริง ตลอดจนความก้าวหน้าของการปฏิบติั
นโยบายการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขเรื� องที�เป็นขอ้สงสัยของสังคม
ภายนอกประเทศอยา่งทนัเวลา ต่อเนื�อง ในโอกาสที�เหมาะสม ทั.งควรให้
ความสําคญักบัการส่งเสริมบทบาทของบุคคลที�ไดรั้บการยอมรับ และมี
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ศกัยภาพในการเขา้ถึงประเทศ และองคก์รเป้าหมาย เพื�อช่วยการสื�อสาร
ความเป็นจริงที�เกิดขึ.น  อนัเป็นการผนึกความสัมพนัธ์ในการสนบัสนุน
และเกื.อกลูการแกไ้ขปัญหา 
 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ ที�สอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ การดาํเนินงานของรัฐบาล 
และการดาํเนินการผา่นกรอบความร่วมมือต่างๆ  
 3) เชื�อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพืJนที�กับสังคม

มุสลิมภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ซึ� งมีวิถี ชีวิตที�
หลากหลาย เพื�อให้คนในพื.นที�ได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ 
ประสบการณ์ และโลกทศัน์ ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
และความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี�ยนแปลงของโลก
ภายนอก พร้อมไปกบัการส่งเสริมกิจการฮจัญ์ให้เป็นสื�อกลางในการ
ติดต่อสัมพนัธ์ กับประเทศโลกมุสลิม และเป็นส่วนสําคัญในการ
สนบัสนุนความร่วมมือแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 วตัถุประสงค์ข้อที� 8  เพื�อสร้างสภาวะแวดล้อมที�เหมาะสมและเอืJอ

ต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง  และการให้

หลกัประกนั  ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี�ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ โดย 
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 1) ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที�มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื�องหลกัการ   เป้าหมาย   และรูปแบบของการ
กระจายอาํนาจ   ที�เหมาะสมบนพื.นฐานความเป็นพหุสังคมของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ที�อยู่ภายใตเ้จตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย และเป็นหลกัสากลที�ไดรั้บการยอมรับ ไม่ใช่เป็นเงื�อนไขนาํไปสู่การ
แบ่งแยกดินแดน โดยเปิดพื.นที�และสร้างสภาวะแวดลอ้มที�มีความเชื�อมั�น 
และเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็น
และพูดคุยของทุกกลุ่มอยา่งรอบดา้น สะทอ้นถึงขอ้กงัวลของประชาชน  
ทุกชาติพนัธ์ุและศาสนา 

 2) ส่งเสริมความต่อเนื�องของกระบวนการพูดคุยเพื�อสันติภาพ 
กบักลุ่มบุคคลที�มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที�เลือกใชค้วาม
รุนแรงต่อสู้กบัรัฐ  ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ� งของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยดาํเนินการอยา่งเป็นเอกภาพและเพิ�ม
ความร่วมมือกบัต่างประเทศ หรือองค์กรที�ไม่ใช่ภาครัฐ เพื�อสนบัสนุน
กระบวนการพดูคุยดงักล่าว 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที� 9  เพื�อให้การดําเนินนโยบายการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีระบบ  มีเอกภาพ  มี
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ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และวางอยู่บนข้อมูลที�ถูกต้อง

และรอบด้าน โดย 

 1 ) จั ด ใ ห้ มี ก ล ไ ก แ ล ะ ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น โ ย บ า ย ที� มี

ประสิทธิภาพและครบวงจร โดยให้มีการจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นนโยบาย จดัตั.งกลไกในรูปคณะกรรมการอาํนวยการนโยบาย
การบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทาํหน้าที�อาํนวยการ
การแก้ไขปัญหาและเป็นเครื� องมือในการขบัเคลื�อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั มีการจดัทาํยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที�สําคญัรองรับ มีการจดัทาํ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณที�สอดคล้องกบักรอบนโยบาย มี
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และให้ความสําคญักบัประสิทธิภาพของ
กระบวนการประเมินผลการดาํเนินตามนโยบาย การใช้จ่ายงบประมาณ
อยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนมีการกาํหนดตวัชี.วดัความสาํเร็จที�ชดัเจน  
 2) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินตาม

นโยบายที�ครอบคลุมพืJนที�และทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง โดยการให้ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั.งในพื.นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สังคมไทยโดยรวม และสังคมโลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง ประเทศเพื�อนบา้น ประชาคมอาเซียน และโลกมุสลิม เขา้มามี
ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที�
สามารถนาํไปเชื�อมโยงกนัได้ในแนวราบ มีช่องทางร้องเรียน ตรวจสอบ 
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ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของภาครัฐ รวมทั.ง มีการสนบัสนุน
งบประมาณเพื�ออาํนวยความสะดวกในการเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกับภาครัฐของภาคส่วนต่างๆ พร้อมไปกับส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานต่างๆ และการสื�อสารกบัคนในพื.นที�  
 3) ส่งเสริม  พัฒนา  และใช้งานการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื�อ

ประกอบ  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้  และ
กระบวนการเรียนรู้  พร้อมไปกบัการประยุกตใ์ช ้องคค์วามรู้ดงักล่าวให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และภูมิสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื�อเป็นพลังสนับสนุนการจัดทํา พัฒนา ประเมิน
นโยบาย และการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ทั. งในระดับยุทธศาสตร์ 
และระดบัยทุธวธีิอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

7. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 เพื�อให้การนํานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้  ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   มีความเป็นเอกภาพและมีการบูรณาการทํางาน
ระหวา่ง      ทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ทาํให้เกิดผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์
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ของนโยบาย จนทาํให้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้     มีความปลอดภยั สงบ 
สันติ จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยที�จะนําไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี.   
 1) หน่วยงานของรัฐและข้าราชการที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจที�ตรงกันในปรัชญา 

ความคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย เพื�อให้การแก้ไขปัญหา
สนับสนุนซึ� งกันและกัน และขบัเคลื�อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
เอกภาพภายใตก้รอบนโยบาย  
 2) ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ มีองคค์วามรู้และการปฏิบติัหน้าที�
อยา่งเขา้ใจ เขา้ถึง วิถีชีวิตของคนในพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยยึด
หลกัการบริหารจดัการที�ดีไดรั้บการยอมรับจากคนในพื.นที� มีการบูรณา
การทาํงานอย่างใกล้ชิด เพื�อให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
พร้อมมีระบบการติดตาม  ประเมินผลการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง   
             3) ทุกภาคส่วนที�มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตาม
นโยบาย เนื�องจากปัญหาจังหวดัชายแดนใต้มีภาคส่วน ที� เกี�ยวข้อง
จาํนวนมากซึ� งต่างมีปัญหา ความตอ้งการ  วิธีคิด และจุดยืนที�แตกต่าง
หลากหลาย การแก้ไขปัญหา ที�ยึดหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกทาํงาน
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หลกัเพียงภาคส่วนเดียว จึงไม่อาจบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายไดโ้ดยง่าย 
แต่ตอ้งใช้การร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมตดัสินใจ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งในลกัษณะของภาคีเครือข่ายทั.งในระดบันโยบายยุทธศาสตร์   
และระดบัปฏิบติัอย่างกวา้งขวางและหลากหลายสอดคล้องกบัปัญหา
และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเด็นปัญหา    
 4)  มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดําเนินตามนโยบาย

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลที�จริงจัง 

ชัดเจน และต่อเนื�อง เพื�อให้ทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้องมีความมั�นใจ มี
เอกภาพทั.งความคิด  ทิศทาง  แนวทาง และการบริหารจดัการ  พร้อม
ผนึกกาํลงัร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา  ตามนโยบาย   
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ผนวก ข 

ยทุธศาสตร์ดา้นความมั�นคงของกองอาํนวยการ 
รักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร 
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ยุทธศาสตร์ที� 1 : การเสริมสร้างความเข้าใจ 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 เงื�อนไขอตัลกัษณ์และความไม่เป็นธรรมในอดีตไม่สามารถ
นาํไปใชพ้ลงัในการขบัเคลื�อนความขดัแยง้และการสร้างความชอบธรรม
ของผูก่้อเหตุรุนแรง 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์   
 1. สร้างความเข้าใจกบัประชาชนในพืJนที� จชต. 
  1.1 เพื�อให้ประชาชนทั�วไป ที�อาศัยอยู่ในพื.นที�จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ และเยาวชนกลุ่มเสี�ยงที�ล่อแหลมในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา โดยการสร้างความเชื�อมั�นในนโยบายการแกปั้ญหาของ
รัฐ และปฏิเสธการใชค้วามรุนแรง รวมทั.งใหค้วามช่วยเหลือดูแลมิให้ถูก
ชกัจูงตกเป็นเครื�องมือของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง 
  1.2 เพื�อให ้ประชาชนที�มีความคิดขดัแยง้กบัรัฐ ประกอบดว้ย 
แกนนาํ กลุ่มปฏิบติัการและแนวร่วมเป็นเป้าหมายหลกั ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ ความหลากหลายทาง
ประเพ ณี  ภา ษ า  ศา ส นา  เ ชื. อช าติ  แล ะวัฒนธ รรม  ไ ม่ยึด ติดกับ
ประวติัศาสตร์หรือเหตุการณ์ในอดีต มีทศันคติที�ดีต่อแนวนโยบายของ
รัฐ หนัมาร่วมมือกบัภาครัฐ 
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 2. สร้างความเข้าใจกับประชาชนนอกพืJนที� จชต. เพื�อสร้าง
ความเขา้ใจในปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาของรัฐให้กบัประชาชน
นอกพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั.งในประเทศและต่างประเทศ โดยแจง้
ให้ทราบขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งชี. แจงขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัสถานการณ์ที�
เกิดขึ.นในพื.นที�และให้เขา้ใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ม่สนบัสนุนการก่อเหตุรุนแรง 
 3. สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศต่อกลุ่มประเทศมุสลิม 

องค์กรระหว่างประเทศ เพื�อสร้างความเขา้ใจกบัต่างประเทศต่อกลุ่ม
ประเทศมุสลิม องค์การระหวา่งประเทศดว้ยการให้ขอ้มูลรวมถึงการนาํ
คณะทูตประเทศต่าง ๆ และองค์กรที� เกี� ยวข้องลงพื.นที� เพื�อให้เห็น
สถานการณ์ความเป็นจริงในพื.นที� 
 

ยุทธศาสตร์ที� 2 : การพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 ประชาชนในพื.นที� จชต. ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและ
ความถนดัของแต่ละบุคคลทาํให้มีปัจจยัพื.นฐานในการดาํรงชีวิตที�ดีขึ.น 
และลดช่องวา่งทางสังคม 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ 
 1. พัฒนาด้านอาชีพ เพื�อส่งเสริมทั.งด้านขอ้มูลความรู้และ
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เงินทุน เพื�อให้ประชาชนในพื.นที�สามารถประกอบอาชีพไดด้้วยตวัเอง
ตามความถนดัของแต่ละคน 
 2. พัฒนาด้านการศึกษา เพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
ทางเลือกที�หลากหลายให้กบัเยาวชนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุ่มเสี�ยงรวมทั.ง
อนุรักษ์/ฟื. นฟูศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นเพื�อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ�น
ฐานบา้นเกิดใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 
 3. พฒันาคุณภาพชีวติ  เพื� อส ร้า งโอกา สให้ ชุมช นเข้าม า
บริหารจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�นของตนเพื�อลดช่องว่างทางสังคมให้
ประชาชนมีความเป็นอยูที่�ดีขึ.นรวมทั.งสุขภาพร่างกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที� 3 : การป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 ผูก่้อเหตุรุนแรงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเครื�องมือและปัจจยัใน
การก่อเหตุรุนแรงและถูกโดดเดี�ยวในที�สุด 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ 

 1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยแทรกซ้อนให้กับชุมชน เพื�อสร้าง
ภูมิคุม้กนัภยัแทรกซ้อนให้กบัชุมชน โดยดาํเนินการร่วมกนั 4 ฝ่าย (ฝ่าย
ปกครอง , ฝ่ายตาํรวจ ,  ฝ่ายทหาร , ภาคประชาชน) โดยการสนบัสนุน
จากคณะกรรมการหมู่บ้านและผูน้ําสี� เสาหลัก (ผู ้นําศาสนา ,  ผู ้นํา
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ทอ้งถิ�น , ผูน้าํตามธรรมชาติ) เพื�อจดัตั.งเป็นหมู่บา้นเขม้แข็งปลอดยาเสพ
ติด ปลอดอิทธิพลและปราศจากธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ� งจะเป็นการตดัสาย
สัมพนัธ์ของแนวร่วม , ผูมี้อิทธิพล , ธุรกิจผิดกฎหมายทาํให้ไม่สามารถ
ใหก้ารสนบัสนุนขบวนการก่อเหตุรุนแรงในพื.นที�ได ้
 2. ตัดการสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื�อตดัการสนบัสนุนผู ้
ก่อเหตุรุนแรงโดยการกดดนัทั.งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มอิทธิพล
ผูก้ระทาํผิดกฎหมายหยุดการกระทาํและไม่ให้การสนับสนุนผูก่้อเหตุ
รุนแรงทุกรูปแบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที� 4 : การดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 สถานการณ์ในพื.นที�ไม่ถูกยกระดับเขา้สู่เวทีสากล โดยไม่มี
ประเด็นเรื�องสิทธิมนุษยชนแบบใหม่ ๆ เกิดขึ.น รวมทั.งสื�อต่างๆ นาํเสนอ
สถานก ารณ์ด้านสิท ธิมนุษย ชนในพื. นที� ใ นทางที� ดี ขึ. นล ดควา ม
หวาดระแวง/เพิ�มความเชื�อมั�นในกระบวนการยติุธรรม 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ 

 1. ขจัดเงื�อนไขที�องค์กรระหว่างประเทศและ NGO เพ่งเล็ง 
เพื�อพฒันาสัมพนัธ์การปฏิบติัการข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ และ
ลดบทบาทของบุคคล/กลุ่มและองคก์รที�พยายามสร้างเงื�อนไข 
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 2. สร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที�ของรัฐ 
เพื�อปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  
 3. สร้างความสัมพันธ์กับสื�อ เพื�อจดักิจกรรมเพื�อให้ทั.งสอง
ฝ่ายรู้จกัซึ� งกนัและกนั 
 4. สร้างความเชื�อมั�นในกระบวนการยุติธรรม เพื�อสร้างความ
เชื�อมั�นในกระบวนการยุติธรรมให้แก่คนในพื.นที�และคนนอกพื.นที� โดย
การชี. แจงความก้าวหน้าของคดีและความรวดเร็วของกระบวนการ
สอบสวน จบักุม ความเป็นธรรมในการดาํเนินการ 
 5. เสริมสร้างอํานวยความเป็นธรรม เพื�อเสริมสร้างอาํนวย
ความเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งหา/ผูต้อ้งสงสัยในกลุ่มคดีความมั�นคง 
 6. สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ประชาชนในพืJนที� เพื�อสร้าง
บรรยากาศความมั�นใจในความปลอดภยัให้ผูที้�อพยพยา้ยถิ�นฐานออกไป
เนื�องจากเหตุการณ์ที�ไม่ปกติตดัสินใจกลบัคืนสู่ถิ�นฐานเพื�อใช้ชีวิตและ
ประกอบอาชีพตามเดิม 
 7. เยียวยาผู้ที�ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื�อให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลที�จาํเป็นต้องดาํเนินการ โดยเฉพาะ
ประชาชนที�อยูใ่นพื.นที�เนื�องจากกระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูต่ามปกติ 
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ยุทธศาสตร์ที� 5 :  การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 สภาพแวดลอ้มมีความปลอดภยัประชาชนในพื.นที�สามารถใช้
ชีวิตไดต้ามปกติ กาํลงัทหารตอ้งยึดมั�นนโยบายของกองทพัโดยปฏิบติั
ตามแนวทางการเมืองนาํการทหาร 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ 

 1. ปรับปรุงมาตรการควบคุมทางการทหาร เพื�อปรับปรุง
มาตรการควบคุมทางการทหารที�ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในดา้นลบ
โดยเร็ว โดยเขม้งวดในเรื�องการปฏิบติัทางทหาร การควบคุมพื.นที� การ
บงัคบัใช้กฎหมาย การคน้หาและทาํลายโครงสร้างฯ การควบคุมวตัถุ
ระเบิด การโดดเดี�ยวและหยดุย ั.งการขยายตวัของผูก่้อเหตุรุนแรง 
 2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังของประชาชน เพื�อสร้างเครือข่าย
มวลชนสอดประสานการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�  
 3. พฒันาและเพิ�มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว  เพื� อพัฒนา
ทั.งในดา้นความรวดเร็วถูกตอ้ง และนาํไปสู่การปฏิบติัการ 
 4. ปลูกฝังให้ยึดมั�นอุดมการณ์ นโยบายและแนวทางการเมือง

นําการทหาร เพื�อใชสื้�อในรูปแบบต่าง ๆ ทาํให้บุคคลเป้าหมายเขา้ใจและ
มีความเชื�อมั�นในอาํนาจรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที� 6 : การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ผลลพัธ์สุดท้ายที�ต้องการ 

 ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือสนบัสนุนการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจงัภายใตก้ารบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ 

 1. บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื�อ
สนบัสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ผนึก
กาํลงัเพื�อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาจากทุกภาคส่วน 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ที�มีความเห็นต่างจากรัฐมีช่องทางแสดง

ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื�อจดัเวทีเสวนา ระดม
ความคิดในหลากหลายแง่มุม และเป็นโอกาสในการชี.แจงทาํความเขา้ใจ
ใหเ้กิดขึ.น 
 3. บูรณาการแผนงาน/โครงการ  เพื�อร่วมมือทาํโครงการของ
ต่างหน่วยงานซึ� งมีความถนัดที�แตกต่างกันทําให้งานสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาบุคลากร เพื�อให้ความรู้ทดลองปฏิบติังานเพื�อให้
กาํลงัพลของทุกภาคส่วนมีขีดความสามารถและ   ประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นทีม 
 5. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที�อย่างต่อเนื�องและ
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เต็มความสามารถ เพื�อดูแลเรื� องสิทธิกาํลังพล ความเป็นอยู่พื.นฐาน 
อบรมใหมี้ความมุ่งมั�นในการปฏิบติัภารกิจ 
 6. นําสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นยาํ 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาของศนูยอ์าํนวยการ 

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ศอ.บต.) 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์หลกั 
 

นอ้มนาํยทุธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลกัรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที� 6 ซึ� งวางไว้

สาํหรับปฏิบติัราชการ 

 

ประกอบด้วย 9 ประเด็นยทุธศาสตร์  ดังนีJ 
ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาการบริหารดว้ยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแกไ้ข

ปัญหาพื.นที�พิเศษ 

ยทุธศาสตร์ที� 2 การเสริมสร้างความเขม้แข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วม
สร้างสนัติสุข 

ยทุธศาสตร์ที� 3 การสร้างพื.นที�และสภาพแวดล้อมเพื�อแสวงหาทางออก
จากความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

ยทุธศาสตร์ที� 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น 

ยทุธศาสตร์ที� 5 การเพิ�มประสิทธิภาพการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ การ
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอาํนวยความ
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

เป็นธรรม การบงัคบัใชก้ฎหมาย การส่งเสริมนาํหลกั
ศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ การเยียวยาและฟื. นฟูผูไ้ด้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์รุนแรง 

ยทุธศาสตร์ที� 6 การเสริมสร้างความเชื�อมั�นและเพิ�มประสิทธิภาพใน
การพฒันาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื.นที� วถีิชีวติและความตอ้งการของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ที� 7 การพฒันาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที�ยว กีฬาและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ยทุธศาสตร์ที� 8 การสื�อสารสร้างความเขา้ใจที�ดีต่อกนั 

ยทุธศาสตร์ที� 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 : การพฒันาการบริหารด้วยการมีส่วน

ร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพืJนที�พเิศษ 

เป้าหมาย 

ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวติที�ดี มีความเป็นธรรม ไม่
หวาดระแวง และจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความเจริญรุ่งเรือง 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา” 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที� 6  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั. งในด้านการบริหารและการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เพื�อให้ทุกภาคส่วนไดบู้รณาการและมีส่วนร่วมในการบริหาร การ
พฒันาและการแก้ปัญหา จชต. ปรับปรุงพัฒนากฎ ระเบียบให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในพื.นที� และส่งเสริมการกระจายอาํนาจ
ให้ทอ้งถิ�น ที�รู้คน รู้พื.นที� รู้ปัญหาความตอ้งการต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
ไดแ้กปั้ญหาของตนเอง 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 

1. นอ้มนาํหลกัรัฐประศาสโนบายของลน้เกลา้รัชกาลที� 6 ขอ้ที� 1 ที�ได้
ทรงฯ วางไวว้า่ “วิธีปฏิบัติการอย่างใด เป็นทางให้พลเมืองรู้สึกเห็น
ไปว่าเป็นการเบียดเบียนกดขี#ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไข
เสียทันที  การใดจะจัดขึ(นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของ
อิสลาม หรือยิ#งทาํให้เห็นเป็นการอุดหนุนศาสนามหมัดได้ยิ#งดี”  มา
ใชใ้นการปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคดัเลือกเจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติังานใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้เป็นไปตามหลกัรัฐประศาสโนบายของ
รัชกาลที� 6 และส่งเสริมให้มีการบรรจุแต่งตั.งผูมี้ภูมิลาํเนาในพื.นที�
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�รัฐ รวมทั.ง
สร้างขวญักาํลงัใจสาํหรับเจา้หนา้ที�ของรัฐที� 

3. ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลงโทษเจ้าหน้าที� ที�
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4. จดัตั.งสถาบนั เพื�อทาํหน้าที�พฒันาบุคลากรให้เขา้ใจอย่างถ่องแท้
ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั.ง
การจดัการโครงการบริหารจดัการจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั.งด้าน
บริหารบุคลากร อาคารสถานที�ใหเ้หมาะสม 
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5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขบัเคลื�อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ  

7. การบริหาร การพฒันา และการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มีการบูรณาการการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั. งงบประมาณ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกนั โดย
คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื.นที� วฒันธรรม ประเพณี และ
ความตอ้งการของประชาชนทุกภาคส่วน 

8. นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจดัการ การ
พฒันา และติดตามประเมินผล รวมทั.งการส่งเสริมการศึกษาวิจยั
เพื�อพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

หมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข 

เป้าหมาย 

หมู่บา้น และชุมชนมีความเขม้แขง็ ประชาชนมีความปลอดภยั 

 ลดความหวาดระแวง มีความปรองดอง และมีสันติสุข 

วตัถุประสงค์ 

เพื�อใชพ้ลงัครอบครัว พลงัมวลชน ผา่นผูน้าํหมู่บา้น และผูน้าํชุมชนร่วม
สร้างความปลอดภยั และความรักความสามคัคีปรองดอง ชุมชน/หมู่บา้น 

มีความเขม้แขง็และมีความสุข 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุนผูน้าํศาสนา ผูน้าํหมู่บา้น/ชุมชน ทั.งผูน้าํทอ้งที� 
ผูน้าํทอ้งถิ�น ผูน้าํจิตวญิญาณผูน้าํสตรี ผูน้าํเยาวชน พลงัมวลชนให้มี
บทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพ    ให้มี
รายได ้รวมถึงการปกป้องคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชนใน
พื.นที� 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

2. สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ�นร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บา้น
จดัตั.งกลุ่มเยาวชน เพื�อทาํกิจกรรมดา้นสันติสุขในชุมชน 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมให้องคก์ร คณะกรรมการหมู่บา้น วดั มสัยิด 
เป็นองคก์รในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื.นที� 

4. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภยัพื.นที�เศรษฐกิจ
ชุมชนเมืองใหป้ลอดภยัจากเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิด
พร้อมกนัหลายจุด 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนมาตรการรักษาความปลอดภยัในหมู่บา้น/ชุมชน 
ศาสนสถาน ศาสนบุคคล บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพื.นที�
เสี�ยงเพื�อลดจาํนวนการก่อเหตุลง  

6. ส่งเสริมสนบัสนุนใหภ้าคประชาสังคม สถาบนัการศึกษาพูดคุยและ
รับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียในการศึกษารูปแบบการ
ปกครองทอ้งถิ�นในรูปแบบพิเศษที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของพื.นที�
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ      
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 : การสร้างพืJนที�และสภาพแวดล้อมเพื�อ

แสวงหาทางออกจากความขดัแย้งโดยสันติวธีิ 

เป้าหมาย 

จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้พื.นที�สร้างสรรคส์ันติภาพเพื�อเป็นเวทีเสรีสําหรับ
การแลกเปลี�ยนของผูที้�มีความเห็นต่าง สร้างการมีส่วนร่วมในการลด

แกไ้ข ฟื. นฟู และป้องกนัปัญหาหรือความขดัแยง้ รวมทั.งการฟื. นฟูให้
ความเป็นธรรม เพื�อลดความโกรธแคน้ชิงชงั นาํสู่ความสันติ 

วตัถุประสงค์ 

ตดัวงจรการใชค้วามรุนแรงโดยเปิดพื.นที�สันติภาพใหก้บัผูมี้ความเห็น
ต่างกบัรัฐมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดว้ยสันติวธีิ 

กลยุทธ์ 

1. เผยแพร่แนวคิด ทฤษฎีด้านสันติวิธีและองค์ความรู้ในการจดัการ
ความขดัแยง้โดยสันติวิธีให้กับเจ้าหน้าที�ภาครัฐและองค์กรภาค
ประชาชนใหเ้ป็นกระแสหลกัในการสร้างสังคมสันติวธีิ 
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แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

2. รณรงคป์รับทศันคติและความคิด ความเชื�อของผูที้�มีความเห็นต่าง
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื�อสันติภาพ
โดยไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัจากรัฐอยา่งทั�วถึง  

3. สร้างพื.นที�ที�มีสภาวะแวดลอ้มเหมาะสม และเอื.อต่อการพูดคุยของผู ้
เห็นต่างร่วมทั.งรับทราบปัญหาและความตอ้งการของผูเ้สียหาย ผู ้
ได้รับผลกระทบ เพื�อ เสริมสร้างความเข้าใจ และลดความ
หวาดระแวง และตระหนกัถึงคุณค่าของการอยูร่่วมกนั ภายใตค้วาม
หลากหลายของวถีิชีวติ สังคม วฒันธรรม 

4. ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ ต่อผูมี้ความเห็นต่างกบัรัฐ ที�
ประสงค์ร่วมกันแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั.งการ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย อาํนวยความเป็นธรรม เยียวยา ฟื. นฟูด้าน
จิตใจ แก่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการดาํเนินการตามกระบวนการ
ยติุธรรม และอื�นๆ  

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที� รัฐ ประชาชนและ
ผู ้ประกอบการภาคเอกชน ได้ตระหนักและเคารพคุณค่าของ
ลกัษณะเฉพาะ ทางศาสนา วฒันธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื.นที� เพื�อขจดัและป้องกนัเงื�อนไขที�จะนาํไปสู่ความรุนแรงได ้

6. จดัตั. งและสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ประชาชนเพื�อเป็น
แกนกลาง ในการขบัเคลื�อนกิจกรรม แลกเปลี�ยนวฒันธรรม เปิด
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

พื.นที�สร้างการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติ
วธีิอยา่งต่อเนื�องทั.งในและต่างประเทศ     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา 

ศิลปะ พหุวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ท้องถิ�น 

เป้าหมาย 

ประชาชนไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพอยา่งทั�วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัศาสนา มีศกัยภาพดา้นภาษาอยา่งหลากหลาย มี

ความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อเสริมสร้างคุณภาพประชาชนด้วยการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรมที�สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 

2. เพื�อพฒันาศกัยภาพประชาชนอย่างหลากหลาย ทั.งภาษาไทย ภาษา
อาหรับ ภาษามลาย ูและภาษาต่างประเทศที�สาํคญั 

3. เพื�อให้ประชาชนในพื.นที�มีส่วนร่วมในการฟื. นฟู อนุรักษ์ศิลปะ 
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ท้องถิ�นให้ครอบคลุมทุกพื.นที�  และอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งมีความสุข 
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แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 

1. พฒันาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงพฒันาบุคลากร พฒันาสื�อและ
เทคโนโลยี พฒันาอุทยานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ�นที�
ส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาอยา่งทั�วถึง 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนา
อิสลาม และศาสนาอื�นๆ เพื�อนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ส่งเสริม
การเรียนรู้สันติศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบทบาทขององค์กรทาง
ศาสนามีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อตั
ลกัษณ์วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิ�น และสร้างสันติสุขใน
พื.นที� 

3. ฟื. นฟู  อนุรักษ์  รักษาและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ 
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิ�นดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้เป็นพลงัสร้างสรรค์พหุ
วฒันธรรม   

4. พฒันาศกัยภาพการใช้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามลายู ภาษา
อาหรับ และภาษาต่างประเทศที�สาํคญั 

5. พัฒนาการบริหารจัดการพื.นที�  โดยการจัดตั. งวิทยาลัยอิหม่าม 
มหาวิทยาลยัอิสลามของรัฐ การจดัตั.งสํานักงานวฒันธรรมอาํเภอ 
การศึกษาตามอธัยาศยัสําหรับคนไทยในประเทศมุสลิม รวมถึงการ
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

พฒันาระบบบริหารกิจการฮจัญ์และกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพื.นที� 

6. สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนในการพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ที�
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต เชื�อมโยงกบัประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : การเพิ�มประสิทธิภาพการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การ

อาํนวยความเป็นธรรม  การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนํา

หลกัศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

การเยยีวยาและฟืJ นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 

เป้าหมาย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาค ทั�วถึง 
เสริมสร้างศกัยภาพการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และ

การเยยีวยาฟื. นฟูผูเ้สียหายผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 
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แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อพฒันากระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัและยุติธรรมทางเลือก
ให้มีประสิทธิภาพในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสอดคล้องกบั
ความเป็นจริงในพื.นที�  

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั.นตอน และ
ส่งเสริมให้มีกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเฉพาะตามหลัก
ศาสนา (จัดตั. งแผนกคดีครอบครัวและมรดกอิสลามขึ. นในศาล
ยติุธรรม) 

3. ช่วยเหลือเยียวยา ฟื. นฟูผู ้เสียหาย และผู ้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใหมี้คุณภาพชีวติ ที�ดีขึ.นและมีความยงัยนื 

กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัให้สอดคลอ้ง

กับสภาพปัญหาความเป็นจริงในพื.นที� ตลอดจนส่งเสริมการนํา

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาสนบัสนุนในการทาํงานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

2. พฒันาและเพิ�มประสิทธิภาพของกลไกในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนให้เขม้แข็ง รวมทั.งการให้ประชาชนเขา้ถึงความเป็น

ธรรมไดง่้าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ทุกเรื�อง 

3. ปฏิรูป และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั�งให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และวถีิชีวติของประชาชนในพื.นที� 

4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกให้

เขม้แข็งโดยส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขใน

พื.นที�โดยเฉพาะมิติดา้นศาสนา 

5. พฒันาระบบ และแนวทางปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดให้สอดคล้องกบั

สภาพปัญหาวิถีชีวิตของประชาชน และเอื.อต่อการแกไ้ขปัญหาใน

พื.นที� 

6. พฒันาระบบการช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อย่าง

ทั�วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ้ 
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แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 : การเสริมสร้างความเชื�อมั�นและเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกจิ ให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของพืJนที� วถิีชีวติและ ความต้องการของประชาชน 

เป้าหมาย 

นาํเทคโนโลยช่ีวยสร้างมูลค่าเพิ�มของผลผลิตทางการเกษตรใหมี้รายได้
เพิ�มขึ.น สร้างงาน สร้างอาชีพ พฒันาศกัยภาพของพื.นที�ในฐานะประตูสู่

อาเซียนโดยส่งเสริมภาคประชาชนเป็นผูค้า้และลงทุน 

วตัถุประสงค์ 

พฒันาเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื.นที� วถีิชีวติ และความ
ตอ้งการของประชาชนและลดอตัราการวา่งงานลงอยา่งต่อเนื�อง 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจาํถิ�น 
(ยางพารา ปาล์มนํ. ามนั และไมผ้ล) และการส่งเสริมการประมงซึ� ง
เป็นอตัลกัษณ์ประจาํถิ�น โดยน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

และเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนใน
พื.นที� 

2. ส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร ปศุสัตว ์อุตสาหกรรม การคา้ การ
ลงทุน การบริการและระบบโครงสร้างพื.นฐาน (Logistic) สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

3. เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย ์และ
การบริการใหคุ้ม้ค่ากบัการพฒันาที�ย ั�งยนืในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. สร้างมูลค่าเพิ�ม (Value added) ในสินค้าและบริการให้เป็น
เอกลกัษณ์ประจาํถิ�นของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กําหนดมาตรการพิเศษที� เหมาะสม เพื�อใช้เป็นเครื� องมือในการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 7 : การพฒันาสังคม  คุณภาพชีวิต  การ

ท่องเที�ยว กฬีาและผู้ด้อยโอกาส 

เป้าหมาย 

พฒันาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ส่งเสริมการท่องเที�ยวและศกัยภาพดา้นการกีฬา 
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วตัถุประสงค์ 

ทรัพยากรบุคคลมีความสาํคญัต่ออนาคตของพื.นที� จึงตอ้งพฒันาใหมี้สุข
ภาวะที�ดี รวมทั.งไดรั้บการพฒันาความสามารถดา้นการกีฬาและส่งเสริม

การท่องเที�ยวตามศกัยภาพของพื.นที�  

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม ป้องกนั แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายผูด้้อยโอกาส ผู ้

ไดรั้บผลกระทบ รวมทั.งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย

ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 

2. ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั�งยืน โดยใช้ศาสนา กีฬา 

แพทย ์สาธารณสุข และครอบครัวเขม้แขง็ 

3. จัดตั. งสถาบันหรือโรงเรียน หรือสถานพยาบาลเฉพาะสําหรับ

เยยีวยาหรือฟื. นฟูผูด้อ้ยโอกาส และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ 

4. สนบัสนุนให้ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บบริการสวสัดิการสังคมอยา่งทั�วถึง

และเท่าเทียม 
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5. สนบัสนุนและส่งเสริมกีฬาดา้นการจดักิจกรรมการแข่งขนั อุปกรณ์

กีฬา และสนามกีฬา ทั.งกีฬาสากลและกีฬาพื.นบา้นให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของพื.นที�อยา่งครบวงจร 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์และทางวฒันธรรม

ของพื.นที�ทั. งด้านการพฒันาบุคลากร แหล่งท่องเที�ยว ขอ้มูลและ

สร้างภาพลกัษณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 8 : การสื�อสารสร้างความเข้าใจที�ดีต่อกนั 

เป้าหมาย 

ประชาชนมีการรับรู้ที�ถูกตอ้งและมีความเขา้ใจที�ดีต่อกนัเพื�อคืนสันติสุข
สู่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

วตัถุประสงค์ 

เพื�อส่งเสริมการสื�อสาร สร้างความเขา้ใจที�ดีและรับผดิชอบร่วมกนัใน
การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กลยุทธ์ 

1. เปิดเวทีแสวงหาความจริงร่วมกันกับประชาชนในพื.นที�  โดยให้
หน่วยงานด้านสื�อสารมวลชนทั.งภาครัฐและเอกชน รับฟังข้อมูล 
ขอ้เทจ็จริงจากชุมชน เพื�อนาํเสนอต่อสาธารณะ 

2. เปิดช่องทางการสื�อสารทุกรูปแบบจากรัฐสู่สาธารณชน และการ
เชื�อมโยงเครือข่ายการสื�อสารสองทางร่วมกันกบัทุกภาคส่วนให้
สอดคล้องกับสภาพพื.นที�  วิถีชีวิต เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั.งดา้นภาษาไทย มลาย ูองักฤษ และภาษาอาหรับ 
รวม ทั. ง กา รสื� อส ารสังค มออนไล น์อย่า ง มีจ ริย ธรรม  และ มี
จรรยาบรรณ  

3. ส่งเสริมบทบาทและศกัยภาพของสื�อบุคคลที�ไดรั้บการยอมรับ และ
มีศกัยภาพในการเขา้ถึงประชาชนในพื.นที� ผูบ้ริหารระดบัประเทศ 
องค์กรระหว่างประเทศ อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

4. ให้ประชาชนมีโอกาสใช้ช่องทางการสื�อสารทุกรูปแบบ เพื�อการ
เสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ความเป็นจริงที�เกิดขึ. นด้วยความ
รับผิดชอบร่วมกัน และส่งเสริมการพูดคุยเพิ�มขึ. นอย่างต่อเนื�อง 
รวมทั.งการสร้างสื�อเชิงบวก และเปิดพื.นที�ในการเสนอสื�อให้แก่
เยาวชนมากขึ.น 
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5. รับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม และติดตามการแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนอยา่งกวา้งขวางขึ.น 

 

ยุทธศาสตร์ที� 9 : การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 

ใชพ้ลงักลุ่มประเทศโลกมุสลิมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม กีฬา และการพฒันาเศรษฐกิจของพื.นที� ใชศ้กัยภาพของการ

เป็นผูรู้้ภาษามลายนูาํสังคมไทยสู่กลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียนเพื�อ
การคา้ การลงทุน 

วตัถุประสงค์ 

เพื�อใชศ้กัยภาพของประชาชนที�นบัถือศาสนาอิสลามและใชภ้าษามลายู
เชื�อมโยงกบัโลกมุสลิมใหร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันาการศึกษา 

ศาสนา และเศรษฐกิจของพื.นที� 
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กลยุทธ์ 

1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที� ถูกต้องให้กับประเทศในโลกมุสลิมและ
ต่างประเทศ มีความเขา้ใจและสนับสนุนการพฒันา รวมทั.งการ
แก้ไขปัญหาในพื.นที�ในแนวสันติวิธี เพื�อไม่ให้มีการยกปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นประเด็นสากลในเวทีระหว่างประเทศ 
อาทิ องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) สหประชาชาติ เป็นต้น 
รวมทั. งอาศัยความร่วมมือของประเทศประชาคมอาเซียน ซึ� งมี
บทบาทสาํคญัใน OIC  อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นตน้  

2. พฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี�ยนนักเรียนทุนจากจงัหวดั
ชายแดนภาคใตก้บัประเทศในโลกมุสลิม เพื�อจะเป็นกาํลงัสําคญัใน
การในการพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของ จชต. 

3. ในมิติทางศาสนา สนับสนุนผูน้ําศาสนาในโลกมุสลิมซึ� งเป็นที�
ยอมรับในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาให้ความรู้หลกัการศาสนาอิสลาม
เพื�อการแกไ้ขปัญหาของพื.นที� ซึ� งปฏิเสธการใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ 

4. ใช้ศกัยภาพของคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�ประสบความสําเร็จ
ซึ� งพาํนักอยู่ในต่างประเทศ และสนบัสนุนคนไทยที�พาํนักอยู่ใน
ประเทศมุสลิมเป็นเครือข่ายหรือเป็นทูตวฒันธรรม ซึ� งจะมีส่วนใน
การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ อาทิ การอบรมให้ความรู้ดา้นมคัคุเทศก์แก่ผูที้�พูด
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ภาษาอาหรับและภาษามลายูได้ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวจาก
ประเทศโลกมุสลิม โดยเฉพาะตลาดสุขภาพ ซึ� งกลุ่มลูกค้าจาก
ประเทศตะวนัออกกลางนิยมเดินทางมารักษาทางการแพทยแ์ละพกั
ฟื. นเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศ
อาเซียน ภายใตห้ลกัการ “หนึ�งฐานการผลิต หนึ�งตลาด” ผา่นกรอบ
ความร่วมมือทวิภาคีไดแ้ก่ กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาร่วมสําหรับ
พื.นที�ชายแดนไทย- มาเลเซีย (JDS) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ต่าง ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือสามเหลี�ยมเศรษฐกิจ ไทย-มาเลเซีย-
อินโดนีเซีย (IMT-GT) เป็นตน้       

 

หลักรัฐประศาสโนบายสําหรับมณฑลปัตตานี พ.ศ.2466 ซึ�งได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วางไว้สําหรับปฏิบัติราชการใน

มณฑลปัตตานีโดยพระราชหัตถเลขาที�  3 /78  ลงวันที�  6 

กรกฎาคม 2466 

ข้อ 1   ระเบียบการหรือวธีิการปฏิบติัการอยา่งใด เป็นทางใหพ้ลเมืองรู้สึกเห็นไปวา่
เป็นการเบียดเบียนกดขี�ศาสนาอิสลาม ตอ้งยกเลิกและแกไ้ขเสียทนัที การ



 

 

 

 
 

118 

แนวทางการขบัเคลื�อนนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

ใดจะจัดขึ. นต้องอย่าขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ�งทําให้เป็นการ
อุดหนุนศาสนามหมดัไดย้ิ�งดี 

ข้อ 2   การกะเกณฑ์อย่างใดๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือพลีย่างใดๆ ก็ดี  เมื�อ
พิจารณาโดยส่วนรวมเทียบกัน  ต้องอย่าให้พลเมืองในแว่นแควน้ของ
ต่างประเทศ  ซึ�งอยูใ่กลเ้คียงติดต่อกนันั.นตอ้งเกณฑต์อ้งเสียอยูเ่ป็นธรรมดา 
เมื�อพิจารณาเทียบกนัแต่เฉพาะอยา่ง  ตอ้งอยา่ให้ยิ�งหยอ่นกวา่กนัจนถึงเป็น
เหตุใหเ้สียหายในทางปกครอง 

ข้อ 3    การกดขี�บีบคั.นแก่เจา้พนกังานของรัฐบาล เนื�องแต่การใชอ้าํนาจในทางที�
ผิดมิเป็นธรรมก็ดี เนื�องจากหมิ�นหลู่ดูแคลนพลเมืองชาติแขกโดยฐานที�เป็น
คนต่างชาติก็ดี  เนื�องแต่การหน่วงเหนี�ยวชกัชา้ในกิจกรรมตามหน้าที�เป็น
เหตุให้ราษฎรเสียความสะดวกในทางหาเลี. ยงชีพก็ดีพึงต้องแก้ไข
ระมัดระวงัมิให้เกิดขึ. น  เมื�อเกิดขึ. นแล้วต้องให้ผู ้ทําผิดรองรับผลตาม
ความผิดโดยยติุธรรม  ไม่ใช่สกัแต่วา่จดัการกลบเกลื�อนใหเ้งียบเสียไป  เพื�อ
จะไวห้นา้สงวนศกัดิI ของขา้ราชการ 

ข้อ 4    กิจการใดๆ ทั.งหมดอนัเจา้พนกังานจะตอ้งบงัคบัแก่ราษฎรตอ้งระวงัอยา่ให้
ราษฎรตอ้งขดัขอ้งเสียเวลาเสียการในทางหาเลี.ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้
จะเป็นการจาํเป็นโดยระเบียบการก็ดี เจา้หน้าที�พึงสอดส่องแกไ้ขอยู่เสมอ
เท่าที�สุดจะทาํได ้

ข้อ 5    ขา้ราชการที�แต่งตั.งออกไปประจาํตาํแหน่งในมณฑลปัตตานีพึงเลือกเฟ้นแต่
คนที�มีนิสัยซื�อสัตย ์สุจริต สงบเสงี�ยมเยือกเยน็ ไม่ใช่สักแต่ว่าส่งไปบรรจุ
ให้เต็มตาํแหน่งหรือส่งไปเป็นทางลงโทษเพราะเลว เมื�อจะส่งไปตอ้งสั�ง
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การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

สอนชี.แจงให้รู้ลกัษณะทางการ อนัพึงปฏิบติัระมดัระวงัโดยหลกัที�กล่าวไว้
ในขอ้ 1 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งบนนั.นแลว้  ผูใ้หญ่ในท้องที�พึงสอดส่องฝึกฝน
อบรมกนัต่อๆไปในคุณธรรมเหล่านั.นเนื�องๆ ไม่ใช่แต่คอยให้พลาดพลั.งลงไป
ก่อน แลว้จึงวา่กล่าวลงโทษ 

ข้อ 6    เจ้ากระทรวงทั. งหลายจะจดัวางระเบียบอย่างใดขึ.นใหม่  หรือบงัคบัการ
อยา่งใดในมณฑลปัตตานี  อนัจะเป็นทางพาดพาลถึงสุขทุกขข์องราษฎรก็
ควรพิจารณาเหตุผลแกไ้ขหรือยบัย ั.ง  ถา้ไม่เห็นดว้ยว่ามีมูลขดัขอ้งก็ควร
หารือกบักระทรวงมหาดไทย  แมย้งัไม่ตกลงกนัในระหวา่งกระทรวง ก็ขึ.น
นาํความขึ.นกราบบงัคบัทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระ
บรมราชวนิิจฉยั 

 
 
 
 
 
 
 




