แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คานา
บันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความมุ่งหมายการจัดทาแผนปฏิบัติการ
สาระสาคัญและความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับแผนเงิน
1. กรอบแผนงาน
1.1 หลักการและกรอบแนวคิด
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
1.3 ความเร่งด่วนของการดาเนินงานที่สาคัญ
1.4 พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย
1.5 เป้าหมาย และกลยุทธ์ดาเนินงาน
2. กรอบแผนเงิน
2.1 การจัดทาคาของบประมาณและการพิจารณากลั่นกรอง
2.2 กรอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. กรอบแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2559
3.1 โครงการสาคัญ (Flagship Project) รวม 6 โครงการ
3.2 โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ 7 กลุ่ม
3.3 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (เอกสาร 8 เล่ม)
เงื่อนไขความสาเร็จในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1. ความพร้อมของหน่วยงานในส่วนกลาง
2. ความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ จชต.
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แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2558-2560
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่ม
ภารกิจ จาแนกตามรายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ตามแผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความมุ่งหมายการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภารกิจร่วมของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทั้งหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี
ตามกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดให้มีโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ ๓ ระดับ โดยใน ระดับการแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ หัวหน้า คสช. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)
และมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน คปต. ผู้บัญชาการทหารบก
เป็นรองประธานฯ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งได้จัดตั้ง
สานักงานเลขานุการ คปต.(สล.คปต.) ขึ้นในสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นั้น สล.คปต. โดย
สานักงาน ผอ.สล.คปต.ได้ดาเนินการที่สาคัญ เพื่อจัดระบบการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยลาดับ ดังนี้
๑. การจัดทา แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
(แผนระยะ ๓ ปี) ซึ่ง หน.คสช. ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นกรอบ
การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีสาระสาคัญของ
(๑) วัตถุป ระสงค์ของแผน (๒) ความเร่งด่ว นงานที่สาคัญ (๓) พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย และ
(๔) เป้าหมาย และกลยุทธ์ดาเนินงานจาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน รวม ๗ กลุ่มภารกิจงาน (รายละเอียด
แผนระยะ ๓ ปี ตามเอกสารแนบ ๑)
๒. การจัดทา แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งดาเนินการในช่วงที่มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณทุกปี โดยแผน
งบประมาณฯ ดังกล่าว มีสาระสาคัญของ (๑) วัตถุประสงค์ของแผน (๒) ขอบเขตการดาเนินงาน (พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย) (๓) หน่วยงานรับผิดชอบ (หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และ (๔) งบประมาณ
จาแนกตาม เป้าหมาย และแนวทางดาเนินงานที่สาคัญ
๓. การจัด ท า แผนปฏิบ ัต ิก าร การแก้ไ ขปัญ หาและพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ประจ า
ปีงบประมาณ ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ มีความมุ่งหมายสาคัญ เพื่อให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ
ยึด ถื อเป็ น กรอบการด าเนิน งานให้ส อดคล้องกับแผนปฏิบั ติการฯ ระยะ ๓ ปี และแผนงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ภายใต้การกากับ อานวยการ ประสานงาน และติดตามประเมินผลของโครงสร้าง
กลไกการบริหารจัดการ ๓ ระดับ มุ่งให้บรรลุผลตามแนวนโยบายที่ คสช. และรัฐบาลกาหนดไว้

สาระสาคัญและความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับแผนเงิน
๑. กรอบแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ หลั ก การและกรอบแนวคิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ โดยการอนุมัติของ หน.คสช. (ประกาศ คสช.)

-๒๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลที่สาคัญ ๔ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๒) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๓) เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชาคมระหว่าง
ประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางดาเนินการของฝ่ายรัฐ
๑.๓ ความเร่งด่วนของการดาเนินงานที่สาคัญ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกอบด้วย (๑) เรื่องสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุข (๒) เรื่องการอานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ (๔) เรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จชต.
๑.๔ พื้น ที ่เ ป้า หมาย และกลุ ่ม เป้า หมาย ได้ก าหนด พื ้น ที่เ ป้า หมาย ประกอบด้ว ย ๑) พื้นที่
เสริมสร้างความมั่นคง ๒) พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา และ ๓) พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา และ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่ม
ประชาชนผู้ ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มประชาชนผู้ ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
ที่รวมกลุ่ม/องค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่มเสี่ยงต่อการชักนา
เข้าร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /สถาบันที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
๑.๕ เป้าหมาย และกลยุทธ์ดาเนินงาน รวม 38 เป้าหมาย 68 กลยุทธ์ฯ ดังตาราง
กลุ่มภารกิจงาน
(7 กลุ่ม)
๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๒. งานอานวยความยุติธรรม และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๓. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน
๔. งานการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
และคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและ
การขับเคลื่อนนโยบายฯ
๗. งานแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี

เป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทาง
การดาเนินงาน
ดาเนินการ
๕ เป้าหมาย
๑๑ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๖ เป้าหมาย
๘ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๕ เป้าหมาย
๗ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๗ เป้าหมาย
๑๕ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๗ เป้าหมาย
๑๖ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๔ เป้าหมาย
๔ เป้าหมาย

๖ กลยุทธ์ /
แนวทาง
๕ กลยุทธ์ /
แนวทาง

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
(หน่วยงานเจ้าภาพร่วม)
กระทรวงกลาโหม
(สตช./มท./ทก./กอ.รมน.)
กระทรวงยุติธรรม
(สตช./อส./พม./ศอ.บต./กอ.รมน.)
กระทรวงการต่างประเทศ
(กปส./กอ.รมน./ศอ.บต.)
กระทรวงศึกษาธิการ
(วธ./พศ./ศธ./กก./กอ.รมน./ศอ.บต.)
กระทรวงมหาดไทย
(กษ./คค./ทส./รง./อก./พณ./กก. /
พม./สธ./ศอ.บต./กอ.รมน.)
สมช. (สงป./สศช./สกพร./สกพ./บก./
ศอ.บต.)
สมช. (กอ.รมน./ศอ.บต.)
(กอ.รมน./ศอ.บต./สขช./กต.)

ในการจั ด ท าค าของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ งเป็ น แผนเงิ น
ที่สนั บสนุน แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็น แผนงาน ในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สล.คปต. จึงได้กาหนด เป้าหมายแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
รวม ๖ ประการ ดังนี้

-๓(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พื้นที่เศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก พ้นจากความเสี่ยงจากเหตุรุนแรง
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย และแก้ปัญหาของพื้นที่
พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อมุ่งสลายการจัดตั้ง
ผู้เห็นต่างที่ตอ่ สู้ด้วยความรุนแรงหันมาร่วมแก้ไขปัญหาในทางสันติวิธี
สถานศึกษาเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงได้รับการพัฒนา
ปัญหาที่ดินและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี ได้รับการแก้ไข

๒. กรอบแผนเงิน เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้มีการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
และรัฐบาลกาหนดให้ เรื่องการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่ต้องจัดทา
แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ สาหรับแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดาเนินการมาโดยลาดับ ดังนี้
๒.๑ การจัดทาคาของบประมาณและการพิจารณากลั่นกรอง
๑) กลไกจัดทางบประมาณ เมื่อ วัน ที่ ๒๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ นายกรัฐ มนตรี ได้ล งนาม
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กาหนดให้ พลเอก ประวิ ตร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ นประธานกรรมการ รัฐ มนตรี ช่ว ยว่ าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวม ๒๔ หน่วยงาน/กระทรวง เป็นกรรมการ และ กาหนดให้เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม จาก ๕ หน่วยงาน
ตามลาดับ ดังนี้
(๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
(๒) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
(๓) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
(๔) สานักงบประมาณ (สงป.)
(๕) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อน
การแก้ไขปั ญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ มีอานาจหน้าที่ (๑) กาหนดหลั กเกณฑ์ แนวทางการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตภารกิจ และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง (๒) ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทา
ข้ อ เสนอโครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณที่ เ หมาะสม (๓) พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอ การจั ด ท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ (๔) กากับดูแลติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
๒) หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าค าของบประมาณ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ได้มีมติกาหนด กรอบแนวทางการจัดทา
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ๓ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) เรื่องพื้นที่เป้าหมาย ให้ความสาคัญลาดับแรกพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อาเภอของสงขลา
(๒) เรื่องแผนงาน/โครงการสาคัญ ให้ยึดถือ กรอบแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และกาหนด โครงการสาคัญ (Flagship Project)
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มภารกิจงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

-๔(3) เรื่องความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จชต. (เอกสาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๘ เล่ม)
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทาเนียบรัฐบาล และชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รวมทั้ง การประชุมร่วมกับ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. ณ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้แทนหน่วยงานนาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และงบประมาณก่อนนาเสนอฝ่ายเลขานุการร่วม ตาม
กาหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณฯ ต่อไป
๓) กรอบคาของบประมาณ ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ และงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกระทรวง กรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดย สมช. ได้สรุปรายงานผลการดาเนินการ นาเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ)/
ประธานกรรมการฯ พิจ ารณาให้ ความเห็นชอบ กรอบข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูร ณาการ เรื่ อง
การขับเคลื่อนการแก้ไ ขปัญหาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 พร้อมทั้ง เวียนแจ้ง
คณะกรรมการฯ สรุปว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๗ กระทรวง รวม ๕๘ หน่วยงาน และมีความต้องการ
งบประมาณ รวม ๔๑,๖๖๓.๙๖๐๓ ล้านบาท
๒.๒ กรอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑) กรอบงบของประเทศและกรอบงบ จชต. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็น ชอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงิน ๒.๗๒ ล้านล้านบาท โดย
กรอบงบประมาณในลักษณะบูร ณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการจัดสรร จานวน 30,550.8634 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้กาหนด ตัวชี้วัดของแผนงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ๒ ระดับ ดังนี้
(๑) ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact) ๒ ตัว ประกอบด้วย
(๑.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ
(๑.2) ปริมาณการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
(2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) มี ๔ ตัว ประกอบด้วย
(๑.1) จานวนเหตุการณ์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง
(๑.2) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน/ปี ในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
(๑.3) จานวนนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
(๑.๔) จานวนกลุ่ มผู้ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนหมู่บ้าน (ในแต่ละระดับ)
2) กลไกกลั่นกรองงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2558 สมช./หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการแก้ไขปัญหา จชต. โดย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต./หน่วยงาน
รับ ผิ ดชอบร่ ว มในการแก้ไขปัญหา จชต. และเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ แทน ยธ. ศธ. และ มท./ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในกลุ่มภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ได้ร่วมชี้แจงการจัดทา
งบประมาณในการแก้ ไขปั ญหา จชต. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่ อคณะอนุ กรรมาธิ การพิ จ ารณา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมา เมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-๕ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ร่วมกันชี้แจง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เกี่ยวกับงบประมาณ จชต. ให้รัฐบาลพิจารณา สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(1) การจัดทาแผนบูรณาการชายแดนภาคใต้ได้มีการประชุมจัดทาร่วมกัน ถือว่าเป็นแผน
ที่มกี ารบูรณาการค่อนข้างดี แต่ยังไม่สามารถแสดงผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
(2) มีการแสดง Flagship Project และงบประมาณดาเนินงานได้อย่างชัดเจน แต่ยังขาด
กิจกรรม และการดาเนินงานในเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีงบประมาณจานวนสองหมื่นกว่าล้านบาท
(3) ควรมีผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดของ Flagship Project โดยเฉพาะโครงการสถานศึกษา 60 แห่ง
ผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดคืออะไร ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ของสถานศึกษาทั้งหมด มาเป็นผลของ 60 แห่ง
(4) แผนบูรณาการภาคใต้ ได้มีการแสดงให้เห็นถึงภารกิจของหลายหน่วยงาน แต่ไม่ได้
มีงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบปกติของหน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และถูกต้องในการทาแผนบูรณาการ
(5) หลักการของการจัดทาแผนบูรณาการจัดว่าดีมาก มีการวิเคราะห์ปัญหา และแบ่งปัญหา
ออกเป็นด้านๆ แต่ควรคานึงถึงสาเหตุของปัญหาในด้านอื่นๆ ด้วย เนื่องจากปัญหาก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งไม่สามารถ
บอกได้ว่าปัญหาจะหมดลงเมื่อใด
(6) กิจ กรรม และงบประมาณบางส่ว นก็ยังเป็นเรื่องภารกิจหน้าที่ของหน่ว ยงาน เช่น
การพัฒนาด่าน ของ กค. น่าจะเป็นเรื่องภารกิจประจาของหน่วยงาน หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตร.
ก็เช่นกัน
(๗) รายการ และค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไม่สอดคล้องกับโครงการ เช่น งบประมาณการพัฒนา
รูปแบบการศึกษา แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรั้ว อาคารสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์
(8) แผนบูรณาการ จชต. เป็นแผนใหญ่ที่ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายดาเนินการ จึงอาจมีเรื่อง
การบริหารจัดการร่วมอยู่ในแผนด้วย หากจะให้เป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง ควรกาหนดขอบเขตการบูรณาการ
ไม่ควรเอาทุกอย่ างที่ดาเนิ นการในพื้นที่ 5 จชต. จัดไว้ในแผนบูรณาการ เช่น อาจเลือกเฉพาะแผนงาน/
โครงการสาคัญ เช่น Flagship ถือเป็นการบูรณาการ
(9) Flow Chart แผนงบประมาณ ควรระบุว่าแต่ละเป้าหมายมี Flagship กี่โครงการ
๓) กรอบงบประมาณ แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2559 ได้รั บงบประมาณ ยอดรวม 30,176.9287 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ได้รับงบประมาณ 25,686.5563 ล้านบาท) ได้รับเพิ่มขึ้น
จานวน 4,490.3724 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.48) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ จานวน 17 กระทรวง
รวม ๖1 หน่วยงาน (๕4 ส่วนราชการ ๓ หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๑ หน่วยงานศาล)
และสามารถจาแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ กลุ่มโครงการ ดังนี้
 โครงการส าคั ญ (Flagship Project) 6 โครงการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ รวม
7,501.0822 ล้านบาท (ร้อยละ 24.85 ของยอดรวมที่ได้รับทั้งปี) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 กระทรวง
รวม 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ๗ เมืองหลัก (579.7507 ล้านบาท)
๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชาชนมีส่วนร่วม (6,072.9768 ล้านบาท)
๓) โครงการดาเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ๑๖๒ หมู่บ้าน(412.3022 ล้านบาท)
๔) โครงการพาคนกลับบ้าน (131.2626 ล้านบาท)
๕) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ สถานศึกษาเป้าหมาย ๖๐ แห่ง (210.4554 ล้านบาท)

-๖๖) โครงการบูโดรักษ์สันติสุข (94.3345 ล้านบาท)
 โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม
22,675.8465 ล้านบาท (ร้อยละ 75.15 ของยอดรวมที่ได้รับทั้งปี) ได้แก่
กลุ่มภารกิจงาน (หน่วยงานเจ้าภาพหลักกลุ่ม)

กระทรวง/กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณ

กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (กระทรวงกลาโหม)

5 กระทรวง 11 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 9,480.3179 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจ งานที่ 2 งานอานวยความยุ ติธ รรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (กระทรวงยุติธรรม)

5 กระทรวง 6 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 1,248.9972 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งใน
และต่างประเทศฯ (กระทรวงการต่างประเทศ)

2 กระทรวง 4 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 387.3666 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ)

4 กระทรวง 19 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 4,373.7873 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของ
พื้นทีฯ่ (กระทรวงมหาดไทย)

10 กระทรวง 28 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 7,453.7594 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
และขับเคลื่อนฯ (สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

1 กระทรวง 5 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 7,187.5788 ล้านบาท

กลุ่มภารกิจ งานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สานักงานสภาความมั่นคงฯ)

1 กระทรวง 2 หน่วยงาน
งบประมาณรวม 45.1215 ล้านบาท

๓. กรอบแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สมช./สล.คปต.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วม ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ หน่วยงานที่รับงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้แทนกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๗ กระทรวง
รวม ๖๑ หน่วยงาน ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และทุกระดับของการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา จชต.
ซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน เชื่อมโยงกันหลายมิติ และเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่ อพิจารณาในรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ตามที่ รอง นรม.(พล.อ.ประวิตรฯ)/ประธาน คปต.ได้สั่งการย้าในหลายโอกาส อาทิ การประชุม คปต. ครั้งที่
3/2558 เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุน ความต้องการของพื้น ที่ แ ละ
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นสาคัญ
สาหรับ ความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประกอบด้วย ๒ ส่วนสาคัญ ได้แก่ (๑) โครงการสาคัญ
(Flagship Project) 6 โครงการ และ (๒) ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (เอกสาร ๘ เล่ม) ซึ่ง กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. กาลังตรวจสอบความชัดเจน (๑,๕๖๐ โครงการ) และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ต่อไป

-๗๓.๑ โครงการสาคัญ (Flagship Project) ๖ โครงการ
๑) โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ๗ เมืองหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ
๗ เมืองหลัก ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนรวมในระบบการ
รักษาความปลอดภัย สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข
เป้ า หมายโครงการ เมื องเศรษฐกิ จ ๗ เมื องหลั ก ประกอบด้ วย นครหาดใหญ่ นครยะลา
เมืองปัตตานี เมืองนราธิวาส เมืองตากใบ เมืองเบตง และเมืองสุไหงโก – ลก และ ๕ เมืองเสริม ประกอบด้วย
ตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ์ อาเภอสายบุรี เมืองสงขลา และเมืองสะเดา รวมทั้งพื้นที่เตรียมการก่อเหตุ
กิจ กรรมสาคัญ ใช้ยุท ธศาสตร์ประชาชนมีส่ว นร่ว ม เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพด่า นตรวจ/
จุด ตรวจ/จุด สกัด งานเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการแจ้ง เตือ น และรายงานจากเครือ ข่า ยทางราชการ และ
ภาคประชาชน งานเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเฝ้าตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ การจัดกิจกรรมสร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเขตเมือง ส่งเสริมนักธุรกิจใ ห้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดโครงการวิสาหกิจชุมชน และ SME
ผลผลิ ต/ผลลัพธ์ สามารถป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุร้ายด้ว ยระเบิด หรือด้วยวิธีอื่นๆ
ในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก ทาให้สถิติการก่อเหตุลดลงจากปี ๒๕๕๘ และประชาชนมีความเชื่อมั่น
และมีส่วนรวมในระบบการรักษาความปลอดภัย
ตัวชี้วัดของโครงการฯ
(1) จานวนเหตุการณ์ที่ลดลงของการก่อเหตุรุนแรงในเขต 7 เมืองหลัก
(๒) จานวนการระเบิดรุนแรง (คาร์บอมบ์/ระเบิดแสวงเครื่อง) ในพื้นที่ 7 เมืองหลัก
(3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชาชนมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล
ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทา” ให้เกิดผลทั้งในงานทุกด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
เป้าหมายโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อาเภอของสงขลา โดยเน้นในพื้นที่
๕ อาเภอนาร่อง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอาเภอสันติสุข (อ.ยะหา อ.หนองจิก อ.บาเจาะ อ.เจาะไอ
ร้อง และ อ.นาทวี)
กิจกรรมสาคัญ ผนึกกาลังภาคประชาชนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาตาบล แผนที่ ๑ :
แผนรัก ษาความปลอดภัย ตาบลเป็น การทาหมู่บ้า น/ตาบล โดยให้ ฉก.หมายเลข/ฉก.ทพ. ประจาพื้น ที่
ผนึกกาลังประชาชน ศปก.อ. กานัน ผญบ. ผช.ผญบ. ชคต. ชรบ./อรบ. แผนที่ ๒ : แผนปฏิบัติการด้าน
การเมืองและการพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนงานทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย (๑) การจัดเวที
ชาวบ้าน และขับ เคลื่อนสภาสัน ติสุขตาบล (๒) การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา (๓) การบริการ
ด้านสาธารณสุข (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ ๕) การสร้างอาชีพและรายได้
ผลผลิต จาแนกเป็น ด้า นความมั่นคง (๑) สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมี
ส่วนร่วม ทาให้เกิดผลกระทบกับยุทธศาสตร์ การแย่งชิงประชาชนของ ผกร. ได้อย่างเป็นผล ๒) สามารถ
ผนึกกาลังประชาชนมารับผิดชอบภารกิจเชิงรับได้อย่างเป็นผล ทาให้กาลังทหารสามารถนากาลังไปปฏิบัติ
ภารกิจเชิงรุกได้มากขึ้น ด้านการเมือง (๑) สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตั้งแต่เยาว์วัยและในระดับ
ตาบลนาร่อง ๓๗ ตาบล (๒) สามารถนาเยาวชนชายทั้งใน/นอกสถานศึกษาออกมาสร้างความเข้าใจโดยใช้
กีฬ าฟุต บอลเป็น สื ่อ ด้า นการพัฒ นา (๑) ประชาชนมีค ุณ ภาพชีว ิต ดีขึ ้น ตอบสนองความต้อ งการ
ส่วนราชการอย่างเต็มที่ (๒) เยาวชนนอกสถานศึกษา มีงานทามากขึ้น

-๘ผลลัพธ์ อาเภอนาร่อง ๔ อาเภอ มีเหตุร้ายลดลง ภาคประชาชนและกลุ่มผู้คิดเห็นต่าง
จากรัฐ เข้ามาร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ช่วยดึง ชักชวนและติดตามกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐที่หลบหนี
ออกจากหมู่บ้านมาเข้า ร่ว มโครงการพาคนกลับบ้านเพิ่มขึ้ น มีครอบครัว คุณธรรม ยึดมั่นใน “สัจจะ สันติ
สุข” ใน ๔ อาเภอนาร่องผ่านการรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี
ในแต่ละอาเภอเพิ่มขึ้น เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดของโครงการ
(๑) ร้อยละของสถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง
(๒) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ จชต.
(๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่องานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓) โครงการดาเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสลายโครงสร้างการจัดตั้งฐานมวลชนในลักษณะหมู่บ้านจัดตั้ง
(AJAK: AhliJawatan Kampong) เพื่อสลายแนวความคิดสนับสนุนกลุ่ม ผกร. และนาเยาวชนผู้บริสุทธิ์กลับมา
สู่ครอบครัว ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ตลอดจนป้องกันการขยายตัวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ
เป้าหมายโครงการ หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (ระดับ ๑) จานวน ๘๘ หมู่บ้าน และ
หมู่บ้านที่ตรวจพบโครงสร้างการจัดตั้งเพิ่มเติม จานวน ๑๕๔ หมู่บ้าน รวม ๒๔๔ หมู่บ้าน
กิจกรรมสาคัญ แบ่งเป็น ๔ ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมการ รวบรวมข่าวสาร เพื่อกาหนดเป้าหมายบุคคล ตามโครงสร้างหมู่บ้าน
จัดตั้ง ๗ ฝ่าย รวมทั้งการสืบสภาพเป้าหมายพื้นที่ (พื้นที่บ่มเพาะ ฝึก หลบซ่อน เก็บอาวุธ ฯลฯ)
ขั้น ที่ ๒ การทาหมู่บ้า นให้ป ลอดภัย ด้ว ยการปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ ม จัด การรัก ษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ และติดตามจับกุม ผกร. ในพื้นที่
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงานด้านการเมือง เสริมสร้างความเข้าใจ ปรับแนวคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติประชาชนในหมู่บ้านเพื่อสื่อสารไปยังครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาส/อานวยความสะดวก
ให้ ผู้ ห ลงผิ ด ได้ ก ลั บ เข้ า มารายงานตั ว แสดงตนต่ อ รั ฐ การจั ด เวที ช าวบ้ า น การจั ด กิ จ กรรมชุ ม ชนศรั ท ธา
(กัมปงตักวา) เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยมิติศาสนา
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เฉพาะหน้า
หรือในระยะสั้น ถึงระยะปานกลาง ได้แก่ การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพและรายได้ พัฒนา
แหล่งน้า และการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยและการจ้างงานภายในหมู่บ้าน
ผลผลิต ลดจานวนหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (๘๘ หมู่บ้าน) และหมู่บ้านที่ตรวจพบ
โครงสร้างองค์กรการจัดตั้ง (๑๕๖ หมู่บ้าน) ได้ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ สามารถผนึกกาลังประชาชนในภารกิจ
เชิงรับได้อย่างเป็นผล กาลังทหารปฏิบัติภารกิจเชิงรุกได้มากขึ้น ประชาชนพึงพอใจต่อการทางานของภาครัฐ
ผลลัพธ์ สามารถควบคุมพื้นที่และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
สามารถบังคับใช้กฎหมายเข้าจับกุม ผกร. ในพื้นที่ฯ ได้ทุกหมู่บ้าน สถานการณ์เหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ลดลง
ตัวชี้วัดของโครงการ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินพ้นจากการเป็นหมู่บ้านพื้นที่
เสริมสร้างความมั่นคง
๔) โครงการพาคนกลับบ้าน
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ห ลงผิ ด กลั บ มารายงานตั ว แสดงตนต่ อ รั ฐ
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข ได้อยู่กับครอบครัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม สร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. และการเยียวยาตามความเหมาะสม

-๙เป้ าหมายโครงการ กลุ่ มผู้ ก่อเหตุรุนแรงที่รายงานตัวตามโครงการพาคนกลั บบ้านแล้ ว
๑,๙๐๐ คน และกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังไม่ออกมาร่วมโครงการ ประมาณ ๖,๐๐๐ คน
กิจกรรมสาคัญ การพบปะเครือญาติผู้มีหมาย การเยี่ยมเยียนผู้เข้าโครงการ การจัดเวที
เสวนาในงานอานวยความยุติธรรม และจัดให้เป็นวิทยากรร่วมทาความเข้าใจโครงการ เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวก
เครือญาติ ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา อานวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ ให้ความรู้ ฝึกอบรมผ่านศูนย์ฝึกวิชาชีพพระราชทานในพื้นที่ ๓ จชต. และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้
อยู่อาศัย (บ้านสันติสุข) กรณีไม่สามารถกลับสู่ชุมชนได้
ผลลัพธ์ เกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ เกิดสภาวะ
ที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับรัฐบาล
ตัวชี้วัดของโครงการ
(๑) จานวนของผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรม
(๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่องานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สันติวิธี
(๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการอานวยความยุติธรรมและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ
๕) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันการบ่มเพาะต่อเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลากรในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของผู้ที่ถูกบ่มเพาะด้วย
การพบปะและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษากับ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
เป้ า หมายโครงการ บุ ค ลากร สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก ในสถานศึ ก ษา
กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ แห่ง
กิจ กรรมส าคัญ พัฒ นาสั ม พันธ์ ใ นสถานศึก ษาเป้าหมายทั้ งระบบ รวมทั้ง ชุมชนรอบ
สถานศึกษา กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและครู อาจารย์ จัดห้องเรียน
พิเศษ วิทย์ - คณิต โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา/คุณภาพชีวิตของนักเรียน และครู
อาจารย์ และจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
ผลลัพธ์ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถปลุกระดมบ่มเพาะเยาวชนในสถานศึกษาเป้าหมาย
ให้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ /ต่อต้านรัฐ และสถานศึกษาฯ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วิชาการ และ
สถานที่ ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดของโครงการ
(๑) ร้อยละของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในช่วงชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา I-NET และ O-NET จานวน 8 กลุ่มสาระวิชา
(๓) ระดับความพึงพอใจของ ปชช. ในพื้นที่ที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในพื้นที่ การฟื้นฟูส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6) โครงการบูโดรักษ์สันติสุข
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของราษฎร ให้มีสิทธิ์ทากินโดยชอบธรรม
ตามกฎหมาย พั ฒ นาหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนในพื้ น ที่ เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ท าลาย

- ๑๐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ทาลาย รวมทัง้ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
เป้า หมายโครงการ พื้น ที่เ ป้า หมาย ๓ จัง หวัด (๙ อาเภอ ๒๕ ตาบล ๘๙ หมู่บ้า น)
แบ่ง เป็น (๑) กลุ ่ม ที ่อ ยู ่น อกเขตอุท ยานแห่ง ชาติบ ูโ ด-สุไ หงปาดี (2) กลุ ่ม ที ่อ ยู ่ใ นพื ้น ที ่ก ่อ นประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี (๓) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี
(4) กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
กิจกรรมสาคัญ
(๑) กลุ่มที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
บนพื้นฐานหลักปัจจัย ๔ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวก แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม/แก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน และการเดินสารวจ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎร
(๒) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (๑.1) กาหนด
หลักเกณฑ์ รวมถึงเครื่องมือในการการตัดไม้ยางพาราตามมติ ครม. (๑.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบน
พื้นฐานหลักปัจจัย ๔ ในพื้นที่เป้าหมาย (๑.๓) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวก (๑.4) จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจ
ในสานักงานที่ดินประจาพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานในการออกเอกสารสิทธ์ สค.๑ เป็นการเฉพาะได้รวดเร็วมากขึ้น
(๑.5) แก้ไขกฎหมายของกรมอุทยานฯ กาหนดเขตเพื่ออนุญาตให้ราษฎรสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้
อย่างถูกต้อง
(3) กลุ่ มที่อยู่ใ นพื้น ที่ ห ลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโ ด–สุ ไ หงปาดี ให้ เจ้าหน้าที่
อุทยานพิจารณาพิสู จน์ สิ ทธ์ซ้าของราษฎรส่ วนที่ร้องขอ เพื่อออกเอกสารสิ ทธิ์ให้ กับราษฎร และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการย้ายออกนอกพื้นที่เขตอุทยานฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
(๔) กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ดาเนินการกับกลุ่มผู้เข้าทาประโยชน์
หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (โดยเฉพาะกลุ่มนายทุน) และต้องวางมาตรการป้องกันการบุกรุกในอนาคต ด้วยการจัดระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับราษฎรในพื้นที่
ผลผลิต
(๑) ราษฎรกลุ ่ม ที ่อ ยู ่น อกเขตอุท ยานแห่ง ชาติบ ูโ ด-สุไ หงปาดีไ ด้ร ับ เอกสารสิท ธิ์
จานวน ๑๒,๐๐๐ แปลง
(๒) ราษฎรกลุ่มที่ในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี สามารถตัด
ไม้ยางพาราเพื่อปลูกทดแทนใหม่ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4 ของพื้นที่ปัญหาที่ดิน
(3) สามารถปรั บแนวเขตอุ ทยานฯ ที่ อยู่นอกเขตป่ าสงวน ซึ่ งทั บที่ท ากิ นของราษฎร
ประมาณ 20,000 ราย
ตัว ชี้วัดของโครงการ ร้ อยละของหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงที่อยู่รอบพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ที่ผ่านการประเมินผล พ้นจากการเป็นหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง
๓.๒ โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ๗ กลุ่ม
ในการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หา จชต. ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 หน่ ว ยงานตามแผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนิน โครงการหลักของ
กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 22,675.8465 ล้านบาท มีโครงการหลัก จานวน 89
โครงการ และโครงการย่อย 179 โครงการ รวม 268 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) ดังนี้

- ๑๑ 1) กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยฯ (26 โครงการหลัก 6 โครงการย่อย)
2) กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอานวยความยุติธรรมฯ (6 โครงการหลัก 1 โครงการย่อย)
3) กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจฯ (4 โครงการหลัก 3 โครงการย่อย)
4) กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานการศึกษา ศาสนาฯ (19 โครงการหลัก 155 โครงการย่อย)
5) กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ฯ (28 โครงการหลัก 13 โครงการย่อย)
6) กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐฯ (4 โครงการหลัก 1 โครงการย่อย)
7) กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกฯ โดยสันติวิธี (2 โครงการหลัก)
๓.๓ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (เอกสาร ๘ เล่ม)
๑) ความเป็นมา
(๑) เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในคราวประชุม คปต. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๔
(พลโท ปราการ ชลยุทธ์ ) ได้นาเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง จัดทาเป็นเอกสารรวม ๘ เล่ม
ประกอบด้วย (๑) เอกสารความต้องการฯ จาแนกรายจังหวัด /อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน ๔ เล่ม (จังหวัดละเล่ม /
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) (๒) เอกสารความต้องการฯ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน จัดทาเป็นราย
จังหวัดอีก ๔ เล่ม (จังหวัดละเล่ม) เพื่อให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ในช่วงไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ประธาน คปต.ได้สั่งการ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนแผนงาน /โครงการให้ตรงกับความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หากมี
แผนงาน/โครงการใดยังไม่ตรงกับความต้องการฯ ควรประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
(2) ระหว่า ง ๑๗ – ๑๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จ ัด ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นาเรียน ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) และ
รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต รฯ) สรุป ว่า ความต้องการของประชาชนฯ ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
จัดทาขึ้น ๘ เล่ม ได้รับ การสนับสนุน จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพียง ร้อยละ ๕ ของจานวนความต้องการ
ทั้งหมด เท่านั้น
(3) ระหว่าง 1 – 3 ธันวาคม 2557 สล.คปต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.จัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงบประมาณแบบบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และการสนองความต้องการของประชาชนฯ ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดทาขึ้น ๘ เล่ม ที่ประชุมมีมติมอบให้
สล.คปต. ประสานติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อสรุปความก้าวหน้าการสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อนาเสนอ ครม. ต่อไป
(4) เมื่อ 15 ธันวาคม 2558 สล.คปต. ได้นาเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ)
เรื่ อง สรุ ป ผลการตรวจสอบการบู ร ณาการแผนงาน /โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา จชต. โดยมี ส าระส าคั ญ
แผนงาน /โครงการที่จะดาเนินการในพื้น ที่ จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดทาขึ้น ๘ เล่ม ซึ่งมี
ความต้องการฯ คิดเป็นจานวนโครงการ รวม ๒,๖๕๖ โครงการ แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี ๘๓๙ โครงการ
จังหวัดยะลา ๕๔๐ โครงการ จังหวัดนราธิวาส ๘๕๐ โครงการ และจังหวัดสงขลา ๔๒๗ โครงการ

- ๑๒ (5) เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในคราวประชุม คปต. ครั้งที่ 1/2558 ระเบียบวาระ
เรื่องติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สล.คปต. ได้นาเสนอสรุปผลการตรวจสอบความต้องการและจัดทา
เป็นโครงการที่ชัดเจน เพื่อ ปรับแผนดาเนินงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (เอกสาร 8 เล่ม) สรุปได้ดังนี้
(5.1) ความต้องการคิดเป็นจานวนโครงการ รวม ๒,๒๔๘ โครงการ ซึ่ง สนับสนุน
ได้แล้ว 1,214 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54
(5.2) ความต้องการคิดเป็นงบประมาณ รวม ๓,๓6๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งสนับสนุน
ได้แล้ว ๑,741.09 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 52
ทั้งนี้ ประธาน คปต./รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) มีข้อสั่งการ ให้บูรณาการ
จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วย โดยให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศอ.บต. และส่วนราชการต่างๆ ช่วยกัน
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาให้ประสาน สล.คปต. ต่อไป
(6) ในห้ ว งเดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๘ สล.คปต. ประสาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (ส านั ก
อานวยการพัฒนา /สพน.) และ ๔ จชต. (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนอง
ความต้องการของพื้นที่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปว่า มีความต้องการฯ เพิ่ม ขึ้น เป็น ๒,๗๘๖
โครงการ รวมงบประมาณ ๓,๔๕๘ ล้านบาทเศษ ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สนองความต้องการ
ของพื้ น ที่ ไ ด้ แ ล้ ว ๑,๑๓๖ โครงการ (ร้ อ ยละ ๔๑) คงเหลื อ ๑,๖๕๐ โครงการ เตรี ย มด าเนิ น การต่ อ ไป
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(7) เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558 สล.คปต. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณ ตามแผนงบประมาณในลั กษณะบูรณาการฯ จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเรื่อ ง
ความต้องการของประชาชนฯ ตามเอกสาร 8 เล่ม สรุปว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. (สพน.) ได้สั่งการให้ศูนย์
ปฏิบัติการอาเภอ (ศปก.อ.) สารวจความต้องการของประชาชนฯ เพื่อปรับปรุงเอกสาร 8 เล่ม ที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตรงกับความต้องการปัจจุบัน ทั้งนี้ สล.คปต. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ในพื้นที่ จชต. เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทน ศอ.บต. ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการดาเนินการของ ศปก.อ.
(๘) เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ผอ.สล.คปต. กับ ผอ.รมน.
ภาค 4 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และกรอบการจัดทาข้อเสนองบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย สพน. ชี้แจงว่า
ผลการตรวจสอบโครงการที่รอรับการสนับสนุน 1,650 โครงการ สรุปว่า ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมแล้ว
จ านวน 1,000 โครงการเศษ คงเหลื อ โครงการที่ รอการสนับ สนุน เพิ่ม เติม อีก 600 โครงการเศษ ซึ่ ง
บางโครงการบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบางโครงการได้รับการสนับสนุน
มาจากส่วนอื่น เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาบลละ 5 ล้านบาทของรัฐบาล และโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (โครงการ พนม.) ของ ศอ.บต.
๒) ข้อเท็จจริง
เมื่อ 20 มกราคม 2559 สล.คปต. เร่งรัดให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจสอบ/ติดตาม
ความก้าวหน้ าการสนองความต้องการของประชาชนฯ ตามเอกสาร ๘ เล่ม จากโครงการที่ ร อดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 1,650 โครงการ ซึง่ ตอบสนองได้แล้ว 1,000 โครงการเศษ คงเหลืออีก
600 โครงการเศษ) นั้น ปรากฏความก้าวหน้า เมื่อ 22 มกราคม 2559 สรุปผลการสารวจและจัดระบบ
ข้อมูลความต้องการฯ โดย ศปก.อ. (จนถึงเดือนธันวาคม 2558) มีสาระสาคัญ ดังนี้

- ๑๓ (1) ภาพรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (เอกสาร 8 เล่ ม) มีความต้องการฯ
จาแนกเป็ น โครงการ และงบประมาณ รวม 2,786 โครงการ ๓,๔๕๘ ล้า นบาทเศษ และได้ ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการได้แล้ว 1,136 โครงการ คงเหลือที่รอดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 1,650 โครงการ
(2) ในช่ว งไตรมาสแรก ปีง บประมาณ พ.ศ.2559 ได้ประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
รวมทั้ง อปท. เพื่อบูรณาการสนับสนุนความต้องการฯ ได้แล้ว 1,214 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74 ของ
ยอดรวมโครงการที่รอดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งหมด 1,650 โครงการ สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
(๒.๑) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ และ อปท. รวมทั้งสิ้น 1,214
โครงการ แบ่งเป็น
 โครงการที่ดาเนินการแล้ว จานวน 1,101 โครงการ (ส่วนราชการ 832 โครงการ และ อปท.
ให้การสนับสนุน 269 โครงการ)
 โครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ จานวน 113 โครงการ วงเงินรวม 387.0760 ล้านบาท
แบ่งในเชิงพื้นที่ ออกเป็น
- จังหวัดนราธิวาส
43 โครงการ 24.7589 ล้านบาท
- จังหวัดปัตตานี
33 โครงการ 217.8898 ล้านบาท
- จังหวัดยะลา
31 โครงการ 95.5657 ล้านบาท
- ๔ อาเภอจังหวัดสงขลา 6 โครงการ 48.8616 ล้านบาท
(๒.๒) โครงการที่รอรับการสนับสนุน (ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป) จานวน 436 โครงการ
วงเงินรวม 507.3855 ล้านบาท แบ่งเป็น
 ในเชิงพื้นที่ ได้แก่
จังหวัดยะลา
185 โครงการ 231.7341 ล้านบาท
จังหวัดนราธิวาส
154 โครงการ 102.8347 ล้านบาท
จังหวัดปัตตานี
87 โครงการ 132.2427 ล้านบาท
4 อาเภอจังหวัดสงขลา 10 โครงการ 40.5740 ล้านบาท
 ในเชิงหน่วยงาน รวม ๑๙ หน่วยงาน (ตามแผนงบบูรณาการ ๑๔ และหน่วยงานนอกแผน ๕)
การบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลการดาเนินงาน
๑. การนาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนกลางและในพื้นที่ จชต.
๑.๑ การนาไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานในส่วนกลาง
ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง จานวน 17 กระทรวง
รวม ๖1 หน่วยงาน (๕4 ส่วนราชการ ๓ หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๑ หน่วยงานศาล)
มีแนวทางดาเนินการ/ถือปฏิบัติต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑) แต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงาน และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบการดาเนิน
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) จั ดส่ ง แผนปฏิบั ติ การ หรือ แผนดาเนิ นงานของกระทรวง กรม หรื อหน่ ว ยงาน ที่ แสดง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๑๔ ๓) จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ คปต.
ประธาน คปต. และ สล.คปต. กาหนดเพิ่มเติมในโอกาสต่างๆ
๔) สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม หรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คปต. สล.คปต. หรื อ เข้ า ร่ ว มกั บ
คณะของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) /ประธาน คปต. ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่
จชต.
ดังตาราง
ผู้รับผิดชอบ
1) ผู้บริหารหน่วยงานที่
ได้รับแต่งตั้ง และ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการแก้ไขปัญหา
จชต. ภายใต้แผน
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เรื่อง จชต.

การดาเนินการที่สาคัญ

ช่วงเวลาดาเนินการ

1) รวบรวมแผนปฏิบัติการ หรือแผนดาเนินงาน ที่แสดง ไตรมาส ๑
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้ง ๒ กลุ่มโครงการ เพื่อ...
๑.๑) จั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน
๑.๒) สาเนาส่งให้ สล.คปต. เพื่อแจ้งเรื่องให้ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. (กลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.
ตามที่ หน.คสช. กาหนดให้รับผิดชอบในระดับพื้นที่
ทั้งปวง/ทุกมิติการดาเนินงาน) ใช้เป็นกรอบประสานงาน
กับหน่วยดาเนินงานในพื้นที่ของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่ออานวยการ และประสาน
การดาเนินงานให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งติดตามช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ
และแผนปฏิบัติการฯ
2) รวบรวมผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารหรื อ ไตรมาส ๒ – ๔
แผนดาเนินงานของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน ตามแบบ
รายงานผลที่กาหนด ตามช่วงเวลาเดือนละครั้ง ทุกรอบ
ไตรมาส รอบครึ่งปี และสรุปผลรอบปี เพื่อ...
๒.๑) จั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน
๒.๒) สาเนาส่ง สล.คปต. เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โดยรวมของกลุ่มภารกิจงาน และสรุปรายงานผลใน
ภาพรวมแผนปฏิบัติการฯ เสนอ คปต./ประธาน คปต.
ต่อไป
3) รวบรวมข้อมูลรายงานผลของหน่วยงานในส่วนกลาง ไตรมาส ๒ – ๔
คือ โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ได้ร ับ จั ด สรรงบประมาณ รวม 22,675.8465
ล้านบาท รวมทั้งการดาเนินการตามมติ คปต./ข้อสั่งการ
ประธาน คปต.ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อ...

- ๑๕ ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการที่สาคัญ

ช่วงเวลาดาเนินการ

๓.๑) จั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน
๓.๒) สาเนาส่งให้ สล.คปต.
4) ประสาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อร่ว มด าเนินงาน ไตรมาส ๑ – ๔
โครงการสาคัญ (Flagship Project) ทั้งการเข้าร่วมประชุม
หรื อ ประสานการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส ามารถด าเนิ น งานร่ ว มกั น
อย่างต่อเนื่อง
๒) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบ/หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจงาน (๕ กระทรวง
๑ หน่วยงาน)

๑) ประสานรวบรวมข้ อ มู ล แผนปฏิ บั ติ ก าร หรื อ แผน ไตรมาส ๑
ดาเนินงานของหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการตามกลุ่ม
ภารกิ จ งาน รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประสาน
สนับสนุนการดาเนินการและร่วมแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้น
๒) ประสานหน่ ว ยงานที่ มี แผนงาน/โครงการตามกลุ่ ม ไตรมาส ๒ – ๔
ภารกิจงาน เพื่อรวบรวมผลตามช่วงเวลาที่กาหนด และ
จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการนาส่ง สล.คปต.

๑.๒ การนาไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานในพื้นที่
ผอ.รมน.ภาค ๔ โดยการบริหารราชการปกติ พิจารณามอบหมาย/สั่งการให้ ผอ.รมน. จังหวัด
๔ จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) ประสานหน่วยงานดาเนินงานในระดับจังหวัด หรือโดยอาศัย
อานาจการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มอบหมาย/สั่งการให้ ผอ.รมน. จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และสงขลา รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด เพื่อเน้นย้าภารกิจการขับเคลื่อนงาน
และมอบหมายผู้ ป ฏิ บั ติ งานรั บ ผิ ดชอบดาเนิน โครงการ/กิจ กรรมในพื้น ที่เ ป้าหมายและกลุ่ มเป้า หมายให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ และความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดังนี้
๑) ชี้แจงแผนดาเนินงานของหน่วยงาน ที่แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมาย ที่ครอบคลุมทั้ง โครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน
๒) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ (ศปก.อ.) เพื่อร่วมการปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กาหนด และจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนดาเนินงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๓) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม/รายการ ทั้ ง ที่ เ ป็ น
โครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน
ดังตาราง

- ๑๖ ผู้รับผิดชอบ
1) ผอ.รมน.จังหวัด/
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส และ
สงขลา
รวมทั้งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐใน
ระดับจังหวัดทั้ง ๔
จังหวัด
2) กอ.รมน.ภาค ๔
สน./กอ.รมน.จังหวัด
/ศปก.อาเภอ

การดาเนินการที่สาคัญ

ช่วงเวลาดาเนินการ

1) ประสานการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย ไตรมาส ๑ – ๔
ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ และ
แผนปฏิบัติการฯ
ไตรมาส ๑ – ๔
2) จัดทาตารางติดตามประเมินผลการดาเนินงานทั้ง โครงการ
สาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประสานติดตามผลการดาเนินงานตาม
โครงการทั้งสองส่วน ระหว่าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กับหน่วยงาน
ในพื้นที่ และระหว่าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กับ สล.คปต. (ฝ่าย
ประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง และฝ่ายประสาน
แผนฯ ด้านการพัฒนา)
3) ส่ ว นที่ เป็ น โครงการส าคัญ (Flagship Project) จั ดท า ไตรมาส ๑ – ๔
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายการ ตามแบบรายงานผลที่กาหนด ในช่วงเวลาที่กาหนด
เดือนละครั้ง ทุกรอบไตรมาส รอบครึ่งปี และสรุปผลรอบปี
จัดส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม
ทั้งสาเนาส่ง สล.คปต. เพื่อให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สรุปผล
การดาเนินงานนาเสนอ สล.คปต.

๒. ตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงาน
สล.คปต. โดยฝ่ายประเมินผล ได้ประสานสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาตัวชี้วัดร่วม
(Joint KPI) เพื่อติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ครอบคลุมทั้ง
การวัดผลในระดับต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) ดังนี้
๒.๑ ระดับผลผลิต (Output)
๒.๒ ระดับผลลัพธ์ (Outcome)
๒.๓ ระดับผลกระทบ (Impact)

เงื่อนไขความสาเร็จในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามแนวนโยบายของ
คสช. และรั ฐ บาล นั้ น หน.คสช. ได้อนุ มัติ / เห็ นชอบ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒ นาจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตาม แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา จชต. สนับสนุนการดาเนินการ มาโดยต่อเนื่อง

- ๑๗ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สล.คปต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทา แผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีความชัดเจน เรื่องความมุ่งหมายของแผน
เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับแผนเงิน และเรื่องการบริหารจัดการในระดับต่างๆ เพื่อนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
และการวัดผลการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถนาแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้สรุปบทเรียนจากการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
กาหนดเป็นเงื่อนไขของความสาเร็จ ดังนี้
๑. ความพร้อมของหน่วยงานในส่วนกลาง
๑.๑ หน่วยงานกลาง ตามโครงสร้าง สล.คปต. โดยครอบคลุมถึง (๑) หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
หลัก (สมช. รับผิดชอบนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย) (๒) หน่วยงานรับผิดชอบร่วม (กอ.รมน. และ
ศอ.บต. รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ตามลาดับ ) (๓) หน่วยงานกลาง
รวม ๕ หน่ ว ยงาน ได้แก่ สงป. (รั บ ผิ ด ชอบด้ านงบประมาณ) สศช. (รั บผิ ดชอบด้านแผนงาน/โครงการ)
สานักงาน ก.พ. (รับผิดชอบด้านอัตรากาลังฝ่ายพลเรือน) สานักงาน ก.พ.ร. (รับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัดประเมินผล
หน่วยงาน) และกรมบัญชีกลาง (รับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ)
โดยหน่ วยงานดังกล่ าว จ าเป็ นต้องมีความเข้าใจแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลั ก
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารกาหนดให้รับผิดชอบภารกิจ การ
แก้ไขปัญหา จชต. และมอบหมายเจ้ าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดระบบการสนับสนุน ในด้านต่างๆ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาระบบงบประมาณ และระบบการวัดผล /ตัวชี้วัด
หน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันมากขึ้น
๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๗ กระทรวง รวม ๖๑ หน่วยงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสาคัญกับภารกิจงาน
การแก้ไขปัญหา จชต.เป็นลาดับแรก โดยดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ การจัดหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณให้สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และการติดตามรายงานผลการดาเนินงานองหน่วยงานในทุกระดับและทุกระยะ โดยผู้บริหารหน่วยงาน
ต้ อ งกากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ กาหนด รวมทั้ ง ตั ดสิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคใน
การดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
๒. ความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ จชต.
โดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค ๔ ซึ่ง คสช. กาหนดให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานทั้งปวง
ในพื้นที่ และจัดระบบการดาเนินงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสาน
สอดคล้องกันระหว่างการดาเนินงานในมิติความมั่นคง (โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) และงานในมิติการพัฒนา
(โดย ศอ.บต.สน.) ดังนั้น หน่วยงานทั้งสองส่วน ต้องมีความพร้อม ดังนี้
๒.๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีประเด็นสาคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมอย่างน้อย ๕ ประการ
ภายใต้การอานวยการ และกากับอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ของ ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางให้สนับสนุนงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้แก่
๑) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนให้ใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บนพื้นฐานการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล /ข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และมีความรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

- ๑๘ ๒) ต้ อ งพั ฒนาระบบการสั่ ง การที่ สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ใ นพื้น ที่ ทั้ง โดยการบริ ห าร
ราชการปกติ และอานาจตามกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๓) ต้องจัดระบบให้มีแผนดาเนินงานที่ชัดเจนและยึดถือร่วมกัน ทั้งแผนด้านความมั่นคง และ
แผนด้านการพัฒนา รวมทั้งเร่งจัดทาแผนเฉพาะเรื่องด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
สาคัญของแผนปฏิบัติการฯ อาทิ แผนเสริ มสร้างความเข้มแข็งกาลังประจาถิ่น และแผนบูรณาการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ ช่ว ยให้ทุกฝ่ ายร่วมดาเนินงานในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ
ให้พร้อมปฏิบัติงานตามแผนได้ทุกสถานการณ์
๕) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามผลและประเมินผล โดยเฉพาะประเด็นนโยบาย
สาคัญที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผลประเด็นงานที่สาคัญ และ
การดาเนินงานทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลในพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการฯ
(พื้นที่ระดับ ๑ – ๓)
๒.๒ ศอ.บต.สน. มีประเด็นสาคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่
๑) ต้องเร่งทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แนวนโยบาย คสช. และนโยบายรั ฐ บาล โดยวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ จชต. และจั ด ล าดั บ
ความสาคัญประเด็นการพัฒนาพื้นที่ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ จชต. และกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศ
๒) เร่งจัดระบบแผนด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้น ที่
จชต. ที่มีการทบทวนใหม่ โดยจัดระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เน้นภารกิจรับผิดชอบตามกฎหมาย
และการสนับสนุนต่อยอด หรือขยายผล รวมทั้งการริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ๆ โดย ศอ.บต. ก่อนที่จะให้
หน่วยงานที่มีภารกิจตามกฎหมายเข้ามาดาเนินงานต่อไป
๓) ต้องเร่งทบทวนแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ เพื่อนาร่องการปรับแผนงาน/โครงการ
ให้สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จชต. ตามเอกสาร ๘ เล่ม ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รวบรวม
จัดทาขึ้น โดยมีมติ คปต. และข้อสั่งการของประธาน คปต. ได้เน้นย้ามาโดยต่อเนื่อง
๔) ต้องพัฒนาระบบการกากับดูแล และระบบการประสานงานกับหน่วยดาเนินงานในพื้นที่
จชต. ให้มีความใกล้ชิดและต่อเนื่องเพิ่มขึ้น เพื่อประสานแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และการดาเนิน
ร่วมกันในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินตามแบบ และกรอบเวลาที่กาหนด
๒.๓ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินงานในพื้นที่ จชต. หัวหน้าหน่วยงานต้องเน้นย้าให้ผู้ได้รับมอบหมาย
ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการวัดผล โดยประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
---------------------------------สนง.ผอ.สล.คปต.
๒๖ มกราคม ๒๕๕9

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
พ.ศ. 2558-2560

เอกสารแนบ ๒

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต./ก.ค.๒๕๕๘)

หลักการและกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 1

กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ตำมที่ได้ขออนุมัติจำก หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (หน.คสช.) เมื่อ ๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นนโยบำยที่กำหนดขึ้น โดยน้อมนำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบำย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” โดยมียุทธศำสตร์ดำเนินงำน ทั้งด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนกำรพัฒนำ ที่มีกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบตำมลำดับ ในกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.)
ร่วมกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต. กำหนดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม ๒๙ ข้อ (ภำยใต้วัตถุประสงค์นโยบำย ๙ ประกำร) เพื่อให้กระทรวง กรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ โดยให้ควำมสำคัญลำดับแรกกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม ๑๕ ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำยฯ เรื่องสังคมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยและปกติสุขฯ เรื่องเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและฟื้นคืน ควำมไว้วำงใจฯ เรื่องกำรเรียนรู้และตระหนักในคุณ ค่ำของกำรอยู่ร่วมกันฯ และเรื่องสร้ำง
สภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมและเอื้อต่อกำรพูดคุยฯ
สำหรับกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัญหำ จชต.) ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ และระยะต่อไป สมช.ได้นำแนวนโยบายของ หน.คสช. ที่ให้ควำมสำคัญกับ
การเสริ มสร้า งเอกภาพ และประสิทธิ ภ าพในการดาเนิน งาน ซึ่งสอดคล้ องกับวัต ถุประสงค์นโยบำยฯ เรื่องกำรดำเนินนโยบำยฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบ มีเอกภำพ และมี
ประสิทธิภำพฯ มำประกอบกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วมที่กำหนดไว้เดิม เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
โดยแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับนี้ ดำเนินไปภำยใต้กำรปรับโครงสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมดำริของ หน.คสช.ที่แบ่งกลไกกำรขับเคลื่อนงำนเป็น
๓ ระดับ คือ (๑) ระดับนโยบำย ซึ่งมี หน. คสช. เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยมีสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ /สมช. เป็นหน่วยดำเนินกำรด้ำนนโยบำย (๒) ระดับกำรแปลงนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ ให้จัดตั้ง “คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.)” เป็นกลไกรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนงำนให้มีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ ร่วมกับ
กลไกที่มีอยู่เดิม อำทิ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (กพต.) และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (กปต.) เป็นต้น และ (๓) ระดับหน่วยปฏิบัติ กำหนดให้ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำรงำนด้ำนควำมมั่นคงและด้ำน
กำรพัฒนำ ดำเนินไปอย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในพื้นที่เป้ำหมำย

๒

ทั้งนี้ ในระดับกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้ง สล.คปต. ขึ้นใน สมช. โดยมีหน่วยงำนกลำง ได้แก่ สงป. สศช. สำนักงำน ก.พ. สำนักงำน กพร. และ
กรมบัญชีกลำง ร่วมดำเนินงำน รวมทั้งมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักรับผิดชอบงำนด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรพัฒนำ ตำมลำดับ

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยมีควำมมุ่งหมำยให้ทุกฝ่ำยมี่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุผลที่สำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อลดกำรใช้ควำมรุนแรงในพื้นที่ จชต. และแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี
เพื่อให้ประชำชนในพื้นทีม่ ีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
เพื่อให้สังคม จชต. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีควำมเข้มแข็ง
เพื่อให้ประชำชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้งประชำคมระหว่ำงประเทศมีควำมเข้ำใจ และสนับสนุนแนวทำงดำเนินกำรของฝ่ำยรัฐ

ความเร่งด่วนของการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม และแนวทำงตำมประกำศ คสช.ที่ ๙๘ / ๒๕๕๗ จึงกำหนดควำมเร่งด่วนงำนที่สำคัญ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. เรื่ องสั งคม จชต. มีค วามปลอดภั ยและปกติ สุข ให้ กระทรวงกลำโหมร่ว มกั บ กอ.รมน. เป็ น หน่ว ยงำนเจ้ ำภำพหลั ก ประสำนกับส ำนั กงำนต ำรวจแห่ ง ชำติ
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เร่งเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่มุ่งลดเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำย ลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยให้กับประชำชน /ชุมชน โดยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำ น /ชุมชนให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกับภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแทรกซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง
๒. เรื่องการอานวยความยุติธรรมในพื้นที่ จชต. ให้กระทรวงยุติธรรมเป็น หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก ประสำนกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนอัยกำรสูงสุดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมในพื้นที่ จชต. เพื่อเร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ โดยพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมในพื้นที่ ให้เสมอภำค
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
๓. เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ในมิติของต่ำงประเทศ ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นเจ้ำภำพหลัก ร่วมกับ กอ.รมน.
และ ศอ.บต. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินกำรที่มุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจกับต่ำงประเทศให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยกระดับปัญหำขึ้นเป็นวำระ
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ ส่วนมิติภำยในประเทศ ให้ร่วมกับกรมประชำสัมพันธ์ กำหนดแผนกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่มุ่ งสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับประชำชนไทย และภำคส่วนต่ำงๆ ในพื้นที่ จชต. และพื้นที่อื่นๆ ภำยในประเทศ สำหรับกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง ให้ สมช. เป็นเจ้ำภำพหลัก ประสำนงำน
กับ กอ.รมน.และ ศอ.บต.ร่วมจัดทำแผนดำเนินงำนขับเคลื่อนกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. ให้เกิดควำมชัดเจนเรื่องกรอบทิศทำง ขั้นตอน และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้เกิดควำมต่อเนื่อง และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม

๓

๔. เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กระทรวงมหำดไทยร่วมกับ ศอ.บต. เป็นเจ้ำภำพหลัก ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินกำรตำมแผนงำน /โครงกำร
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง

พื้นที่เป้าหมาย และกลุม่ เป้าหมาย
พื้นที่เป้ำหมำย
๑. พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง หมำยถึง พื้นที่ที่ยังคงปรำกฏควำมเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ซึ่งฝ่ำยรัฐ ต้องใช้กำรปฏิบัติกำรเชิงรุก เพื่อจำกัดเสรี
กำรเคลื่อนไหวของ ผกร. จึงจำเป็นต้องดำเนินงำนกิจกำรพลเรือน งำนกำรเมือง และงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง เพื่อมุ่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำนำจรัฐให้แก่ประชำชนในพื้นที่
๒. พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา หมำยถึง พื้นที่ล่อแหลมต่อกำรก่อเหตุ ซึ่งฝ่ำยรัฐต้องเร่งสร้ำงเกรำะป้องกันไม่ให้ ผกร.เข้ำมำสร้ำง/ขยำยอิทธิพลในพื้นที่ จึงจำเป็นต้อง
ดำเนินงำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควบคูก่ ับงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมมั่นใจและให้กำรสนับสนุนฝ่ำยรัฐ
๓. พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา หมำยถึง พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง ซึ่งฝ่ำยรัฐต้องดำรงกำรดำเนินวิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่อย่ำงปกติสุข ของประชำชนในพื้นที่ โดย
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง และยกระดับมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เท่ำเทียมกับพื้นที่ในภูมิภำคอื่นๆ ของประเทศ

กลุ่มเป้ำหมำย
แผนปฏิบัติกำรฯ ให้ควำมสำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ กลุ่มประชำชนผู้ด้อยโอกำส และประชำชน
ทั่วไปที่รวมกลุ่ม /องค์กรในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งกลุ่ม ผกร. กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่มเสี่ยงต่อกำรชักนำเข้ำร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /สถำบันที่สนับสนุนกำรก่อเหตุรุนแรง
กลุม่ ภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
รวม ๗ กลุ่มภารกิจงาน
การดาเนินงาน /แนวทางดาเนินการ
(หน่วยงานเจ้าภาพร่วม)
๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕ เป้ำหมำย ๑๑ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงกลำโหม (กอ.รมน./สตช./มท./ทก.)
๒. งานอานวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๖ เป้ำหมำย
๘ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงยุติธรรม (กอ.รมน./สตช./ศอ.บต./อส./พม.)
๓. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน
๕ เป้ำหมำย
๗ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กปส./กอ.รมน./ศอ.บต.)
๔. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๗ เป้ำหมำย ๑๕ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงศึกษำธิกำร (วธ./กก./พศ./กอ.รมน./ศอ.บต.)
๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน ๗ เป้ำหมำย ๑๖ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงมหำดไทย (กษ./คค./ทส./สธ./ศอ.บต.)
๖. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ
๔ เป้ำหมำย
๖ กลยุทธ์ /แนวทำง สมช. (สงป./สศช./สกพร./สกพ./บก.)
๗. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๔ เป้ำหมำย
๕ กลยุทธ์ /แนวทำง สมช. (กอ.รมน./ศอ.บต./สขช./กต.)

๔

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑. กลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมายการดาเนินงาน (๕ เป้าหมาย)
กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๑๑ กลยุทธ์)
๑) พื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญ ๗ เมือง พ้นควำมเสี่ยง (๑) เร่งเพิ่มประสิทธิภำพ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพพื้นที่
จำกกำรก่อเหตุรุนแรง
๒) หมู่บ้ ำน/ชุมชน/เขตอิทธิพล มีจ ำนวนลดลง หรือ (๒) สร้ำงควำมเข้ำใจกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะประชำชนใน
พื้นที่ปฏิบัติกำร หรือภำคส่วนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติกำรฯ
ไม่ขยำยพื้นที/่ ขยำยเขตอิทธิพลเพิ่มขึ้น
๓) ศำสนสถำน ศำสนบุ ค คล และบุ ค ลำกรทำงกำร (๓) ดำเนินมำตรกำรกำรเชิงรุกอย่ำงจริงจัง เพื่อ มุ่งสลำยโครงสร้ำงกลุ่ม ผกร.ในหมู่บ้ำนจัดตั้งในพื้นที่ และกำร
หยุดยั้งกำรขยำยตัวของแนวร่วม ผกร.
ศึกษำ ได้รับกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย
๔) สมำชิกกลุ่ ม ผู้ก่อเหตุรุน แรง (ผกร.) และแนวร่ว ม (๔) จัดระบบกำรควบคุมวัสดุ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน และสิ่งของอุปกรณ์ในกำรดำรงชีวิตของประชำชน เพื่อ
ป้องกันกำรดัดแปลงเป็นวัตถุอันตรำยใช้ในกำรก่อเหตุรุนแรงลักษณะต่ำงๆ ในพื้นที่ เช่น ระเบิดถังแก๊ส เป็นต้น
ในพื้นที่มีจำนวนลดลง
(๕) เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแทรกซ้อน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยำว โดยเฉพำะปัญหำยำเสพติด ปัญหำ
๕) ปัญหำภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ลดระดับลง
ธุรกิจผิดกฎหมำย และปัญหำกลุ่มผู้มีอิทธิพล
หมำยเหตุ ผู้ น ำศำสนำ/ผู้ น ำชุ มชน/สื่ อ/สตรี / เด็ ก / (๖) เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินกำรด้ำนกำรข่ำว กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง และกำรดำเนินงำนด้ำนข่ำวกรองทั้งระบบ
เยำวชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำและแก้ ไ ข (๗) บังคับใช้กฎหมำยโดยเท่ำเทียม และจัดระบบเฝ้ำตรวจพื้นที่ของหน่วยต่ำงๆ ให้ทำงำนร่วมกันเต็มประสิทธิภำพ
(๘) เพิ่มประสิทธิภำพกองกำลังประจำถิ่น ตำรวจ อำสำสมัครรักษำดินแดน รวมทั้งพัฒนำและจัดระเบียบกำลัง
ปัญหำของชุมชน
ประชำชน ตลอดจนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพหมู่บ้ำนและชุมชนเข้มแข็ง
(๙) สนับสนุนให้ประชำชนและท้องถิ่นมีควำมพร้อมเฝ้ำระวังหมู่บ้ำนและชุมชนของตนเอง โดยเฉพำะบทบำทกำร
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมภำรกิจงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๑๐) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของภำคประชำชน รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
(๑๑) ปฏิบัติกำรข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคงที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

๕

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๒. กลุ่มภารกิจงานอานวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เป้าหมายการดาเนินงาน (๖ เป้าหมาย)
กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๘ กลยุทธ์)
๑) เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (๑) เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบในกำรดำเนินคดีควำมมั่นคงในพื้นที่ จชต. รวมทั้งกำรนำเทคโนโลยี
และเป็นธรรมภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
สมัยใหม่สนับสนุนกำรดำเนินงำน โดยเฉพำะเพื่อช่วยในกำรตรวจพิสูจน์และค้นหำควำมจริง
๒) คดี หรือเหตุกำรณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชำชน (๒) ดำเนินมำตรกำรเพื่อเร่งรัดค้นหำควำมจริงในคดี หรือเหตุกำรณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชำชนไทยและต่ำงประเทศ
ไทยและต่ ำ งประเทศ ได้ รั บ กำรเร่ ง รั ด เข้ ำ สู่ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำหลักศำสนำเพื่อแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง และนำหลักยุติธรรมสมำนฉันท์ โดยให้คู่กรณี
กระบวนกำรตรวจสอบค้นหำควำมจริงให้ปรำกฏ และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคลี่คลำยควำมขัดแย้ง หรือระงับข้อพิพำทในพื้นที่ จชต.
๓) กำรด ำเนิ น คดี ค วำมมั่ น คงเป็ น ไปอย่ ำ งมี (๔) สนับสนุนและส่งเสริมมำตรกำร เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยให้กับประชำชน ผู้เสียหำย พยำน รวมถึงบุคคลที่ถูก
ประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรยุติธรรม
จับกุม หรือผู้ต้องหำ จำเลย หรือผู้ ต้องขัง ที่ได้รับกำรปล่ อยตัวชั่วครำว หรือพนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง หรือศำลมี
๔) กระบวนกำรยุ ติ ธ รรมทำงเลื อ ก ได้ รั บ กำร คำพิพำกษำถึงที่สุดยกฟ้อง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
สนับสนุนโดยต่อเนื่องเพื่อคลี่คลำยปัญหำในพื้นที่ (๕) ส่งเสริมมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน จำกกรณีที่ไม่ได้รับควำมยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องหำตำม
๕) ประชำชนได้รับ กำรแก้ไขปัญหำ /ลดเงื่อ นไข ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และกฎหมำยพิเศษ ให้เข้ำถึงกระบวนกำรดำเนินคดี ทั้งทำงแพ่ง และทำง
ควำมไม่เป็นธรรม มีทัศนะคติที่ดี และร่วมมือกับ อำญำ ตลอดจนกำรอำนวยควำมเป็นธรรมของรัฐตำมบทบัญญัติของกฎหมำย
ภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำ จชต.
(๖) พัฒนำองค์ควำมรู้ในระบบงำนยุติธรรม และส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรยุติธรรม
๖) ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ควำมไม่สงบ และสร้ำงให้เกิดควำมชื่อมั่นและกำรยอมรับของประชำชน
ได้รับกำรเยียวยำ ฟื้นฟู และพัฒนำคุณภำพชีวิต (๗) ช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ทั้งด้ำนทรัพย์สิน ร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ เพื่อให้
ที่ดีขึ้น
ดำรงชีพในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
หมำยเหตุ ผู้นำศำสนำ/ผู้นำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/ (๘) ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุควำมรุนแรง และจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง
เยำวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ
ปัญหำของชุมชน

๖

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๓. กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน
เป้าหมายการดาเนินงาน (๕ เป้าหมาย)
๑) กำรดำเนินงำนของภำครัฐ เป็นไปโดยหลักสำกล
และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
๒) ประชำชนไทยได้รับข้อมูลรอบด้ำน และเข้ำใจ
สถำนกำรณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งให้กำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของภำครัฐ
๓) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับองค์ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี
๔) ประเด็นจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ ไม่ ถูกหยิ บยก
เป็นวำระระหว่ำงประเทศ
๕) ประชำชนในโลกมุสลิมและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
องค์กำรระหว่ำงประเทศ มีควำมเข้ำใจและให้กำร
สนับสนุนแนวทำงกำรดำเนินงำนของภำครัฐ

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๗ กลยุทธ์)

(๑) ดำเนินงำนเชิงรุกโดยหน่วยงำนภำครัฐ ที่มุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ จชต. และประเด็นกำรดำเนินงำนของภำครัฐใน
กำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำ จชต.
(๒) เปิ ด พื้ น ที่ แ ละช่ อ งทำงสื่ อ สำรให้ ภ ำคส่ ว นต่ ำ งๆ นอกภำครั ฐ ร่ ว มสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจกั บ ทุ ก ฝ่ ำ ย ทั้ ง ในและ
ต่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.
(๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยนอกภำครัฐ เพื่อร่วมดำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ สนับสนุนกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจและประสำนควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.
(๔) เพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มเป้ำหมำย ให้ยุติแนวคิด
และวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.
(๕) ขจัดเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำ จชต. ที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) ให้ควำมสนใจ
(๖) เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ จชต. รวมทั้งประชำชน
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำในเรื่องสิทธิมนุษยชน
หมำยเหตุ ผู้นำศำสนำ/ผู้นำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/ (๗) พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงมำตรกำรกำรดำเนินงำนของภำครัฐ โดยไม่ขัดกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
เยำวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน

๗

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๔. กลุ่มภารกิจงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายการดาเนินงาน (๗ เป้าหมาย)
๑) สถาบั น การศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ภาครั ฐ /
เอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพตามนโยบายรัฐ
๒) บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
มาตรฐานวิชาชีพ
๓) นักเรียน และเยำวชน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
๔) เด็ ก เยำวชน และประชำชนผู้ อ ยู่ น อกระบบ
กำรศึกษำ ได้รับควำมรู้และเพิ่มทักษะอำชีพ
๕) ประชำชนในพื้ น ที่ ส ำมำรถด ำเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ตำม
ประเพณี ศำสนำ และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
๖) อัตลักษณ์ทำงภำษำ ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับกำร
พัฒนำและส่งเสริมเพิ่มมำกขึ้น
๗) กำรจั ด กำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ เ ป็ น ไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๑๕ กลยุทธ์)

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐ
(๒) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก นักเรียน และเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในสถานศึกษาของรัฐ
(๔) เสริมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำนศึกษำของรัฐกับสถำนศึกษำของเอกชน เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำ จชต. โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบนิเทศก์ และระบบประเมินผลทำงกำรศึกษำ เพื่อเฝ้ำระวังและสนับสนุนยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในพื้นทีท่ ุกประเภท
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกระจำยอำนำจให้กับสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ รวมทั้ง
สร้ำงควำมตระหนักของชุมชน เพื่อให้โรงเรียน/สถำนศึกษำเป็นของชุมชนอย่ำงแท้จริง
(๗) เร่งรัดพัฒ นำคุณภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และสถำนศึกษำของรัฐ และเอกชนให้ มี
มำตรฐำนเทียบเท่ำกับพื้นที่อื่น
(๘) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด สถำบันกำรศึกษำปอเนำะ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้มีคุณภำพ และสอดคล้องตำมหลักกำรศำสนำ
(๙) เพิ่มทักษะในกำรประกอบอำชีพ ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในสถำนศึกษำของรัฐและของเอกชน

๘

เป้าหมายการดาเนินงาน (๗ เป้าหมาย)

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๑๕ กลยุทธ์)

หมำยเหตุ ผู้นำศำสนำ/ผู้นำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/ (๑๐) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และบูรณำกำรทุน กำรศึ ก ษำทั้ง ในและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรสอนเสริมใน
เยำวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข สำขำวิชำที่จำเป็นให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนกลุ่มเสี่ยงในระดับกำรศึกษำต่ำงๆ ตลอดจนกำรจัดระบบ
ปัญหำของชุมชน
เทียบโอนและรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ รวมทั้ง ใบประกอบวิชำชีพผู้ที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ และส่งเสริมให้
มีบทบำทในกำรพัฒนำพื้นที่
(๑๑) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทำงศำสนำทุกศำสนำ ให้มีควำมเข้มแข็ง และมีบทบำทในกำรทำนุบำรุงศำสนำ
เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำจริยธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริม และฟื้นฟูกิจกำรด้ำน
ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยควำมสะดวกให้คนไทยในพื้นที่ จชต. เดินทำงไปแสวงบุญตำมหลักศำสนำต่ำงๆ
ในต่ำงประเทศ เพื่อเรียนรู้แก่นแท้ของหลักธรรม และเป็นเครือข่ำยทำนุบำรุงศำสนำ/ร่วมแก้ไขปัญหำในพื้นที่ต่อไป
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสำนอัตลักษณ์ทำงภำษำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่
(๑๔) พัฒนำ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. และส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชำชนออกกำลังกำย เล่นกีฬำ มีกิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรละเล่นพื้นบ้ำน ตลอดจน พัฒนำ
และปรับปรุงกำรกีฬำในพื้นที่ตำบล หมู่บ้ำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนพื้นที่
(๑๕) ส่งเสริม และสนับสนุนกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ จชต.

๙

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๕. กลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมายการดาเนินงาน (๗ เป้าหมาย)
๑) ครัวเรือนมีอำชีพที่มั่นคง และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
๒) กำรลงทุ น ในพื้ น ที่ โดยภำครั ฐ และภำคเอกชน
ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง
๓) โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในพื้นที่ จชต. และ
ระบบโลจิ ส ต์ ติ ก ได้ รั บ กำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชำชน และศักยภำพของ
พื้นที่
๔) ประชำชนในพื้น ที่เสี่ ย ง ได้รั บ หลั กประกัน กำรใช้
ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
๕) ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมได้รับกำรฟื้นฟู
และอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับสภำพของพื้นที่
๖) ประชำชนในพื้นที่ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ และ
บริกำรสำธำรณสุขพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม
๗) พัฒ นำ และปรับ ปรุงมำตรฐำนกำรให้บ ริกำรทำง
กำรแพทย์ และบริ ก ำรสำธำรณสุ ข ในพื้ น ที่ จชต.ให้
พร้อมรองรับกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๑๖ กลยุทธ์)

(๑) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะอำชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชำชน และสภำพพื้นที่ ตลอดจนพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในพื้นที่
(๒) สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของประชำชนในกำรประกอบอำชีพ วิสำหกิจชุมชน โรงงำนขนำดเล็ก และธุรกิจอื่นๆ
รวมทั้งกำรจัดตั้งสหกรณ์ และเสริมสร้ำงกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนในพื้นที่
(๓) ส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ จชต. ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและศักยภำพในพื้นที่ รวมทั้งแนวทำง และมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจในโอกำสต่ำงๆ
(๔) พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ และระบบโลจิสต์ติกให้สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่
และวิถีชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะเส้นทำงคมนำคม และสำธำรณูปโภคในพื้นที่เมือง และชนบท
(๕) พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบชลประทำน และกำรพัฒนำที่ดินให้เหมำะสมกับสภำพพื้ นที่ และเพียงพอ
กับควำมจำเป็น
(๖) พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกที่ดินรกร้ำง ส่งเสริมพืชประจำถิ่น รวมทั้งยกระดับเพิ่มคุณภำพและมูลค่ำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ตลอดจนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่
(๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ และมีควำมเชื่อมโยงกับ
กำรพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคเอกชนไทย ให้พร้อมเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
(๘) ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำลำลที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ โดยเฉพำะสินค้ำชุมชนและธุรกิจ SME
ในพื้นที่ให้มีคุณภำพ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรตลำดให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น

๑๐

เป้าหมายการดาเนินงาน (๗ เป้าหมาย)

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๑๖ กลยุทธ์)

หมำยเหตุ ผู้ น ำศำสนำ/ผู้ น ำชุ ม ชน/สื่ อ /สตรี / เด็ ก (๙) เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้ อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน และ
/เยำวชนในพื้น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพัฒ นำและแก้ไ ข ศักยภำพของพื้นที่
ปัญหำของชุมชน
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยผลนำแนวคิดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นต้นแบบในกำรดำเนินชีวิตของประชำชน
(๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ และบริกำรสำธำรณสุขของประชำชนในพื้นที่
(๑๒) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยที่ดขี องประชำชนในพื้นที่
(๑๓) สนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำร สถำนที่บริกำรและเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จำเป็น ให้สำมำรถ
รองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่
(๑๔) ส่งเสริมกำรจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริกำรประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล
(๑๕) ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลศูนย์ส่งเสริมสุขภำพประจำตำบลในพื้นที่
(๑๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร สตรี และเด็กกำพร้ำ รวมทั้งผู้ใช้แรงงำนใน
พื้นที่ จชต.

๑๑

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๖. กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายฯ
เป้าหมายการดาเนินงาน (๔ เป้าหมาย)
(๑) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐ ทั้งพลเรือน ตำรวจ
และทหำร ได้ รั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มก่ อ นกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะควำมเข้ำใจเรื่องนโยบำยฯ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับสภำพพื้นที่
และสถำนกำรณ์ปัญหำทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(๒) หน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ มีควำมพร้อม
ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และยำนพำหนะที่เพียงพอ
เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
(๓) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐในพื้นที่ จชต. ได้รับ
กำรดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่
รับผิดชอบ และมีขวัญกำลังใจที่ดี
(๔) หน่ ว ยงำนเจ้ ำ ภำพหลั ก หน่ ว ยงำนเจ้ ำภำพร่ ว ม
และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ร ะบบกำรด ำเนิ น งำน
ร่วมกันอย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำ จชต. ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนอย่ำงเหมำะสม

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๖ กลยุทธ์)

(๑) พัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐ ที่ให้ควำมสำคัญกับทัศนคติ จิตสำนึก และ
ควำมตระหนักต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสียสละ
(๒) ส่งเสริมกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ จชต. รวมทั้งสนับสนุนทุนกำรศึกษำเพื่อ
เพิ่มศักยภำพแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐในพื้นที่
(๓) จัดหำ ซ่อมบำรุง ประยุกต์ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยำนพำหนะให้เพียงพอ รวมทั้งสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้
เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำ
(๔) ปรับปรุง และบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิกำลังพลให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่รับผิดชอบ และระดับควำมเสี่ยงภัย
อันตรำย จำกกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ โดยพิจำรณำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหำร
(๕) พัฒนำ และปรับปรุงกลไกกำรดำเนินงำน ระบบบริหำรจัดกำร ระบบแผนงำน/โครงกำร และระบบ
งบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยให้มีเอกภำพ มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำ จชต. ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงเหมำะสม
(๖) พัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนในระดับต่ำงๆ และกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยให้
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำร เพื่อพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต. ให้
บรรลุผลเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

๑๒

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๗. กลุ่มภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เป้าหมายการดาเนินงาน (๔ เป้าหมาย)
๑) หน่วยงำนรัฐมีควำมพร้อมอำนวยควำมสะดวกใน
กำรพูดคุยแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งระหว่ำง
ประชำชนในพื้นที่ และระหว่ำงประชำชนกับภำครัฐ
๒) รัฐจัด หรือสนับสนุนให้มีเวทีของกำรพูดคุยแสวงหำ
กำรกระจำยอำนำจ ที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบำท
และมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
๓) รัฐจัด หรือสนับสนุนให้มีกระบวนกำรพูดคุยกับผู้ที่มี
ควำมคิด ควำมเชื่อ อุดมกำรณ์ต่ำงจำกฝ่ำยรัฐ อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีเอกภำพ
๔) รั ฐ จั ด หรื อสนั บ สนุ น ให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพูดคุยแสวงหำทำงออกจำก
ควำมขัดแย้งในพื้นที่ จชต.
หมำยเหตุ ผู้ น ำศำสนำ/ผู้ น ำชุ มชน/สื่ อ/สตรี / เด็ ก /
เยำวชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำและแก้ ไ ข
ปัญหำของชุมชน

กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการ (๕ กลยุทธ์)

(๑) เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ เครือข่ำยภำคประชำชนในพื้นที่ จชต. /ภำยในประเทศ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องกำรกระจำยอำนำจ ภำยใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(๒) สนับสนุนกำรเปิดพื้นที่ และสร้ำงสภำวะแวดล้ อมที่เอื้อต่อกำรแสดงควำมคิดเห็ นและกำรพูดคุย ในกำร
แสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี
(๓) พัฒนำและจัดตั้งกลไก ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และมีเอกภำพ เพื่อสนับสนุนกำรพูดคุยสันติสุข
กับผู้มคี วำมคิด ควำมเชื่อ อุดมกำรณ์ต่ำงจำกฝ่ำยรัฐ ทั้งในและต่ำงประเทศ
(๔) เปิดโอกำส และสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัย ให้กับผู้มีควำมเห็นต่ำงจำกฝ่ำยรัฐที่ต้องกำรยุติควำมรุนแรง
เข้ำร่วมกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.โดยสันติวธิ ี ผ่ำนกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(๕) เตรียมควำมพร้อมของสังคมในพื้นที่ จชต. และสังคมไทยโดยรวม เพื่อรองรับกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข

แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
หลักการ/กรอบแนวคิด : ยึดกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ + แนวนโยบาย หน.คสช. (เอกภาพ และประสิทธิภาพ)
ลดการใช้ความรุนแรง/สนับสนุนแนวทางสันติวิธี

วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
สังคม จชต. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทีม่ ีความเข้มแข็ง
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้งต่างประเทศ สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ

ความสาคัญเร่งด่วนปี ๕๘ : ๑. สังคม จชต. ปลอดเหตุรุนแรง ๒. ความยุติธรรมในพื้นที่ ๓. คุณภาพชีวิตประชาชน ๔. ความเข้าใจ + ทางออกจากความขัดแย้ง
พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา

พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย : ผกร./แนวร่วม/กลุ่มเสี่ยง/องค์กรสถาบัน/ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชนทั่วไป
๑

๒

๓

๔

๖

๗

งานการศึกษา
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม

๕
งานพัฒนา ตาม
ศักยภาพ ของพื้นที่
และคุณภาพชีวิต
ประชาชน

งานรักษา

งานอานวย

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เป้าหมาย

ความยุติธรรม
และการเยียวยา

งานสร้างความ
เข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
เรื่องสิทธิมนุษยชน

งานเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาครัฐ
และการขับเคลื่อน
นโยบาย

งานแสวงหา
ทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทาง

เป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทาง

เป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทาง

เป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทาง

กลยุทธ์/แนวทาง

กลยุทธ์/แนวทาง

กลยุทธ์/แนวทาง

เอกสารแนบ 2
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project)
และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ
จาแนกตามรายหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จาแนกตามรายหน่วยงาน
ที่

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7 เมืองหลัก

ทุ่งยางแดง

รวมทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กรมประชาสัมพันธ์
1.2 สานักงาน ก.พ.
1.3 กอ.รมน.
1.4 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม
2.1 กองทัพบก
2.2 กองทัพเรือ
2.3 กองทัพอากาศ
2.4 กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงการคลัง
3.1 กรมศุลกากร
กระทรวงการต่างประเทศ
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
5.1 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5.2 กรมพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
6.1 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
6.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

579.7507
478.5870
478.5870
15.0000
15.0000
-

6,072.9768
1,007.8600
1,007.8600
64.9300
64.9300
36.7000

-

-

-

36.7000
-

-

-

-

-

0.0000

20.1606
-

-

-

-

56.8606
0.0000

โครงการหลัก/โครงการย่อย
ของกลุ่มภารกิจ
หลัก ย่อย
ล้านบาท
89
179 22,675.8465
9
3
7,640.8960
1
3
42.6100
1
65.0000
6
7,511.7860
1
21.5000
4
4
1,608.8271
1
2
587.5400
1
695.6452
1
253.1595
1
2
72.4824
1
3
12.7990
1
3
12.7990
1
33.0000
1
33.0000
2
126.4631

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
30,176.9287
9,221.8430
42.6100
65.0000
9,092.7330
21.5000
1,608.8271
587.5400
695.6452
253.1595
72.4824
12.7990
12.7990
33.0000
33.0000
79.9300
15.0000
64.9300
183.3237

1

120.0000

120.0000

1

6.4631

56.8606
6.4631

เอกสารแนบ 2

กระทรวง/ส่วนราชการ

โครงการสาคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท)
162 หมูบ่ ้าน
พาคน
สถานศึกษา
บูโด
รวม 6 โครงการสาคัญ
กลับบ้าน
60 แห่ง
รักษ์สันติสุข
(ล้านบาท)
412.3022 131.2626
210.4554
94.3345
7,501.0822
66.0000
10.0000
18.5000
1,580.9470
0.0000
0.0000
66.0000
10.0000
18.5000
1,580.9470
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
79.9300
15.0000
64.9300
20.1606
56.8606

(2)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จาแนกตามรายหน่วยงาน
ที่

7.

กระทรวง/ส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.1 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7.3 กรมประมง
7.4 กรมปศุสัตว์
7.5 กรมพัฒนาที่ดิน
7.6 กรมวิชาการเกษตร
7.7 กรมส่งเสริมการเกษตร
7.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์
7.9 กรมการข้าว
7.10 กรมหม่อนไหม
8. กระทรวงคมนาคม
8.1 กรมทางหลวงชนบท
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.1 กรมป่าไม้
10. กระทรวงพาณิชย์
10.1 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
10.2 กรมการค้าภายใน
11. กระทรวงมหาดไทย
11.1 กรมการปกครอง
11.2 กรมที่ดิน
11.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง
11.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 เมืองหลัก

18.9400
18.9400
-

ทุ่งยางแดง

359.0034
29.8497
15.7171
17.5600
52.7320
128.5200
28.2876
37.9870
25.1758
17.9150
5.2592
543.5339
543.5339
2,810.3822
2,128.6442
681.7380
-

โครงการสาคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท)
162 หมูบ่ ้าน
พาคน
สถานศึกษา
บูโด
รวม 6 โครงการสาคัญ
กลับบ้าน
60 แห่ง
รักษ์สันติ
(ล้านบาท)
สุข
359.0034
29.8497
15.7171
17.5600
52.7320
128.5200
28.2876
37.9870
25.1758
17.9150
5.2592
543.5339
543.5339
2.5000
2.5000
2.5000
2.5000
18.9400
18.9400
0.0000
270.1416
19.7145
3,100.2383
2,128.6442
19.7145
19.7145
270.1416
951.8796
0.0000

โครงการหลัก/โครงการย่อย
ของกลุ่มภารกิจ
หลัก

ย่อย

1

1

10
10

1
1
22
20

11

1
1

9
2

ล้านบาท
10.4280
10.4280
118.8165
118.8165
20.2260
20.2260
2,972.3437
686.4086
1,146.4242
1,139.5109

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
369.4314
29.8497
15.7171
27.9880
52.7320
128.5200
28.2876
37.9870
25.1758
17.9150
5.2592
662.3504
662.3504
2.5000
2.5000
39.1660
18.9400
20.2260
6,072.5820
2,815.0528
19.7145
2,098.3038
1,139.5109

(3)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จาแนกตามรายหน่วยงาน
ที่

กระทรวง/ส่วนราชการ

12. กระทรวงยุตธิ รรม
12.1 สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
13. กระทรวงแรงงาน
13.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
14. กระทรวงวัฒนธรรม
14.1 สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
14.2 กรมการศาสนา
14.3 กรมศิลปากร
14.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
14.5 สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
15. กระทรวงศึกษาธิการ
15.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15.4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15.8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15.9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.10 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
16. กระทรวงสาธารณสุข
16.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7 เมืองหลัก

-

ทุ่งยางแดง

90.3731
90.3731
-

โครงการสาคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท)
162 หมูบ่ ้าน
พาคน
สถานศึกษา
บูโด
รวม 6 โครงการสาคัญ
กลับบ้าน
60 แห่ง
รักษ์สันติ
(ล้านบาท)
สุข
0.0000
0.0000
14.8400
2.1200
107.3331
90.3731
14.8400
2.1200
16.9600
0.0000
0.0000
16.0000
16.0000
0.0000
0.0000
0.0000
161.9554
161.9554
64.8338
64.8338
0.0000
0.0000
0.0000
34.6216
34.6216
30.0000
30.0000
0.0000
32.5000
32.5000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

โครงการหลัก/โครงการย่อย
ของกลุ่มภารกิจ
หลัก

ย่อย

1
1

4
1

18
11

1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7

4
3
136
34
33
2
23
16
8
6
13
1

ล้านบาท
63.1628
63.1628
87.8454
19.0000
26.8454
16.0000
10.0000
3,186.3123
616.3634
1,753.6674
122.6660
232.2658
141.1727
114.5896
63.2200
79.2386
22.1640
40.9648
1,085.2840
1,085.2840

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
63.1628
63.1628
107.3331
90.3731
16.9600
87.8454
19.0000
16.0000
26.8454
16.0000
10.0000
3,348.2677
681.1972
1,753.6674
122.6660
232.2658
175.7943
144.5896
63.2200
111.7386
22.1640
40.9648
1,085.2840
1,085.2840

(4)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณของโครงการสาคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จาแนกตามรายหน่วยงาน
ที่

กระทรวง/ส่วนราชการ

17. กระทรวงอุตสาหกรรม
17.1 สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
17.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
18. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
18.1 สานักงานพระพุทธศาสนา
18.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ
18.3 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
19. รัฐวิสาหกิจ
19.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
19.2 ธนาคารออมสิน
19.3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(กระทรวงการคลัง)
20. หน่วยงานของศาล
20.1 สานักงานศาลยุติธรรม

7 เมืองหลัก

โครงการสาคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท)
162 หมูบ่ ้าน
พาคน
สถานศึกษา
บูโด
รวม 6 โครงการสาคัญ
กลับบ้าน
60 แห่ง
รักษ์สันติ
(ล้านบาท)
สุข
0.0000
0.0000
0.0000
40.0000 106.4226
30.0000
70.0000
1,473.8405

ทุ่งยางแดง

โครงการหลัก/โครงการย่อย
ของกลุ่มภารกิจ
หลัก

67.2237

1,160.1942

2
1
1
10

67.2237
-

1,160.1942
-

40.0000
-

106.4226
-

30.0000
-

70.0000
-

0.0000
0.0000
1,473.8405
0.0000
0.0000

1
1
8
3
1

-

-

-

-

-

-

0.0000
0.0000

1
1

-

-

-

-

-

-

0.0000
0.0000

1
1

ย่อย

2

2

2
2

ล้านบาท
29.8995
20.0000
9.8995
4,064.0261

29.8995
20.0000
9.8995
5,537.8666

261.9652
2,108.6337
1,693.4272
1,560.9530
582.1366

261.9652
2,108.6337
3,167.2677
1,560.9530
582.1366

949.7441
29.0723

949.7441
29.0723

70.5640
70.5640

70.5640
70.5640

ที่มา : สานักงบประมาณและ สล.คปต. (28 มกราคม 2559)
หมายเหตุ : รวมหน่วยงานที่มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) เกี่ยวข้องกับ 17 กระทรวง 61 หน่วยงาน และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม 30,176.9287 ล้านบาท
2) มีโครงการสาคัญ (Flagship Project) 6 โครงการ และโครงการหลักตามกลุม่ ภารกิจงาน 89 โครงการ 179 โครงการย่อย รวมทั้งสิ้น 274 โครงการ

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

เอกสารแนบ 3
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนาสันติสุขกลับสูจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

Outcome JKPI

Impact JKPI

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานเจ้าภาพ: สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

การอานวย
ความยุติธรรม
และเยียวยา

การสร้างความเข้าใจ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

1) ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการ
ประเมินพ้นจากการเป็น
หมู่บ้านพื้นที่เสริมสร้างความ
มั่นคง
2) จานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์
บอมบ์ /ระเบิดแสวงเครื่อง) ใน
พื้นที่ 7 เมืองหลัก
3) ร้อยละของผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อเหตุ
รุนแรง

1) ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนใน จชต.ที่มีต่อ
การอานวยความยุติธรรม
2) จานวนผูท้ ี่ได้รบั การ
เยียวยาตามกระบวนการ
ยุติธรรม

ข้อมติเฉพาะจากกกลุ่ม
ประเทศมุสลิมในรายงาน
การประชุมขององค์การ
ความร่วมมืออิสลาม
(OIC) ทีก่ ล่าวถึงการ
แก้ไขปัญหา จชต.

กอ.รมน.
KPI : จานวนชุมชนเมืองใน พื้นที่ 7 เมืองหลัก
สามารถป้องกันตนเอง (ศชต.)
KPI : ร้อยละของหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ทผี่ า่ น
เกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย (มท.- ปค.)

KPI : ร้อยละการเก็บกู้ทาลายวัตถุระเบิดก่อน
เกิดเหตุการณ์เทียบกับจานวนครั้งที่ออกเก็บกู้
ทาลายวัตถุระเบิด (สตช.)
KPI : จานวนวัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์/อาวุธ
ของ ผกร.ที่ ถูกยึด (สตช.)

ก.พ.ร.

Output KPI

KPI : ร้อยละของจานวนหมู่บา้ น / ชุมชนที่มียา
เสพติดในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงลดลง
(ยธ – ปปส./มท – ปค./ สธ- สป.)

KPI : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน การจับกุมคดียา
เสพติด (สตช.)
KPI : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุมคดีน้ามัน
เถื่อน (สตช.)

KPI : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณยาเสพติดที่
จับกุม(ยธ-ปปส.)
KPI :ร้อยละจานวนรายงานข่าวแจ้งเตือนที่นาไปใช้
ในการดาเนินการ เพื่อลดเหตุรุนแรงในพื้นที่
เป้าหมาย (สขช.)

(อยู่ระหว่างพิจารณา)

สป.ยธ.

สป.กต.

KPI : จานวนผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุรุนแรงแสดงตัวต่อรัฐเพิ่มขึ้น (กอ.รมน.)

KPI : ร้อยละของประชาชน/ชาว
ต่างประเทศที่รับข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปส.)
KPI : ร้อยละของชาวต่างประเทศที่รับ
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กปส.)
KPI : ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการ
ข่าวสาร
(กอ.รมน.)
(อยู่ระหว่างพิจารณา)

KPI : ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนเเละ
ความขัดเเย้งระหว่างประชาชนเเละเจ้าหน้าที่รัฐลดลง
(สตช./ยธ.- กรมคุ้มครองสิทธิฯ)
KPI : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถหาข้อยุติได้
(ศอ.บต.)
KPI : จานวนคดีใน จชต. ลดลง (สตช)
- ร้อยละของจานวนหมายจับที่จับกุม
ได้ต่อจานวนการออกหมายจับตาม ป.วิอาญา
- ร้อยละของจานวนหมายจับทีจ่ บั กุมได้
ต่อจานวนการออกหมายจับตามพรก. ในคดีความ
มั่นคง
KPI : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ได้รับการเยียวยาอย่างครอบคลุมมากขึ้น
(ศอ.บต.)
KPI : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กาหนด (พม. –
สป.)
KPI:จานวนผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ
เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
ในการจัดการปัญหา ความขัดแย้งใน จชต.
(ศอ.บต.)

(อยู่ระหว่างพิจารณา)

การพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่
และคุณภาพชีวิตประชาชน

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐฯ

การแสวงหาทางออก
โดยสันติวิธี

1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน
ในพื้นที่ จชต. (ONET [ป.6 ม.3
ม.6] และ INET [อิสลามตอนต้น
กลางและปลาย] ) สูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
2) จานวนนักเรียน และเยาวชน
ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
3) สถานศึกษาที่ต้องเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ลดลงร้อยละ ๓๐

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์
ความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ลดลง
2) กลุ่มอาชีพที่สามารถพัฒนาสู่ SML SME
และ OTOP ในระดับจังหวัด ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของจานวนกลุ่มอาชีพ
3) จานวนแปลงทีด่ นิ รอบเขตอุทยานฯ บูโดสุไหงปาดี ได้รบั การออกโฉนดตามแผน
ปฏิบตั กิ ารฯ จานวน 12,000 แปลง
4) ความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ที่ตอ่
งานพัฒนาตามศักยภาพของพืน้ ที่ ไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ 70

ผลการเบิกจ่ายของทุก
โครงการ ภายใต้แผน
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการฯ ประจา
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ไม่ต่ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่ ครม.กาหนด

1) ความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
พูดคุยสันติสุข
2) ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นทีท่ ี่มี
ต่องานแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี

ศธ. (สพฐ./สอศ.)

ศอ.บต.

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

KPI : ร้อยละของจานวนนักเรียนโรงเรียน
ปอเนาะที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ (ศธ –สช/ รง
– กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

KPI : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (กษ.- สป., กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมวิชาการ
เกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมประมง,กมปศุสัตว์)

KPI : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต อัตลักษณ์ ศาสนา สังคมพหุวัฒนธรรม
ของ จชต. (ศอ บต)

KPI:จานวนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อก.- สป.,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

KPI : จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาของรัฐ (ศธ – สพฐ)
KPI : ร้อยละของบุคลากรทาง การศึกษาใน
จชต. ได้รับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพ
(ศธ – สป.)
KPI : ร้อยละของสถานศึกษารัฐ/เอกชนที่ได้
มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. และ สกอ. (ศธ –
สพฐ./สช./สอศ./สกอ.)
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน
จชต. ที่สามารถดาเนินวิถีชีวิตตามประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (วธ - สป)
KPI : ร้อยละของพระภิกษุ สามเณรใน
จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาพระปริยติธรรม (พศ.)
* หมายถึง ไม่นับรวมนักเรียนที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาในระบบ และผู้ถูกคุมขังในสถาน
พินิจ
(อยู่ระหว่างพิจารณา)

KPI : รายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น (พณ. – สป.)

KPI : รายได้จากการจาหน่ายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น
(อก.- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
KPI : ร้อยละของประชาชนใน จชต ได้รับการฝึกอาชีพ (ศธ –สอศ)
KPI : จานวนครัวเรือนยากจนใน จชต.ที่ได้รับการจัดที่ดินทากินและที่
อยู่อาศัย (มท. -กรมที่ดิน)
KPI : รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ใน จชต.ที่เพิ่มขึ้น
(มท.- พช.)

สมช.
KPI : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบัติงาน
ของรัฐ มีความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพพื้นที่
และสถานการณ์ (สมช.)
KPI : ร้อยละของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานใน
จชต. มีขวัญกาลังใจในการทางาน
(ศอ.บต./สานักงาน ก.พ.)
KPI : ร้อยละของการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (สงป.)

สมช.
KPI : ระดับความสาเร็จของการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติ
สุข (สมช)
KPI : ระดับความสาเร็จในการใช้
แนวทางสันติวิธี (ศอ.บต.)
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในเวทีการพูดคุย (กอ.รมน.)
(อยู่ระหว่างพิจารณา)

(อยู่ระหว่างพิจารณา)

KPI : อัตราการว่างงานใน จชต. ลดลง(รง– สป. )
KPI : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จชต.
(ศอ. บต.)
KPI : ร้อยละของจานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (ทส.กรมทรัพยากรน้า)
KPI : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู (กษ.-กรมพัฒนาที่ดิน)
KPI : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (มท. – กรมโยธาธิการ, กรมทางหลวงชนบท)
KPI : ร้อยละของประชาชนใน จชต. ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง (สธ - สป)
KPI : ระดับความสาเร็จของการแก้ไข ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี,ที่ดินนิคมสร้างตนเองสุคิริน, ที่ดินอาเภอไม้แก่น (ศอ .บต.)
KPI : ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
(การนิคมอุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย)

(อยู่ระหว่างพิจารณา)

เอกสารแนบ 3

KPI : จานวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่
ถูกจับกุมและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทย
(สตช. –ตม.)

- กปส. (อยู่ระหว่างพิจารณา)

จานวนเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 4
ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
พ.ศ. 2559

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

๑. สานักนายกรัฐมนตรี
1.๑ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. นายจรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๐๒ ๖๑๘๒ ๓๒๓
ต่อ ๑๑๔๙ ,๓๐๐๓

๒. นายไพศาล เพ็งพิศ
ผอ.สานักพัฒนานโยบาย
และแผน

๐๒ ๖๑๘๒ ๓๒๓
ต่อ ๑๕๑๑ /
๐๙ ๒๒๔๖ ๘๕๐๗

3. นางทัศนีย์ ผลชานิโก
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการ
ประชาสัมพันธ์

09 2246 8300

๑.๒ สานักงานสภาความ 1. พลเอกทวีป เนตรนิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มั่นคงแห่งชาติ
2. นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

๑. นางสาวศุภวรรณ สัจจพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
๒. นางภัทรมน วังคาหมื่น
(วางแผน)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สนผ.
กรมประชาสันพันธ์

1. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
สล.คปต.

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

08 1899 1233
๐2 ๖๑๘๒ ๓๒๓
ต่อ ๑๕๒๐
โทรสาร 02 6183 630
๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓
ต่อ ๑๕๐๗,๑๕๐๘ /
๐๘ ๔๓๔๒ ๘๙๙๙
02 6182 323
โทรสาร 02 6183 630
02 6182 370

1. นางสิรินาถ วิมุกตานนท์
ผอ.สานักนโยบายและแผนกรม
ประชาสัมพันธ์

02 2801 258

1. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ผอ.สานักนโยบายและแผนความ
มั่นคง

02 6182 323 ต่อ
1512,1513

02 626 8000
โทรสาร 02 6298 341
เอกสารแนบ 4

ที่มา : สนง.ผอ.สล.คปต. รวบรวมเมื่อ ธันวาคม 2558

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

1. ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
๑.๓ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ รองเลขาธิการ ก.พ.
พลเรือน
2. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สานักงาน.กพ.

หมายเลขติดต่อ
02 5477 806
02 5471 752

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
๑. นางปรางค์มาศ บุญสิทธ์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

09 2269 464
02 5471 783

2. นางลักขณา พิทักษ์สรยุทธ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

๐๘ ๕๐๖๓ ๘๐๖๕
โทรสาร 02 5471 783
๐๘ ๑๘๓๗ ๘๔๐๓
02 5471 391
โทรสาร 02 5471 503

3. นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๑.๔ กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

หมายเลขติดต่อ

๑. พลโท สสิน ทองภักดี
๐๘ ๔๐๐๖ ๑๘๓๕ ๑. พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์
ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิที่ 5 (ศปป.๕)
หัวหน้าแผนกความมั่นคงส่วนนโยบายและ
แผน ศปป.5
2. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ร.น.
รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิที่ 5
2. พันเอก จเด็จ จาดเลน
(ศปป.5)
หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน ศปป.5
3. พันตารวจโท ภคกรณ์ เสนาอุดร
สารวัตรกลุม่ งานความมั่นคงกอง
วางแผนกิจการพิเศษ สานักยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ

0๙ ๙๕1๙ ๒๓๑๙
โทรสาร 02 5360 465

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นางสุกัญญา ธนะเสวี
ผอ.กลุ่มแผนงานสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
02 5471 000 ต่อ 6425

๑. พลโท สสิน ทองภักดี
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
02 243 1385
( ต่อเบอร์ภายใน 83322 )

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑.๔ กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
4. นาย อดิเรก ทวีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ส่วนประสานงาน
ราชการ สานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5. นาย มุสตอฟา มะสะอะ
เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญการ ส่วนประสานงาน
ราชการ สานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
6. พันเอก สุรวิทย์ รัตนประทุม
หัวหน้ากิจการมวลชน ศปป.5
7. พันโทหญิง อัจฉรา เปาอินทร์
เจ้าหน้าที่ประจาแผนกนโยบายและแผน
ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5
8. สิบเอก ณัฐพงษ์ เย็นอังกูร
เจ้าหน้าที่ธุรการประจาแผนกความมั่นคง ส่วน
นโยบายและแผน ศปป.5

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

9. สิบโทหญิง สุดารัตน์ รัตนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการประจาแผนกนโยบาย
และแผน ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5

๑.๔ กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ต่อ)

10. พันเอก พิชิตผล แจ่มจารัส
หัวหน้าแผนกประเมินผล ส่วนนโยบาย
และแผน ศปป.5
11. พันโทหญิง สิริพรรณ ศรีกุลวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจาแผนกประเมินผล
ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5

๒. กระทรวงกลาโหม
๒.๑ สานักปลัดกระทรวง
กลาโหม

1. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

08 1888 7726 1. นาวาอากาศเอก ภาณุวัฒน์ ฤทธิเดช 02 2263 120-1
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ โทรสาร
สมช. สานักนโยบายและแผนกลาโหม
02 2228 159
2. นาวาเอก ภานุมาส มณีสาคร ร.น. 08 7026 2971
รอง ผอ. กองแผนและการจัด
2. พันเอก กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล
สานักนโยบายและแผนกลาโหม
นายทหารประจากระทรวงกลาโหม

1. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
ผอ.สานักนโยบายและแผนกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
02 2263 125

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/
หน่วยงาน
๒.๒ กองทัพบก

2.๓ กองทัพเรือ

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร
๑. พลตรี ชนาวุธ บุตรกินรี
รองหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบตั ิการ
กองทัพบก

หมายเลขติดต่อ
02 2977 330

1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ร.น.
ผู้บัญชาการทหารเรือ

02 4๗๕๕ ๕๓๓ /

2. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ร.น.
ผอ.สานักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหารเรือ

๐๘ ๖๐๑๗ ๕๑๘๖

3. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบรู ณ์ ร.น.
ผอ.ศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร
สานักงานปลัดทหารเรือ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

1. พันเอก รังสฤษฎ์ นาคเมือง
นายทหารยุทธการ ส่วนยุทธการ
ฝ่ายธุรการ ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพไทย

08 1747 7107 1. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์
02 2977 334 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
02 2977 880 02 2977 330

2. พันเอก ยุคล อั๋นวงค์
หัวหน้าแผนก งบประมาณความมัน่ คง

โทรสาร
02 2977 836

1. นาวาเอก สมโภชน์ ทอดสนิท ร.น. 02 4753 475 1. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ร.น.
กองนโยบายและแผนและพัฒนากาลังรบ 08 9035 0523
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
2. นาวาโท บุญเลิศ ศรีหะจันทร์
08 1587 7672 (หน้าห้อง) 02 4754 846
02 4754 436

02 4๗๕๔ ๕๓๗

โทรสาร
02 4754 436

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

๒.๔ กองทัพอากาศ 1. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 02 5341 131
ผอ.ศูนย์ตดิ ตามสถาณการณ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
1. นาวาอากาศเอก กาลิทัส กมุทชาติ
2. นาวาอากาศเอก สิทธิผล ป้อมตรี
3. นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล
กองยุทธการสานักยุทธการและการฝึก

2.๕ กองบัญชาการ ๑. พลโท ธงชัย สาระสุข
กองทัพไทย
เจ้ากรมยุทธการทหาร

๐๘ ๕๑๔๖ ๒๔๓๓

๑. พันเอก สมยศ ฉันทวรลักษณ์
ผู้ช่วยผอ. กองปฏิบัติการทางทหารที่
มิใช่สงคราม ช่วยราชการกองปฏิบัติการ
พิเศษ กรมยุทธการทหาร
๒. พันเอก ชัชวาลย์ พยุงวงศ์
ผอ.กอง โครงการงบประมาณ
สานักปลัดบัญชีทหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 5341 400-1
02 5341 402
02 5341 406
08 1113 8555
โทรสาร
02 5342 244
02 5341 973

1. พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
ผอ.สานักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหารอากาศ

๐๘ ๑๙๔๔ ๗๑๖๔
02 5721 323

1. พันเอก ณรงค์ชัย ไชยชนะ
ผอ.กองแผนและโครงการ
สานักยุทธโยธาทหาร
02 5721 234 (เบอร์ส่วนกลาง)

๐๘ ๙๑๓๐ ๑๑๐๐
๐๘ ๑๐๘๖ ๒๙๘๑

02 5341 378

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

2.๕ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (ต่อ)

๓. กระทรวงการคลัง
๓.๑ กรมศุลกากร

๔. กระทรวงการ
ต่างประเทศ
๔.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

1. ดร.สมชัย สัจจพงษ์
อธิบดีกรมศุลกากร
1. นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

๓. พันเอก บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์
ผอ.การ กอง ๓
ศูนย์รักษาความปลอดภัย

08 9925 2780

4. นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ
ผอ.กองยุทธการหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

02 5721 323
โทรสาร
02 5756 060

02 2490 442

09 6676 871
โทรสาร 02 6677 681
1. นายอานาจ พละพลีวัลย์
นักการทูตชานาญการ

1. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
สานักแผนและการต่างประเทศ
02 6677 601
1. นางสาว อาจารี ศรีรัตนบัลล์
ผอ.สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
02 6435 290

2. นายพิชญะ ลภัสธารง
นักการทูตชานาญการ
3.นางสาวอัมพร งามพิทักษ์โชค
นักการทูตปฏิบตั ิการ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 6404 024
08 1360 1527
โทรสาร 02 6404 023

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

๕. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

1. นายนเร เหล่าวิชยา
๕.๑ สานักงานปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬา

๕.๒ กรมพลศึกษา

1. นายกิตติพงษ์ โพธิ์มู
อธิบดีกรมพลศึกษา

หมายเลขติดต่อ

02 ๒๘๓๑ ๕๐๐
ต่อ ๑๕๖๓

02 ๒๑๔๖ 1๙๔

2. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ๐๒ ๒๑๕๕ ๗๙๘
รองอธิบดีกรมพลศึกษา

๖. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๖.๑ สานักงานปลัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

1. นายสมคิด สมศรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 9810 0068

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

1. นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

02 ๒๘๓๑ ๕๐๐ ต่อ ๑๕๖๘
08 1288 6589

2. นายอรรถพล คามีสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

02 ๒๘๓๑ ๕๐๐ ต่อ ๑๕๖๘
08 6910 1899
โทรสาร 02 3560 561

1. นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
ผอ.สานักการกีฬา

๐๒ ๒๑๖๕ ๖๗๘
/ 08 ๑๘๔๐ ๘7๘7

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

1. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
02 356 0563
โทรสาร 02 3560 564
1. นางสาวอรุณนีย์ เอื้อเฟื้อสุข
ผอ.กลุ่มแผนงาน กรมพลศึกษา
02 2146 321

2. นายวินิตย์ จันทร์มนตรี
๐๒ ๒๑๖๗ ๘๗๓
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานการกีฬา
1. นางสาวอัญชลี อิ่มไชยฤทธ์

02 6596 494
โทรสาร 02 6596 498
02 6596 494
โทสาร 02 5696 498

1. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัด พม.
02 6596 542
โทรสาร 02 6596 498

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

๖.๒ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 6596 013

1. นายภักดี พวงจิตร
กองกิจการนิคมสร้างตนเองและ
พัฒนาชาวเขา

02 2821 810
/ 08 1882 2727

1. นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
02 6596 226

02 6596 041
โทรสาร 02 2800 284
๖.๓ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

๗. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๗.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

02 2555 850-7
02 2539 116-7
โทรสาร
02 651 6483
๑. นายอนันท ลิลา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๒. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

02 2818 864
02 2827 298 /
08 1754 1796

1. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
02 6516 904
1. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

02 281 0629
/08 1820 1088
02 281 0629

2. นางสาวสุทธิลักษณ์ กิ่งใย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน

1. นายพีรพันธ์ คอทอง
ผอ.สานักแผนงานโครงการพิเศษ
02 2815 955 ต่อ 141

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

๗.๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก 08 9968 5762 1. นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า
ผอ.สานักแผนงานและโครงการ
โทรสาร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
พิเศษ
02 2822 848

08 4751 2543
โทรสาร 02 6285 010
02 2814 319
โทรสาร 02 2814 220

1. นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
02 6285 240 – 59 ต่อ 2302
02 6255 732
โทรสาร 02 2852 848

๗.๓ กรมประมง

1. นางอารีย์ อินทรสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกรม

0 2562 0527 / 1. นายปรีชา พาชื่นใจ
08 1372 1530 นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
02 5799 151
2. นายเชาว์ ศรีวิชัย
08 7513 6709
หัวหน้ากลุ่มวิจยั และพัฒนาถ่ายทอด 02 5580 213
เทคโนโลยีการประมง

0 2579 9151
/ 08 1304 6257

1. นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
ผอ.กองแผนงานกรมประมง
02 5620 539

1. นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

0 2653 4444
ต่อ 2222

2. นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

โทรสาร
0 2653 4900

02 653 4444 ต่อ 2273 / 1. นายเชาวฤทธ์ บุญมาทิต
08 1๗๓๙ ๙๒๓๔
ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมปศุสตั ว์
02 6534 444 ต่อ 2212
0 2653 4444 ต่อ 2253
โทรสาร 0 2653 4460

๗.๔ กรมปศุสัตว์

1. นายวรกร อินทแพทย์
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์
2. นางสาวนพเก้า กะตากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ กองแผนงาน

02 5620 564
โทรสาร 02 5620 564

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๗.๔ กรมปศุสัตว์ (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร
3. ผอ. อวยชัย ชัยยุทธโธ
ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนา
การปศุสตั ว์

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

08 5660 9843

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 6534 444
โทรสาร 02 6534 928
โทรสารหน้าห้องอธิบดี
02 6534 900
02 6534 444
ต่อ 1002

๗.๕ กรมพัฒนาที่ดิน

1. นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

08 1701 8179
๐๒ ๕๗๙๕ ๒๑๒

๒. นายปรีชา โพธิ์ปาน
ผอ.สานักงานพัฒนาที่ดินเขต12

๐๒ ๙๔๑๒ ๙๒๔

๗.๖ กรมวิชาการเกษตร 1. นายดิเรก ตนพยอม
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

08 1875 1877

1. นางอรอุมา สรรพสิทธ์โยธิน
ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ
กองแผนงาน

02 5790 923
โทรสาร 02 5790 923

1. นางตุลยา จงสกุล
ผอ.กลุ่มแผนงานกรมพัฒนาทีด่ ิน
02 5795 212

02 5790 923
โทรสาร 02 5790 923
เบอร์กลาง สลก.
02 5625 100
ต่อ 1314 1316
๑.นางศรินณา ชูธรรมธัช
08 6908 4260
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๘

1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
02 9405 479 ต่อ 135
โทรสาร 02 5795 246

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

๗.๖ กรมวิชาการเกษตร (ต่อ) 2. นายอานันท์ เลิศรัตน์
ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
๗.๗ กรมส่งเสริมการเกษตร

๗.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์

02 5793 794
โทรสาร
02 5793 020

2. นางดาเรศ กิตติโยภาธ
ผู้อานวยการกองพัฒนาการ
เกษตรพื้นที่เฉพาะ

02 9406 975
โทรสาร
02 5793 010
02 5793 005
โทรสาร
02 5799 540
08 9840 9976

2. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
ผู้อานวยการกองแผนงาน

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

๒. นางอนงค์ คุ้มโหมด
08 1822 1145
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ กองแผนงานและวิชาการ
02 5790 580
โทรสาร 02 5795 248

1. นายนาชัย พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร

1. นายคารณ พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

๐๒ ๒๘๑๑ ๘๙๒/
๐๘ ๕๘๑๑ ๔๗๑๐

1. นายพิสิษฐ์ อัจฉฤกษ์
โทรสาร ๐2 9๔๐๖ ๐๒๖
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

1. นายพีรพร พร้อมเทพ
ผอ.กองแผนงานกรมส่งเสริม
การเกษตร
02 9406 060

2. นายธรรมนูญ ธิดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กองแผนงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. นางสาวกุลยา ทองเพชรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญการ

02 6285 516 /
08 ๙๔๕๖ ๖๖๕๐

1. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนมม
ผอ.กองแผนงานกรมส่งเสริม
สหกรณ์
02 2811 900 ต่อ 200 02 2811 892
02 2810 232
โทรสาร 02 2685 512

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

๗.๙ กรมการข้าว

1. นายขจร เราประเสริฐ
02 5614 202
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

๗.๑๐ กรมหม่อนไหม

1 นายอภัย สิทธิสังข์
อธิบดีกรมหม่อนใหม
2. นายสุเทพ ขวัญเผือก
ผอ.สานักบริหารกลาง

๘. กระทรวงคมนาคม

๘.๑ กรมทางหลวงชนบท 1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวษีน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
1. นางเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
02 5614 463
โทรสาร
02 5614 463
02 5613 899
โทรสาร
02 5614 048

1. นายขจร เราประเสริฐ
ผอ.การสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว
02 5610 182

๐๒ ๕๕๘๗ ๙๒๔-๒๖ 1. นายภณันก์กิจ สุทธภักดี
ต่อ ๑๑๖
ผอ.สานักหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ เขต ๕ จังหวัดชุมพร
๐๒ ๕๕๘๗ ๙๒๔-๒๖
ต่อ ๑๑๔
2. นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ
/08 ๔๔๓๘ ๗0๙๘ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ นราธิวาส

0๙ ๒๒๗1 ๘2๓๖

1. นายอภิชัย สุทธิสัง
อธิบดีกรมหม่อนไหม
02 5587 9242 6 ต่อ 111
โทรสาร 02 -5587 927

๐๒ ๕๕๑๕ ๑๗๔

0๗ ๔๒๔๑ ๑๕๙ / 1. นายผลุงศักดิ์ สรุจิกาจรวัฒนะ
๐๗ ๔๒๕ ๑๑๕๙ ผอ.กองแผนงาน กรมทางหลวง
ชนบท
๐๒ ๕๕๑๕ ๖๕๕ 02 5515 702

1. นายโชค นวลได้ศรี
ผอ.สานักทางหลวงชนบท
ที่ ๑๒ (สงขลา)

02 5587 924
ต่อ 103
02 5587 927

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับ
บริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

(ต่อ)

2. นายธนะชัย หล่ออภิบาลกุล
ผอ.กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทาง
สานักแผนงาน

08 9219 4606
โทรสาร 02 5515 668

๙. กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. นายชลธิศ สุรสั าวดี 02 9406 314 ต่อ

สานักแผนงานและสารสนเทศ

02 5614 292
ต่อ 5227-5039
02 5614 292-3 ต่อ 5173
โทรสาร 02 9406 314

1. นายสุรัติ กาญจนกุญชร
ผอ.สานักงานแผนและ
สารสนเทศ
02 5613 109 ต่อ 5671
โทรสาร 02 5613 109

นายสุชาติ รัตนเรืองศรี
เจ้าพนักงานประมงชานาญการ

08 9656 8562

1. นายธนา ยิ่งเจริญ
ผอ.กองแผนงาน
08 1173 1142
02 1411 267
โทรสาร 02 1439 244

๘.๑ กรมทางหลวงชนบท

๙.๑ กรมป่าไม้

9.2 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมป่าไม้

5199,5173,5179
โทรสาร
02 5798 611

1. นายโสภณ ทองดี
รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

02 1411 227
โทรสาร
02 1439 237

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

๑๐. กระทรวงพาณิชย์

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

๑๐.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. นายสถาพร ร่วมนาพะยา
02 5076 905
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ

1. นางสาวสุพรรณษา ไกลสถิตย์ 02 5075 859 -61
08 5710 8225

1. นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
02 507 6471
โทรสาร 02 547 5224

๑๐.๒ กรมการค้าภายใน

1. นางสาววิบลู ย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน

1. นางสาวญาณี ศณีมณี

02 5745 485
02 4575 484-5
โทรสาร 02 5475 486

1. นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผอ.สานักสารสนเทศและ
แผนงานการค้าภายในประเทศ
02 5475 364

1. นางสาวสมทรง บุญญภัทโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

08 4842 2209

1. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
ผอ.สานักนโยบายและแผน
02 226 5886

2. นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

02 2222 148
08 9671 0777
โทรสาร 02 2224 162

๑๑. กระทรวงมหาดไทย
๑๑.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

๑๑.๒ กรมการปกครอง 1. ร้อยตารวจโทอาทิตต์ บุญญะโสกัส 09 2246 1919
อธิบดีกรมการปกครอง

1. นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์
ผอ. ส่วนประสานราชการ
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

02 2236 740/
02 2226 0532

2. นายประดิษฐ์ ยมานันท์
รองอธิบดีกรมการปกครอง
3. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ผอ.สานักกิจการความมั่นคงภายใน

02 2249 494 /
08 1848 763๒
02 2210 151
ต่อ 3160

2. นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปกครอง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน
ประสานสานักกิจการความมั่นคง
ภายใน
3. นายดิเรก ทวีแก้ว
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการ
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการสานักกิจการ
ความมั่นคง
4. นายมุสตอฟา มะสะอะ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

1. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง
โทรสาร 02 2236 740 02 222 4138
02 222 5824
08 4875 4189

02 2236 740
/02 2226 0532

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๑.๓ กรมที่ดิน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร
1. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
1. นางเสาวนีย์ วิศาลธรรมกร
หัวหน้าฝ่ายแผนกงานสานักงาน
มาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ

หมายเลขติดต่อ
02 5033 812
08 7498 2071
โทรสาร 02 5033 398

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นายสุรวิทย์ นวลแก้ว
ผอ.กองแผนงาน กรมที่ดิน
02 1415 641 ต่อ 68

โทรสาร 02 5790 923
02 5611 995
โทรสาร 02 5620 313
02 1415 511
โทรสาร 02 1439 011
๑๑.๔ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1. นาสาวศิระภา วาระเลิศ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

1. นางสมจิตร ปินะศิลป
ผอ.สานักสนับสนุน
และพัฒนาตามผังเมือง

08 1174 4200
08 1651 4140
โทรสาร 02 2994 708

1. นายสุเมธ มีนาภา
ผอ.กองแผนงาน
กรมโยธาและผังเมือง
02 2994 131

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๑.5 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑๒. กระทรวงยุติธรรม
๑๒.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. นายพดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ๐๒ ๒๙๙๔ ๒๑๗
ผอ.สานักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารท้องถิ่น

1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

08 1751 9915
02 1415 11
๐๒ ๑๔๑๕ ๑๑๗

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

๑. นางสาวกาญจน์ขนิษฐา เอกแสงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๐๒ ๒๔๑๙ ๐๐๐
ต่อ ๒๑๑๔

๒. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๐๒ ๒๔๑๙ ๐๐๐
ต่อ ๒๑๒๒
ต่อ ๔
โทรสาร 02 2432 230

1. นางสาววันรพี ขาวสะอาด
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการพิเศษ

๐๒ ๑๔๑๔ ๙๕๑
08 9203 4997
08 6570 0786

2.นางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตั ิการ

08 3072 1979

3. นางสาวนวลแพร กุลธารง
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตั ิการ

08 2584 1488

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ
มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
02 2419 000 ต่อ 5401

1. นายโกมล พรมเพ็ง
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
02 1415 319
โทรสาร 02 1438 268

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

๑๓. กระทรวงแรงงาน
๑๓.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๓.๒ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

1. นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย
๐๒ ๒๓๒ ๑๒๖๙
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 08 1750 9494
08 4700 9963

๒. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

2. นายชาญวิทย์ ธนันชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

02 2321 269
โทรสาร 02 2481 026

1. นายกรีฑา สพโชค
อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน

1. นายสิทธิชัย สุดสวาท
นักวิชาการฝีมือแรงงานชานาญการ
กองแผนงานสารสรเทศ

02 2461 935
09 1081 4510
02 2451 707-8
ต่อ 299
โทรสาร 02 2470 300

๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

02 2470 013 ต่อ 1. นางสาวสุกัญญา โพธิ์เสถียร
02 4228 748 /
1103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 08 9204 8716
โทรสาร
พิเศษ
02 6453 055
โทรสาร 02 4228 749

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
02 2321 267

1. นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์
ผอ.กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
02 2476 630

1. นายประสพ เรียงเงิน
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
02 4228 868
โทรสาร 02 4228 866

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

๑๔.๒ กรมการศาสนา

๑๔.๓ กรมศิลปากร
(สานักศิลปากรที่ ๑๓
สงขลา)

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

02 4418 685 / 1. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์
นักวิชาการศาสนาชานาญการ

๑. นายพีรพล พิษณุพงศ์
รองอธิบดีกรมศิลปากร

1. นางสาวศิริพร สังข์หิรัญ
นักโบราณคดีชานาญการ
สานักศิลปากรที่ 13 สงขลา
2. นายปัญญา พูนศิริ
นายช่างเทคนิคอาวุโส
สานักศิลปากรที่ 13 สงชลา

๑๔.๔ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

1. นางสาวบุญทอม นึกธรรม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาพิเศษ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 4228 800 /
08 4555 6964
โทรสาร 02 4228 799
02 4228 779
โทรสาร 02 4228 777

1. นางสาวพัชราพร ช่วยทอง
(รักษาการ) ผู้อานวยการกลุ่ม
แผนงานและยุทธศาสตร์ กรมศาสนา
02 4228 787

08 9976 2731

1. นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานโครงการและ
วิเทศสัมพันธ์ สังกัดสานักบริการ
กลาง กรมศิลปากร
02 4468 050

07 4330 255-6
02 2217 811
โทรสาร 02 2211 812

08 9750 4842

1. นางอรอนงค์ ไทยุวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
02 4228 928

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

๑๔.๕ สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑๕. กระทรวงศึกษาธิการ
๑๕.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

02 4418 685 /

1. นายชัยยศ กลิ่นสุวรรณ 02 6285 612
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.นายวีรกุล อรัณยะนาค
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

๑๕.๒ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หมายเลขติดต่อ

1. นายโพยม อิ่มวง
ผู้ชวยเลขาธิการ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

1. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์
นักวิชาการศาสนาชานาญการ

02 4228 800 /
08 4555 6964
โทรสาร 02 4228 799
02 4228 779
โทรสาร 02 4228 777

1. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
02 4228 792
โทรสาร 02 4468 444

1. นางสาวทัศนี พิศาลรัตนกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

08 1817 491๘

1. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
ผอ.สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
02 6285 638 – 9 ต่อ 1137

08 1837 7003
2. นางสาวจานง วิรมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฎิบัติการ
1. นายนพพร มากคงแก้ว
ผอ.สานักพัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาการพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

02 6286 159/
02 2286 160
โทรสาร 02 6286 159
02 2885 910-14
08 ๑๓๔๒ ๔๒๙๔
02 2885 532-6
โทรสาร 02 2829980
02 2885 942

1. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ผอ.สานักนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
02 2885 528 – 30
โทรสาร 02 6288 887

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

๑๕.๒ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ต่อ)
๑๕.๓ สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

2. นายฉัตรชัย แก้วจันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หมายเลขติดต่อ

02 2885 532-6
โทรสาร 02 2829 980
02 2885 942

๐๘ ๑๙๒๒ ๗๕๙๖ 1. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
02 6105 301 /
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๐๘ ๕๔๘๙ ๕๖๔๐
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
02 6105 418
2. นางสาววัฒนาโสภี สุขสะอาด
๐๘ ๑๘๔๔ ๓๖๐๐
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
02 6105 418 ถึง 19
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โทรสาร 02 3545 460
3. นางสาวมานิดา นุ้ยเล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 3545 532
02 6105 361
/ ๐๘ ๙๒๙๓ ๓๖๖2

1.นางสาววัฒนาพร สุขพรต
(รักษาการราชการแทน)
ผอ.สานักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
02 6105 348
โทรสาร 02 3545 582

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๕.๔ สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

๑. นายสักรินทร์ สันหมุด
ผอ.ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๐๘ ๑๘๙๖ ๑๒๐๙

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
๑. นางสุรีพร สังข์อ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการสานักนโยบายและ
แผน

หมายเลขติดต่อ
๐๘ ๑๒๐๙ ๘๙๘๙
02 2815 555
ต่อ 1318-19
โทรสาร
02 2801 252

๑๕.๕ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

1. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ

๐๘ ๐๗๐๒ ๘๘๑๑

1. นายวีระพงศ์ อาภารัตนคุณ
ผอ.กองแผนงาน

๐๘ ๖๔๘๐ ๙๒๔๙

2. รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

๐๘ 1540 2012

2. นางสาวซีตีบีเดาะ บากา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๐๘ ๑๖๙๘ ๒๙๖๖

3. ผศ. นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบ
สารสนเทศและกายภาพวิทยา
เขตปัตตานี

08 1541 3251

07 4282 000
โทรสาร
07 4558 941

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นายพีรพล พูลทวี
(รักษาการ) ผอ.สานักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
02 2802 945
/ 02 2815 555
โทรสาร 02 2804 487
1. นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย
ผอ.กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
07 4282 060

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๕.๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. ผศ.ดร. อับดุลรอชะ วรรณอาลี
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน

๐๘ ๑๗๓๘ ๑๓๑๒

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
1. นายมนตรี อุดมพงศ์
ผอ.สานักการกีฬา

หมายเลขติดต่อ
๐๘ ๖๒๙๕ ๔๙๔๔
07 3299 614
07 3299 699
โทรสาร 07 3922 610

๑๕.๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

1. อาจารย์พินิจ ดารงเลาหพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

08 1๙๙๐ ๗๓๑๗

1. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
ผอ.กองนโยบายและแผน

08 7391 9366

2. นางปริยา ทิพย์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

08 0139 1774
โทรสาร07 4336 929

1. นางพิไล ชูเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘ ๖๙๖๒ ๘๖๒๘
/07 3709 030 ต่อ 1174
๐๘ ๖๖๙๐ ๙๐๙๒
/07 3709 030 ต่อ 1174
โทรสาร 07 3709 030
ต่อ 1174

08 0863 0891
2.ผศ. อ้อยทิพย์ พลศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๕.๘ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

1. ผศ.ประทีป หมวกสกุล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

๐๘ ๑๙๕๗ ๑๑๕๙
07 3709 030
ต่อ 1126

2. นางสาวพรปวีณ์ ไพมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
ผอ.กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
07 3299 614
(เบอร์ภายใน12001)
โทรสาร 07 3299 615
1. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
ผอ.กองนโยบายและแผน
07 4336 933
(แจ้งเบอร์ภายใน1146)

1. นางวาสนา เพ็ชรวงศ์
ผอ.กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
07 3109 030 - 58

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๕.๙ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร
1. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

๑๕.๑๐ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

๑๖.กระทรวงสาธารณสุข
๑๖.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขติดต่อ
๐๒ ๒๑๘๑ ๐๕๔
ต่อ ๑๔๓

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

1. ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ ๐๘ ๑๓๐๗ ๐๒๐๓ /
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ๐๒ ๒๑๘๑ ๐๘๑ ต่อ ๓๐๗
มหาวิทยาลัย
02 2810 171
โทรสาร 02 2810 197

02 2800 091-6
ต่อ 4044
โทรสาร 02 2804 162
02 2811 588
1. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

02 5901 606

2. นพ.ยอน จิระนคร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 08 ๑9๙๐ ๒๗๑๐

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน
1. รศ.ทพ.นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
รองอธิการบดีที่กากับดูแลด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
02 2180 222 – 7
โทรสาร 02 2180 225
1. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
02 2800 091-6 ต่อ 4044,4054

1. นายประเวศ หมีดเส็น
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 ๙๒๙๔ 0๕๐๕

2. นางณิชากร ศิริกนกวิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

08 ๑๘๓๐ ๒๘๔๔
02 5901 383-5

1. ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
02 5901 000

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

๑๗. กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗.๑ สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. นายเดชา จาตุธนานันท์
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

02 2023 151 /
08 4700 3792
โทรสาร
02 2023 158 - 9

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
1. นายธรรมนูญ เกตุแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 2023 179 /
08 7700 4103
โทรสาร
0 2202 3158 - 9

1. นายเดชา จาตุธนานันท์
ผอ.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
02 202 3155

2. นายคงฤทธิ์ คงปราบ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
02 2023 175 /
แผนปฏิบัติการ สานักนโยบายและ 08 9725 1083
ยุทธศาสตร์
โทรสาร 0 2202 3158 - 9
๑๗.๒ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
08 1670 3111
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. นายประสงค์ นิลบรรจง
ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา ๑

08 1875 9648

1. นายประสาทสุข นิยมราษฎร์
08 1666 6353
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ 07 4211 906
พิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
(คุณ สุชาติ ศูนย์สงขลา)
ภาค 4
08 1798 7437
2. นายพีรพงศ์ สุวรรณนิล
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ โทรสาร 02 3543 152

1 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
ผอ.สานักบริหารยุทธศาสตร์ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
02 2024 501
02 3543 432
โทรสาร 02 3543 269

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

๑๘. ส่วนราชการที่ไม่
สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

1. นายประสงค์ จักรคา
ผู้ตรวจราชการ

๑๘.1 สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

08 9627 6849 1. นายวสวัตติ์ จิตติธีระสิทธิ
ผอ.สานักงบประมาณและพัฒนาวัด
2. นายทวียศ ใหม่ทุ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

๑๘.2 สานักงานตารวจ 1. พลตารวจตรีสาคร ทองมุณี
แห่งชาติ
รอง ผบช.ศชต
2. พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเลขติดต่อ

08 4704 3835
02 4414 503
โทรสาร 02 4414 503

1. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
02 4414 510

02 4414 539 /
08 6491 7424
โทรสาร 0 2441 4535

08 2535 3535 1. พันตารวจเอกหญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ 08 1619 2900
ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ 3
08 4449 4469
กองบังคับการอานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน 08 4300 1666
ภาคใต้
2. พันตารวจโท สัญญา โพชสาลี
รอง ผกก.ฯ ฝอ.3 บก อก. ศสต.

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

02 2052 760
โทสาร 02 2513 913

1. พลตารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์
ผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ
02 2053 378
โทรสาร 02 2515 326

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
๑๘.3 ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

1. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
รองเลขาธิการ ศอ.บต.
2. นายนิพนธ์ อินทรสกุล
ผู้อานวยการสานักประสาน
นโยบายสังคมจิตวิทยา

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

09 3584 8750

1.นายสาอาง ศิริรัตน์
08 6986 1478
นักวิเคราะห์ประมาณชานาญการพิเศษ 08 4704 3825

08 1897 2214

2. นายทิวากร พิศาลศฤษดิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นายอานาจ ชูทอง
ผอ.สานักนักนโยบายและแผน ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
08 5484 2136

3. นายตระกูล หนูนิล

3. นายอานาจ ชูทอง
ผอ.สานักประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์

19. หน่วยงานของศาล
19.1 สานักงานศาล
ยุติธรรม

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญการ

02 5128 448

1. นางสาวแสงเดือนวิไล บูรณฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ

08 7065 660
08 1866 1923
08 1272 9535

02 5412 302 ต่อ 201

1. นายระบิล จันทรภิรมย์
ผู้บริหารสานักแผนและงบประมาณ
สานักงานศาลยุติธรรม
02 5412 302/ 02 5412
304 02 5412 344
โทรสาร 02 5412 025 /
025412 321

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

20. รัฐวิสาหกิจ
20.1 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
20.2 ธนาคารออมสิน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

โทรสาร 02 5586 216
02 5586 999
โทรสาร 02 5586 902

1. นายนภดล ศรีสรรค์
ผอ.ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ส่วนราชการ
02 2998 233
02 2998 000 998830
โทรสาร
02 2711 515
08 9287 577 (คุณตั้ว)
โทรสาร
02 2799 032

1. นายธัชพล กาญจนกูล
รองผอ.ธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มยุทธศาสตร์

02 5588 447

02 2998 000

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

20.3 ธนาคารอิสลามแห่ง 1. ร้อยโท สุรกาพล อดุลยรัตน์
ประเทศไทย
ผอ. ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเลขติดต่อ
08 ๑๙๕๙ ๐๐๖๔
๐๘ ๕๔๘๘ ๒๕๑๐

2. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล
ผอ.ฝ่าย ฝ่ายนโยบายรัฐ

09 5936 3993
02 6506 999
ต่อ 5157
โทรสาร
02 2045 016

3. นางสาวมาลีวัลย์ กลิ่นบุบผา
ผู้จัดการบริหาร ส่วนราชการและ
สนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ
ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

02 6506 999
โทรสาร 02 6643 545
02 2042 799

ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อ

ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน

1. นายอรุณ เพชรรักษ์
๐๘ ๕๖๖๐ ๖๑๐๒ 1. นางสาวยุพาภรณ์ สูหมัน
ผู้จัดการอาวุโสบริหารส่วน
ผู้ชว่ ยผู้จัดการเจ้าหน้าที่
ส่วนวางแผนโครงการและงบประมาณ
นโยบายวางแผน
02 2650 6999

คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ที่ปรึกษำ
คณะผู้บริหำร สล.คปต.
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ร.น.
ผู้ประสำนงำน สล.คปต.
พันเอก ฐกร เนียมรินทร์
นายสมมิตร โตรักตระกูล
นางดาหวัน สุวินัย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผอ.สล.คปต.
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รอง ผอ.สล.คปต.
รองผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.
/รอง ผอ.สล.คปต.
รองเลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน.
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
สานักงบประมาณ/สล.คปต.
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
สานักงบประมาณ/สล.คปต.

คณะผู้จัดทำ
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์
ร้อยโท ธรรมสรณ์ วงษ์เกิดศรี
นางสาวรัชต์ภา เรขะรัชวุฒิ
นางสาวพัชริสาณ์ ธนะไพรรักษ์
นายสิโรตม์ บุญประเสริฐ
นายรชฏ ปราการพิลาศ
นางสาวแสงนภา กออุดม
นายสุรณรงค์ หอสุวรรณ
นายวิธวัช จันทร์แก้ว
นายสรพงศ์ อ่องแสงคุณ
นายปฐรัช ตันตระกูล
นางสาวศศิธร เชี่ยวเวช
นายกิตติชัย ปละวุฒิ
นางสาวฐิติรัตน์ สุคนธ์ทิพย์
นางสาววนิดา บ้านเป้า

ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติราชการผู้ชว่ ยเลขาธิการ ศอ.บต.
/หัวหน้าสานักงาน ผอ.สล.คปต.
หัวหน้าฝ่ายประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง
คณะทางานฝ่ายประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง
ฝ่ายประเมินผล
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.
สานักงาน ผอ.สล.คปต.

