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๑. ความน�ำ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
จัดท�ำขึ้น ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔ ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท�ำนโยบายดังกล่าวเสนอ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
คณะรัฐมนตรีนำ� เสนอรัฐสภาเพือ่ ทราบตามล�ำดับ โดยก�ำหนดให้มเี นือ้ หาของนโยบาย
ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านการพัฒนา และด้านความมัน่ คง รวมทัง้ ให้นำ� ความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนมาประกอบการจัดท�ำนโยบายให้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และ
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
การจัดท�ำนโยบายครัง้ นี้ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้ใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ นักวิชาการในพื้นที่และในส่วนกลาง ผู้น�ำและผู้แทนศาสนา ภาคประชาสังคม
ภาคสื่อสารมวลชน สตรีและเยาวชน และผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ประกอบกับข้อมูล
เอกสารวิชาการ การเข้าร่วมรับฟังในเวทีสมั มนาทีเ่ กีย่ วข้อง และการติดตามประเมินผล
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
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โดยสรุปแล้ว นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้
ยังรักษาแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหา
โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างเอกภาพ และการบูรณาการของทุกหน่วยงาน
ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไป
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ การก�ำหนดให้กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับความต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพื่อที่จะท�ำให้การพูดคุยเป็นส่วนส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และให้ความส�ำคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่
๒. สถานการณ์
ในอดีต สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ถูกน�ำมาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ รวมทั้ง ประชาชนมี
ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิถีชีวิตเพื่อด�ำรงอยู่ในสังคมไทยภายใต้
ความเข้าใจ และการยอมรับบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว อนึ่ง การใช้
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากคนกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีอดุ มการณ์แตกต่าง
จากรัฐ มีความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด�ำเนินงานของ
ภาครัฐ จึงน�ำมาเป็นเงื่อนไขขยายผล และต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง ส่งผลท�ำให้เกิด
บรรยากาศความกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
รวมทั้ง ยังส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
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ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างแท้จริงของคนบางกลุ่ม ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรม
ในการก่อเหตุรนุ แรง ส่งผลให้ประชาชนมีความหวาดระแวง และไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
จากการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั บางคน ในขณะทีก่ ารพัฒนาพืน้ ทีท่ งั้ ในเรือ่ งของการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
รวมถึง การบริหารจัดการของภาครัฐทีข่ าดเอกภาพ และการบูรณาการ การท�ำงานร่วมกัน
อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบดังกล่าว
ปัจจุบัน สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง
แต่ยงั มีความรุนแรงและความไม่สงบต่อเนือ่ ง และยังคงน�ำปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพนั ธุ์
ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรม
ในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗
จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงอย่างยิ่ง ด้วยเป็นปัญหาความรุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อน
และเชือ่ มโยงกันใน ๓ ระดับ คือ ๑) เงือ่ นไขระดับบุคคล ซึง่ เกิดจากกลุม่ ทีม่ อี ดุ มการณ์
แตกต่างจากรัฐ การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้
ความรุนแรงอันมีเหตุจากความแค้นและความเกลียดชัง ๒) เงือ่ นไขระดับโครงสร้าง คือ
โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอ�ำนาจแล้วก็ตาม
แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบตั ิ และขาดอ�ำนาจในการบริหารจัดการท้องถิน่ ของตนเอง
อย่างแท้จริง และ ๓) เงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูในพื้นที่บางส่วน
รู้สึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
บางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติ ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
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และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้คนในพื้นที่บางส่วน ยอมรับหรือ
เห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ
หยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้าง เพือ่ สร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้
เพื่อเป้าหมายของตน
นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลก
ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับตัวและการรักษาอัตลักษณ์ให้กา้ วไปพร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว อีกทั้ง การเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ คือ ปัญหายาเสพติดใน
หมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจน ยังมี
ปัจจัยเสริมทีเ่ ป็นแรงหนุน คือ กระแสจากภายนอก อาทิ กระแสท้องถิน่ นิยม กระแสการต่อสู้
ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิ
ทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาข้างต้นมีความซับซ้อน
มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ทีผ่ า่ นมา ได้รบั การยอมรับ
จากทุกภาคส่วน จึงท�ำให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความก้าวหน้าตามล�ำดับ ภาครัฐมีการปรับเปลีย่ นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดระบบการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
และด้านการพัฒนา ให้มคี วามสอดคล้องกันมากขึน้ ปรับกลไกการบริหารให้มเี อกภาพ
มีการบูรณาการงบประมาณแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย
และการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ มีความคืบหน้าทีช่ ดั เจน คือ การเปิดเวทีพดู คุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน กล้าแสดงออก
และเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่รัฐมีการปรับตัว พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความทุ่มเทต่อการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น จนทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�ำคัญ คือ การแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การสร้างเอกภาพ
และการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับเรื่องเอกภาพและการบูรณาการการด�ำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ท�ำให้อุปสรรคในเรื่องการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นเอกภาพ เริม่ มีทศิ ทางทีช่ ดั เจน และมีแนวโน้ม
ทีด่ ขี นึ้
ในระยะต่อไป มีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีขึ้น คือ
๑) ภาครัฐมีทิศทางและพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และ
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพืน้ ทีโ่ ดยตรง ๒) การเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพืน้ ทีข่ องภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม สตรีและเยาวชนเพิ่มขึ้น ๓) นานาชาติและองค์การต่างประเทศ
มี ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
๔) กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มีความต่อเนื่อง และ ๕) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสส�ำคัญของพื้นที่
เนือ่ งจาก พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มคี วามได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ รวมทัง้ มีจดุ แข็ง
ในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม ทรัพยากร และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะน�ำ
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๓. กรอบแนวคิดของนโยบาย
เพื่อให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะต่อไป
มีทิศทางชัดเจนและต่อเนื่องจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถน�ำไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรองรับอย่างเหมาะสม รวมถึง
ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงก�ำหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี้
		 ๓.๑ การยึดมัน่ ในหลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวธิ ี ด้วยการแปรเปลีย่ น
ความขัดแย้งจากการใช้แนวทางรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี
		 ๓.๒ การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
		 ๓.๓ การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของสังคมพหุวฒ
ั นธรรมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่
		 ๓.๔ การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและ
เคารพในกติการะหว่างประเทศ
๔. วิสัยทัศน์
“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง
วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”
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๕. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและตรงกับสภาพปัญหา กรอบแนวคิด
และวิสัยทัศน์ จึงได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวม ๖ ข้อ ดังนี้
		
๑) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความ
ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
		
๒) เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
		
๓) เพือ่ ให้สงั คมไทยและสังคมในพืน้ ที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
		
๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
ในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
		 ๕) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้ามามีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
		
๖) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกือ้ กูลการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๖. นโยบาย
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๑ เพือ่ ให้จงั หวัดชายแดนภาคใต้มคี วามปลอดภัย สงบสันติ
มีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกัน ปราศจากเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดย
		
๑) เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น
ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุม่ อิทธิพลในพืน้ ที่ ตลอดจนให้มพี นื้ ทีป่ ลอดภัย ลดพืน้ ที่
เขตอิทธิพลของกลุม่ ผูก้ อ่ ความรุนแรง โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และหมูบ่ า้ น มีการคุม้ ครองความปลอดภัย และเฝ้าระวังอันตราย
ของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ และชุมชนเสี่ยง
		 ๒) พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน มุง่ เน้นการรวบรวม
ข้อมูล และการพิสูจน์ทราบประเด็นปัญหาที่ยังก่อให้เกิดเงื่อนไขทางลบในพื้นที่
โดยเน้นฐานการข่าวจากแหล่งงานมวลชน งานการข่าวเชิงป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายข้อมูลการข่าวไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในทุกระดับได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
		
๓) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับ
ประชาชน โดยให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทุกฝ่ายให้มจี ติ ส�ำนึก
ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมในเชิงสันติ เคารพสิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ พัฒนาทักษะการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และทักษะ
วัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างสม�่ำเสมอ
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๔) เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนให้เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยการอ�ำนวยกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ น�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษโดยไม่มี
เหตุละเว้น เพือ่ ขจัดเงือ่ นไขความไม่ยตุ ธิ รรมทุกรูปแบบ พัฒนากฎหมายทีส่ อดคล้องกับ
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ในพื้นที่ สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม พัฒนา
ระบบงานยุตธิ รรมชุมชนและกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก เร่งรัดค้นหาความจริงในคดี
หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยให้ได้ข้อยุติ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
		
๕) ขจัดเงือ่ นไขและสาเหตุทสี่ ง่ ผลให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความรูส้ กึ
แตกแยก หรือความไม่เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ สร้างความรูส้ กึ และบรรยากาศ
ที่มีความสุข และมีศักดิ์ศรี
		 ๖) สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกระดับ โดยพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเยียวยา ให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเยียวยา ป้องกันไม่ให้มกี ารแสวงและเอือ้ ประโยชน์
ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมกลุ่มสตรี และภาคประชาสังคมเข้ามา
มีบทบาทในกระบวนการเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วย

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๒  เพือ่ พัฒนาการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายในพืน้ ที่ ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
		
๑) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการ
ของรัฐที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ที่ และเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
		
๒) สนับสนุนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระดับที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติอย่างแท้จริง
		
๓) ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ บทบาทการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ของสตรี เด็ก และเยาวชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพืน้ ทีท่ กุ มิตอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยพัฒนาการใช้ศกั ยภาพในเชิงสันติและสร้างสรรค์
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเสริมสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคมบนพื้นฐาน
ของหลักสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงและชาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
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วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๓ เพือ่ ให้สงั คมไทยและสังคมในพืน้ ทีย่ อมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
		
๑) ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคม
พหุวฒ
ั นธรรมอย่างมีเกียรติ ศักดิศ์ รี และเท่าเทียมกัน โดยเคารพคุณค่าของทุกศาสนา
และชาติพันธุ์ ให้ความส�ำคัญกับภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาของท้องถิ่น ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนตามหลักการที่ดีงามของศาสนา
		
๒) ส่ ง เสริ ม กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
ทุกฝ่าย เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจลึกซึง้ ยอมรับและเห็นในคุณค่าของอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน และคัดสรรข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในประเด็น
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีจิตอาสาพร้อมเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
และมีการจัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
		
๓) ส่งเสริมให้การด�ำเนินวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ทุกศาสนาเป็นไปโดยไม่มีอุปสรรค โดยปรับทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ปรับหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อเสรีภาพการด�ำเนินชีวิตตามหลักศาสนา
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม และทุกฝ่ายต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจ และยอมรับ
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อท�ำให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย
		
๔) เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับ
ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละสังคมไทย ให้อยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติ พร้อมผนึกก�ำลังแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยเปิดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สาร เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับสถานการณ์
ความเป็นจริงในพืน้ ที่ และแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติบนความแตกต่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก และเยาวชนต่างศาสนา
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เกิดความเสมอภาค
และเป็นธรรมในสังคมอย่างทัว่ ถึง ให้เป็นพืน้ ทีน่ า่ อยู่ น่าท่องเทีย่ ว และน่าลงทุน โดย
		
๑) พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
พื้นที่อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้น�ำทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และ
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ทีส่ อดคล้อง
กับวิถชี วี ติ และความต้องการของประชาชน การรับรองสถานภาพทีม่ นั่ คงของบุคลากร
ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นโอกาสเชื่อมโยงกับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน
ในประชาคมอาเซียน
		
๒) เร่งรัดด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชน
และพืน้ ทีอ่ ย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม เน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชน สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาชน และลักษณะภูมิสังคมเฉพาะของแต่ละพื้นที่
ตลอดจนส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน
		 ๓) สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
การค้าชายแดน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ส่งเสริมฐานการเกษตรหลักที่มาจากชุมชน อาทิ ยางพารา การประมง เป็นต้น เพื่อให้
เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลทีม่ ผี ลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้
ของประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน การกระจายอุตสาหกรรม การบริการ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการว่างงาน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุน และส่งเสริมบทบาทธุรกิจเอกชนให้พร้อมรองรับการขยายตัวของ
ประชาคมอาเซียน
		
๔) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยสนับสนุนและเพิม่ บทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิน่
ในการคุ้มครองดูแล การจัดสรรและการฟื้นฟูทรัพยากร โดยเฉพาะพื้นที่ประมงชายฝั่ง
ป่าชายเลน ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง การป้องกันกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้
ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม
		
๕) ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถนิ่ ภาษาอาหรับ
และภาษาต่างประเทศทีส่ �ำคัญ โดยด�ำเนินการในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครือ่ งมือ
แสวงหาความรู้ การสือ่ สาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทัง้ เป็นศักยภาพส�ำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง การเชื่อมสัมพันธ์ภายใน
ประชาคมอาเซียน และโลกอาหรับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่อง
ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก�ำหนดเป็นวาระ
แห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดย
		
๑) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบของ
การกระจายอ�ำนาจที่เหมาะสม บนพื้นฐานความเป็นพหุสังคมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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หลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขน�ำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยเปิดพื้นที่และสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่มีความเชื่อมั่น เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดง
ความคิดเห็น และการพูดคุยของทุกกลุม่ อย่างรอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชน
ทุกชาติพันธุ์และศาสนา
		
๒) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ให้มีเอกภาพและ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ในกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีการด�ำเนินการตามแผนขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
๓) เสริ ม สร้ า งความพร้ อ มและความเข้ า ใจของทุ ก ภาคส่ ว นใน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
สื่อมวลชน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อพัฒนาการ
สถานการณ์ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้ง พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาท
เกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
		
๑) พัฒนากลไก รูปแบบการสือ่ สาร และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการใช้งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั กิ ารข่าวสาร การสือ่ สาร
เชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก และมวลชนสัมพันธ์ ผ่านสื่อภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่าย
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สังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจนเวทีสาธารณะ ในการ
เผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เท็จจริงกับสังคมทัง้ ใน
และนอกพื้นที่ได้เข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
		
๒) เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขยายผลการด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ ข้อเท็จจริงในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของ
ประชาชนทุกชาติพนั ธุ์ เพือ่ ผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและเกือ้ กูลการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗. การบริหารจัดการ
เพื่อให้การบริหารนโยบาย และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ บังเกิดผลตาม
วัตถุประสงค์นโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม จึงให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารจัดการเป็นล�ำดับแรก ดังนี้
		 ๗.๑ จัดให้มกี ารแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีการจัดท�ำยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายที่สอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน
มีกลไกการด�ำเนินงานทีม่ เี อกภาพ และบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ทัง้ ในระดับนโยบาย
ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการ บูรณาการแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ และสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการทุกระดับที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่ชัดเจน
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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		 ๗.๒ มีการด�ำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจที่ตรงกันใน
กรอบแนวคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาของนโยบาย มีจิตส�ำนึกในการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกัน และตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเอกภาพ
		 ๗.๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบาย
ที่ครอบคลุมพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทัง้ ในพืน้ ที่ นอกพืน้ ที่ และสังคมโลก
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน และโลกมุสลิม เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายขยายผลจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีช่องทางร้องเรียน ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล การด�ำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ
พร้อมไปกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
๘. ปัจจัยความส�ำเร็จ
๘.๑ มีการให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึง กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ
โดยมีการสนับสนุนการด�ำเนินการจากรัฐบาลทัง้ ในเรือ่ งกลไกการบริหาร แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มีความมั่นใจ มีเอกภาพทางความคิด ทิศทาง แนวทาง และการบริหารจัดการ
พร้อมผนึกก�ำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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		 ๘.๒ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย เพื่อเป็น
หลักประกันในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะของภาคีเครือข่าย
ทัง้ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มีการประยุกต์ใช้งานการศึกษาวิจยั ทางวิชาการประกอบการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย เพื่อเป็นพลังสนับสนุน
การจัดท�ำ การพัฒนา การประเมินนโยบาย และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

		
๘.๓

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ตารางประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจงาน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

แนวทางการด�ำเนินการ

ทก.

ตร.

กห.

มท.

หน่วยรับผิดชอบ

๑. เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ การรักษา ๑.๑ เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย กอ.รมน./
กอ.รมน.
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑.๒
ขจั
ด
ภั
ย
แทรกซ้
อ
นที
เ
่
กิ
ด
ภาค ๔ สน.
ภัยแทรกซ้อน เช่น ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุ่มอิทธิพลใน
ในพื
้
น
ที
่
พื้นที่ ตลอดจนให้มีพื้นที่ปลอดภัย ลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่ม
ผูก้ อ่ ความรุนแรง โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และหมูบ่ า้ น มีการคุม้ ครองความปลอดภัย
และเฝ้าระวังอันตรายของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ และ
ชุมชนเสี่ยง
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวติ แลทรัพย์สนิ )

นโยบาย

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
- แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ป กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
- ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
(นโยบาย ๖ ข้อ)

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ : ข้อ ๓ เพือ่ เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ เพือ่ ลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
และ ข้อ ๔ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ : ข้อ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : ข้อ ๓ ป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง
ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ตารางประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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แนวทางการด�ำเนินการ

สขช.

กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

ตร.

กพ.

ยธ.

มท.

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน ก.พ. ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
กห.
ความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร
มท.
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./ - ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
ศอ.บต.
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
กปส.
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
ตร.
- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ

๓. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับ ๓.๑ มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน
กอ.รมน.
ประชาชน โดยให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนา
ในการคัดสรรเจ้าหน้าที่ ภาค ๔ สน./
เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตส�ำนึก ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรม
ที่มีความเหมาะสม
ศอ.บต.
ในเชิงสันติ เคารพสิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
๓.๒ ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ชายแดนภาคใต้ มีกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้นที่ทุกมิติ
กอ.รมน./
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สร้างความรู้ ๓.๓ มีกลไกร่วมระหว่าง
ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และ
ภาครัฐและภาคประชาชน กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.
ทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม�่ำเสมอ
ในการตรวจสอบ
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๖ งานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและ
การด�ำเนินการของรัฐ
การขับเคลือ่ นนโยบายฯ)

๒. พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน มุง่ เน้นการรวบรวม - พัฒนากลไกการข่าว
ภาคประชาชนให้มี
ข้อมูล และการพิสจู น์ทราบประเด็นปัญหาทีย่ งั ก่อให้เกิดเงือ่ นไข
ประสิทธิภาพ
ทางลบในพื้นที่ โดยเน้นฐานการข่าวจากแหล่งงานมวลชน งาน
การข่าวเชิงป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลการข่าว
ไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในทุกระดับได้อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ )

นโยบาย
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แนวทางการด�ำเนินการ
๔.๑ ภาคประชาชนมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการยุติธรรม
๔.๒ พัฒนากฎหมายที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของคนใน
พื้นที่
๔.๓ พัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชนและยุติธรรม
ทางเลือก
๔.๔ บังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๔.๕ ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
และประชาชน
เรื่องกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง

นโยบาย

๔. เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยการอ�ำนวยกระบวนการ
ยุตธิ รรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
น�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษโดยไม่มีเหตุละเว้น เพื่อขจัดเงื่อนไข
ความไม่ยตุ ธิ รรมทุกรูปแบบ พัฒนากฎหมายทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมของคนในพืน้ ที่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายในพื้นที่ สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุตธิ รรม พัฒนาระบบงานยุตธิ รรมชุมชนและกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือก เร่งรัดค้นหาความจริงในคดีหรือเหตุการณ์ทเี่ ป็น
ข้อสงสัยให้ได้ข้อยุติ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผน ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลัก
สิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๒ งานอ�ำนวยความยุตธิ รรม และเยียวยาผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ)
ยธ.
ศป.
ศย.
อส.

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

กต.
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุตธิ รรม
มท.
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
กรมที่ดิน - แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
ตร.
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม
กอ.รมน.
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ภาค ๔ สน./ - แผนยุทธศาสตร์และปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
ศอ.บต.
- ยุทธศาสตร์สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กอ.รมน./ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
กอ.รมน. - ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ภาค ๔ สน. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

หน่วยรับผิดชอบ
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๔.๖ เร่งรัดค้นหาความจริง
ในคดี หรือเหตุการณ์ที่
เป็นข้อสงสัยให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว ตามมาตรฐาน
สากล
๔.๗ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึง
การอ�ำนวยความ
ยุติธรรมทางปกครอง

แนวทางการด�ำเนินการ

มท.
ยธ.
ศธ.

หน่วยรับผิดชอบ

๕. ขจัดเงือ่ นไขและสาเหตุทสี่ ง่ ผลให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความรูส้ กึ - ขจัดเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดรู้สึก กอ.รมน.
แตกแยก หรือความไม่เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง แตกแยกหรือ
ภาค ๔ สน./
ความรู้สึกและบรรยากาศที่มีความสุข และมีศักดิ์ศรี
ความไม่เท่าเทียม
ศอ.บต.
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๒ งานอ�ำนวยความยุตธิ รรม และเยียวยาผูไ้ ด้รบั
กอ.รมน./
ผลกระทบ)
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.

นโยบาย

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการด�ำเนินการ

๖. สร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุม ๖.๑ กระบวนการเยียวยา
ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกระดับ โดยพัฒนาระบบและปรับปรุง
โปร่งใส เป็นธรรม
กระบวนการเยียวยา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ลา่ ช้า และมีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และไม่ลา่ ช้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเยียวยา ป้องกันไม่ให้มีการแสวงและ ๖.๒ มีระบบตรวจสอบ
เอือ้ ประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย รวมทัง้ ส่งเสริมกลุม่ สตรี
ติดตาม ประเมินผลทีม่ ี
และภาคประชาสังคม เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเยียวยา
ประสิทธิภาพ
ผูส้ ญ
ู เสียและได้รบั ผลกระทบด้วย
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอ�ำนวยความยุติธรรม และเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ)

นโยบาย
ยธ.
พม.
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต.
กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.
สปน.
ศป.
กค.
สงป.

หน่วยรับผิดชอบ

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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๘. สนับสนุนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระดับที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่าง
แท้จริง
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๖ งานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ น
นโยบายฯ
กลุม่ ภารกิจที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ )ี

- เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้มี		 กอ.รมน./
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้		 กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.
เข้ามามีส่วนร่วม

สมช.

ศธ.

สศช.

๗. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร - จัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนแบบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และ
บูรณาการ อย่างเอกภาพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ประสิทธิภาพ และความ
ปัญหามากขึ้น โดยจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการของรัฐที่มี
ต่อเนื่อง
ศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
ของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/
โครงการ ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๖ งานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ น
นโยบายฯ)
มท.
สมช.
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต.
กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.

หน่วยรับผิดชอบ

แนวทางการด�ำเนินการ

นโยบาย

- แผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของกระทรวง		
ศึกษาธิการ

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๓ ข้อ)
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แนวทางการด�ำเนินการ
มท.
วธ.

หน่วยรับผิดชอบ

๙. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ บทบาทการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ - สนับสนุนบทบาทสตรี 		 กอ.รมน.
ของสตรี เด็ก และเยาวชน ในทุกระดับให้มคี วามเข้มแข็ง ในการ
เด็ก และเยาวชน
ภาค ๔ สน./
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
ศอ.บต.
การใช้ศกั ยภาพในเชิงสันติและสร้างสรรค์ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
พม.
เสริมสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของ
หลักสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงและชาย ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของบริบทพืน้ ที่
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๖ งานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ น
นโยบายฯ
กลุม่ ภารกิจที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ )ี

นโยบาย
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุย
เพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.
ตร.

กพ.

มท.

กอ.รมน.
ภาค ๔
สน./ศอ.บต.

๑๑. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทุกฝ่าย - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ
เกิดความตระหนักมีความเข้าใจลึกซึ้ง ยอมรับและเห็นในคุณค่า
มีความรู้ความเข้าใจ
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เรือ่ งสังคมพหุวัฒนธรรม
รวมทั้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และคัดสรร
ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ ในประเด็นศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีจติ อาสาพร้อมเข้าไปปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ และมีการจัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ)

หน่วยรับผิดชอบ
วธ.
พศ.

แนวทางการด�ำเนินการ

๑๐. ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยูร่ ว่ มกันบนพืน้ ฐานสังคม ๑๐.๑ จัดระบบการศึกษา
ศธ.
พหุวัฒนธรรมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน โดย
แบบพหุวัฒนธรรม
กอ.รมน.
เคารพคุณค่าของทุกศาสนา และชาติพันธุ์ ให้ความส�ำคัญกับ
ในทุกระดับ
ภาค ๔ สน./
ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม ๑๐.๒ จัดให้มีการเรียน
ศอ.บต.
และจริยธรรมให้กับเยาวชนตามหลักการที่ดีงามของศาสนา
การสอน เรื่องสังคม
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม)
พหุวัฒนธรรม
ในทุกระดับ
๑๐.๓ จัดให้มีกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบาย

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์การส�ำนักงาน ก.พ. ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของกระทรวง		
ศึกษาธิการ
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กระทรวง		
วัฒนธรรม
- ร่างแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๔ ข้อ)
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แนวทางการด�ำเนินการ
มท.
ศธ.

มท.
ศธ.

กปส.
๑๓. เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชน ๑๓.๑ จัดตั้งกลไกสื่อสาร
ระหว่างภาครัฐกับ
กอ.รมน.
กับประชาชนทั้งในพื้นที่และสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
ประชาชน และ
ภาค ๔ สน./
สันติ พร้อมผนึกก�ำลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่
ประชาชนกับ
ศอ.บต.
การสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์
ประชาชน ทั้งในและ กอ.รมน./
ความเป็นจริงในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
นอกพืน้ ที่
กอ.รมน.
อย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก
๑๓.๒ ให้มกี ารเรียนรูร้ ะหว่าง ภาค ๔ สน.
และเยาวชนต่างศาสนา
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เด็กและเยาวชน
กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการ
ต่างศาสนา ทั้งใน
ขับเคลื่อนนโยบายฯ)
และนอกพื้นที่

หน่วยรับผิดชอบ
กปส.
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต.
กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.

๑๒. ส่งเสริมให้การด�ำเนินวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามหลักศาสนา ๑๓.๑ จัดตั้งกลไกสื่อสาร
ทุกศาสนาเป็นไปโดยไม่มอี ปุ สรรค โดยปรับทัศนคติทไี่ ม่ถกู ต้อง
ระหว่างภาครัฐกับ
ปรับหลักกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เอือ้ ต่อเสรีภาพ
ประชาชน และ
การด�ำเนินชีวติ ตามหลักศาสนา ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรม
ประชาชนกับ
และทุกฝ่ายต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจ และยอมรับในวิถชี วี ติ และ
ประชาชน ทั้งในและ
วัฒนธรรม เพื่อท�ำให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
นอกพืน้ ที่
สังคมไทย
๑๓.๒ ให้มีการเรียนรู้
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม)
ระหว่างเด็กและ
เยาวชนต่างศาสนา
ทั้งในและนอกพื้นที่

นโยบาย

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการด�ำเนินการ
มท.
กต.
วธ.
รง.
กพ.

หน่วยรับผิดชอบ

๑๔. พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนา ๑๔.๑ จัดและพัฒนาหลักสูตร
ศธ.
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
การศึกษาทุกระดับ
กอ.รมน.
โดยให้มคี วามสอดคล้อง ภาค ๔ สน./
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้น�ำทาง
กับวิถีชวี ติ วัฒนธรรม
ศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการ
ศอ.บต.
ของพืน้ ที่ และตอบสนอง กอ.รมน./
เสนอแนะการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ
ตลาดแรงงาน
และขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาทัง้ ในและ
กอ.รมน.
ต่างประเทศทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ และความต้องการของประชาชน ๑๔.๒ สร้างโอกาสทางการ
ภาค ๔ สน
ศึกษา โดยเฉพาะการ
การรับรองสถานภาพที่มั่นคงของบุคลากรที่ส�ำเร็จการศึกษา
กระจายทุนการศึกษา
จากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
กับสภาพเศรษฐกิจในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นโอกาสเชือ่ มโยงกับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ ๑๔.๓ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ให้มคี วามสอดคล้องกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน)
สภาพเศรษฐกิจในพืน้ ที่

นโยบาย

- แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ั นาการศึกษา
- ร่างแผนยุทธศาสตร์พฒ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
- ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุน
การศึกษาส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง		
แรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
- แผนแม่บทด้านแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ (ขยายแผนถึง
ปี ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างจัดท�ำ
แผนแม่บทด้านแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๔

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๔ ข้อ)
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แนวทางการด�ำเนินการ
กก.

หน่วยรับผิดชอบ

๑๕. เร่ ง รั ด ด�ำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง ๑๕.๑ ให้มีปัจจัยในการ
มท.
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ด�ำรงชีพขั้นพื้นฐาน
สธ.
ภาคใต้ในทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนและพื้นที่อย่างทั่วถึง
อย่างเหมาะสมและ
พม.
เป็นธรรม เน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชน สอดคล้อง
ทั่วถึง
กอ.รมน.
กับปัญหา ความต้องการของประชาชน และลักษณะภูมสิ งั คมเฉพาะ ๑๕.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาค ๔
ของแต่ละพืน้ ที่ ตลอดจนส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคนให้เข้าถึงและ สน./ศอ.บต.
และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ได้รับการบริการของ
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
รัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตฯ)
มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

นโยบาย
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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๑๖. สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การค้าชายแดน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ส่งเสริมฐานการเกษตรหลักทีม่ าจาก
ชุมชน อาทิ ยางพารา การประมง เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอในเชิง
พาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีผลต่อการสร้างงาน
สร้างรายได้ของประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
การกระจายอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุน และส่งเสริมบทบาทธุรกิจเอกชนให้พร้อมรองรับ
การขยายตัวของประชาคมอาเซียน
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตฯ)

นโยบาย
กค.
กก.
กษ.
คค.
ทก.
พณ.
มท.
รง.
วท.
อก.
ศธ.
สกท.
สสว.
ธ.ก.ส.
ธอท.
ธอส.
ธนาคาร
ออมสิน

หน่วยรับผิดชอบ

๑๖.๑ จัด พัฒนา และบ�ำรุง กอ.รมน.
รักษา โครงสร้างพืน้ ฐาน ภาค ๔
อย่างทั่วถึง
สน./ศอ.บต.
๑๖.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สศช.
ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในพืน้ ที่
๑๖.๓ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๖.๔ เร่งจัดตั้งอุตสาหกรรม
ฮาลาลให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

แนวทางการด�ำเนินการ
- ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
- ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
- แผนพัฒนาการเกษตร ในห้วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
และฉบับที่ ๑๒
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
- แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ด่านศุลกากร ระยะแรก
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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นโยบาย
๑๖.๕ ส่งเสริมการตลาด
และสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่
จากการค้าชายแดน
๑๖.๖ ส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ
ฐานการเกษตรชุมชน
โดยเฉพาะ ยางพารา
ในการอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๖.๗ เพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการเกษตร ด้วย
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
๑๖.๘ ให้สทิ ธิพเิ ศษเพือ่ สร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนใน
พืน้ ที่

แนวทางการด�ำเนินการ

หน่วยรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการด�ำเนินการ
กษ.

มท.

หน่วยรับผิดชอบ

๑๗. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติใน ๑๗.๑ ทุกภาคส่วนมีสว่ น
กอ.รมน.
พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ร่วมในการคุม้ ครอง
ภาค ๔ สน./
การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสนับสนุนและเพิ่มบทบาท
จัดสรร และฟืน้ ฟูรกั ษา
ศอ.บต.
ของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทส.
การคุม้ ครองดูแล การจัดสรรและการฟืน้ ฟูทรัพยากร โดยเฉพาะ
อย่างเหมาะสม
พื้นที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง ๑๗.๒ น�ำทรัพยากรธรรมชาติ
การป้ อ งกั น กลุ ่ ม ผลประโยชน์ ที่ เข้ า มาใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งไม่
มาใช้อย่างเกิดประโยชน์ กอ.รมน./
เป็นธรรม
สูงสุดต่อการพัฒนา
กอ.รมน.
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวติ ของ
ภาค ๔ สน.
คุณภาพชีวิตฯ)
ประชาชน
๑๗.๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืนและสมดุล

นโยบาย
- ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
- แผนพัฒนาการเกษตร ในห้วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
และ ๑๒

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการด�ำเนินการ
รภ.

มท.

หน่วยรับผิดชอบ

๑๘. ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น
๑๘.๑ ให้มีการเรียนการสอน กอ.รมน.
ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศที่ส�ำคัญ โดยด�ำเนินการ
ภาษาไทย
ภาค ๔ สน./
ในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
๑๘.๒ ให้ความส�ำคัญกับ
ศอ.บต.
การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้ง เป็น
การใช้ภาษาไทยใน
ศธ.
ศักยภาพส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อ
การติดต่อ สื่อสาร
กอ.รมน./
สื่อสาร และการเชื่อมสัมพันธ์ภายในประชาคมอาเซียน รวมถึง
และด�ำรงชีพ
กอ.รมน.
โลกอาหรับ (กลุม่ ภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลป ๑๘.๓ ให้มีการเรียนการสอน
ภาค ๔ สน
วัฒนธรรม)
ภาษามลายู ภาษา
มลายูถิ่น ภาษา
อาหรับ และภาษา
ต่างประเทศที่ส�ำคัญ
ในทุกระดับการศึกษา

นโยบาย
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๙) ของกระทรวง		
ศึกษาธิการ
- ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา		
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- ร่างนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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สมช.

กต.
ยธ.
สขช.

๑๙. ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้
๑๙.๑ มีการเปิดพื้นที่พูดคุย
ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องหลักการ
กับผู้เห็นต่างจากรัฐ
เป้าหมาย และรูปแบบของการกระจายอ�ำนาจที่เหมาะสม
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
บนพื้นฐาน ความเป็นพหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุกกลุม่ โดยไม่นำ� ไปสู่
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การแบ่งแยกดินแดน
เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขน�ำไปสู่การแบ่งแยก
๑๙.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดินแดน โดยเปิดพื้นที่และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มี
ทุกกลุ่มมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น
ความเชื่อมั่น และเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพ
ภายใต้กรอบ
ต่อการแสดงความคิดเห็น และการพูดคุยของทุกกลุ่มอย่าง
รอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชนทุกชาติพนั ธุแ์ ละศาสนา
ที่เหมาะสม
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
โดยสันติวธิ )ี

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต.

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
กอ.รมน./ - ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
กอ.รมน.
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ภาค ๔ สน. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ

แนวทางการด�ำเนินการ

นโยบาย

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง (นโยบาย ๓ ข้อ)
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สมช.

กต.
ยธ.
สขช.

๒๐. ส่งเสริมความต่อเนือ่ งของกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ
๒๐.๑ ด�ำเนินกระบวนการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้กบั บุคคลทีม่ คี วามเห็นและอุดมการณ์
พูดคุยเพื่อสันติสุข
ต่างจากรัฐ ให้มเี อกภาพและสร้างหลักประกันความปลอดภัย
จังหวัดชายแดน
ในการเข้ามามีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้
ภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนเสียทุกกลุ่มในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๒๐.๒ พัฒนากลไกขับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี การด�ำเนินการตามแผน
เคลื่อนกระบวนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
พูดคุยเพื่อสันติสขุ
ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดชายแดน
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
ภาคใต้ อย่างเป็น
โดยสันติวธิ )ี
ระบบและมีเอกภาพ

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต.

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
กอ.รมน./ - ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
กอ.รมน.
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ภาค ๔ สน. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ

แนวทางการด�ำเนินการ

นโยบาย
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แนวทางการด�ำเนินการ

๒๑. เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนใน ๒๑.๑ ท�ำให้ประชาชนทั้งใน
กระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
และนอกพื้นที่ รวมทั้ง
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั้งใน
สื่อมวลชน สนับสนุน
และนอกพืน้ ที่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจต่อพัฒนาการของสถานการณ์
กระบวนการพูดคุย
ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
เพื่อสันติสุขจังหวัด
ภาคใต้ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการ
ชายแดนภาคใต้
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
๒๑.๒ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รฐั
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
มีความพร้อมและ
โดยสันติวิธี)
ความเข้าใจใน
กระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

นโยบาย

สมช.

กต.
ยธ.
สขช.
กอ.รมน./
กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.
กอ.รมน.
ภาค ๔
สน./
ศอ.บต.
กปส.

หน่วยรับผิดชอบ

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการด�ำเนินการ

- จัดท�ำยุทธศาสตร์
๒๒. พัฒนากลไก รูปแบบการสื่อสาร และบูรณาการระหว่าง
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการใช้งานประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติการข่าวสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และมวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่าย
อย่างบูรณาการ
สังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจน
เวทีสาธารณะ ในการเผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งในและ
นอกพื้นที่ได้เข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศ
และเรื่องสิทธิมนุษยชน)

นโยบาย
สมช.
กปส.
ทก.

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
มท.
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ศธ.
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่าง		
วธ.
ประเทศ ๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
สขช. - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
กอ.รมน./
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
กอ.รมน.
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
ภาค ๔ สน.
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษา
ศอ.บต.
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กต.

หน่วยรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๒ ข้อ)
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กต.

สมช.

๒๓. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน ๒๓.๑ สร้างความเข้าใจกับ
ประชาคมระหว่าง
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึง
ประเทศให้เข้าใจ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
แนวทาง การแก้ไข
โดยการขยายผลการด�ำเนิการตามนโยบายของรัฐ ข้อเท็จจริง
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของ
ภาคใต้ ของรัฐ
ประชาชนทุกชาติพันธุ์ เพื่อผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุน
๒๓.๒ แสวงหาความร่วมมือ
และเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กลุม่ ภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศ
กับประชาคมระหว่าง
และเรื่องสิทธิมนุษยชน)
ประเทศให้สนับสนุน
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.

กอ.รมน./

กอ.รมน.
ภาค ๔
สน./
ศอ.บต.

สขช.

กปส.

รง.

ยธ.

มท.

หน่วยรับผิดชอบ

แนวทางการด�ำเนินการ

นโยบาย

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ
๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
- แผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง		
แรงงาน(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
- แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ (ขยายแผนถึงปี ๒๕๖๐ และ
อยู่ระหว่างจัดท�ำแผนแม่บทด้านแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็น		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๔
- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
- ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนหลักที่เกี่ยวข้อง
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บัญชีค�ำย่อหน่วยงาน
----------------------------------------------------------

กก.
กค.
กต.
กปส.
กษ.
ก.พ.
กห.
กอ.รมน.
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
คค.
ตร.
ทก.
ธ.ก.ส.
ธอท.
ธอส.
พณ.
พม.
พศ.
มท.
ยธ.
รง.
รภ.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงกลาโหม
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
กระทรวงคมนาคม
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา
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วท.
วธ.
ศธ.
ศป.
ศย.
ศอ.บต.
สกท.
สขช.
สงป.
สปน.
สมช.
สสว.
สศช.
อก.
อส.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานศาลปกครอง
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
…………………………………………..
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

48

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

49

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

52

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ชือ่ หนังสือ

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

จำ�นวน ๒,๐๐๐ เล่ม

จัดทำ�โดย

สำ�นักยุทธศาสตร์ความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (สชต.)
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